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ר פ  ס

 שער הגלגולים
י נ י מ ש ר ה ע ש א ה ו  ה

 מן השמונה שערים המפורסמים, אשר חיבר הרב הגדול האלקי מוהר״ר
ם וויטאל זכר צדיק לברכה כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלקי י  הי
י זיע״א אשר דיבר בקדשו כפי ז נ צהק לוריא אשכ  הרב הקדוש רבינו י

 הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז״ל.
 ומה לנו לספר בשבחים, אחרי כי הוא מכתבי הקדוש האמתיים שסידר הרב
ל וויטאל זצ׳׳ל, שהעתיק מכתב יד אביו הרב מוהר״ר א ו מ  מוהר״ר ש

ים וויטאל זצ״לעצמו.  הי

ת ו פ ס ו  09 ה

 הגהות והקונים טבל הדפוסים הקודמים, &ם מראה מקומות למאמרי ווז״ל כש׳׳ם ובזהוי הקדוש
 ומזהר חדש ותקוגי זהר וככל כתבי יכינו האר׳׳ י זיע״א כעץ חיים ושמונה שערים פרי עץ חייפ
 ו8מר הלהוטים ולקוםי תורה. ובספר ןףן חיים op פנים ממכירות ותלמוד ששי מפירות לסרן
ל המחבר םמי הםולם על הזהר הקדוש.  המקובל דאלקי ר׳ יהודה הלוי אשלג זע״ל וזיע״א מ

 מלוקטים ומסודרים ע״י האדמר׳ר המקובל רבי יהודה צבי ברבדזויין זצ״ל
 מחבר פירוש מעלות הסולם על תקוני הזהר וההשמטות לספר חזחר

 פעיה״ק ירושלם תובב״א

 ה׳ תשבדח
 חממק וחומס לאימיימי
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 הקדמת מהר״ר שמואל ויטאל ז״ל בנו של מהחו״ו דל

 אמר מעיד שמואל, בך הרב הגדול המחבר במהר״ר חיים ויטאל ז״ל. באשרי. כי
 אשרגי הקב״ה, והנהגי בדרך אמה ובמעגלי יושר, וזיכגי והחייני וקיימני, לגמור את חיבורי
 הגדול, שהיברתי ביאור על חמשה חומשי תורד- וקראתי שמו תוצאות חיי* ואחריו תקנתי
 סמר שגי, בדרושים נאי* עולת הדש בחדשו׳ למשמרות ערבי ראשי חדשים. וקראתי שמו
 מקור היי* וגם מצאה ידי. לתקן סדר גאה ויאה׳ בהלכות גטין וחליצה ומאוגין, כל היד
 אומר לי לי. וקראתיו סמר הכמת גשי* מלבד ממד שאלות ותשובו* אשד עדין לא יצא

 טבעו. עד יגזור ה׳ בתיי*

 ובראותי כי אהרי רדף דרכי ימי הזקנה׳ למ אמרתי אני אל לבי, עד מתי יחיו
 ספרי אבא מארי ורבי, גנוזים תתת ידי. ואני וביתי נעבוד את הי. ואץ לזולתי הלק נח*
 להיות כי נל הקורא בהם ילא* להיותם מפח דים ומפורדים כנתינתם בסיני. ואין מוקדם
 ומאוחר בתור* אהת למעלה ושבע למטח. פתח בכד וסיים בחבית, אחת הנח ואתת הנה.
 והנה אבא מארי הרב זלה״ה׳ להיות לנו רחב כפתחו של אול* וכל ח לא אניס לי*
 הוא המאסף, הוא המשכיר בר לצמא ולרע* לא שת לבו לקרבה אל המלאכה הוא* ולתת

 סדר את כל ספריו.

 וכעת העיר ה׳ את תחי. וטרחתי ויגעתי ומצאתי, והוצאתי לאוו משפט הספרים האלו,
ו ההזנה משרי* וחילקתי אותו לשמנה שערי* כדגת אנא מארי  כאשר עיני כל העומק נ
 זלה** האמנם שניתי דבריו בכמה מקומו* ותיקנתי השמנה השערים ברוכים אהדו*
 להיות נקל מאד בפי הקורא בה* ומובטה אני בחסד עליון, שבאמצעות המלאכה הזא*

 תימלא האיץ דעה את הי.

 בהיות שטרהתי גמד בגופי ובמפוני. וגם אוד עיני אינם כאתמול ועשלשו* ני כשל
 בעוני כהי, וקרבו ימי הזקנה׳ וכשל כה הסכל מלסבול. וחסרון כים קשה מכול* האמנם
 תהיה זאת נהמתי, כי אהיה מזכה את הרבי* עד ביאת משיהנו, ומלאו פני תבל בזיו

 חכמת הקבלה ובא לציון גואל אכי״ר.

kmni *ועוד זאת הוספתי לעשות בסוף הספר, מפתחות מסותתות •יתוחי תות 
jvwn מרובה על העיקר׳ כאשר עיניו תחזנה 



 השער הראשון: יפתח בכל ההקדמות של החכמה, מראשית האץ
 סוף, דרוש אחר דרוש, מקושרים כשלהבת קשורה בגחלת,

 עד סוי* עולם העשיה. וקראתי שמו: שער ההידמות

 השער השני: יפתח בכל מאמרי חכמת האמת, כמו ספד יצירה.

 וספר התקונין. וספר הזהר. פרשה אחר פרשה כסדרה.
 וגם איזה מדרש של דשב״י ע״ה. או בשיר השירים. או
 בדות. או באיכה. או כדומה לאלו מדברי רשב׳׳י עיר,

 וקראתי שמו: שער מאמרי רשב״י

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

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

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

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

 השער החמישי: יפתח מכל פירוש המצות, מעשה ולא תעשה
 מסודרים על סדר הפרשיות, כל מצוה ומצור. במקומה

 וצביונה. וקראתי שמו: שער המצות

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

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

 השער השביעי: יפתח מהקדמות, לנבואה, ולרוח הקודש, וגם
 יהודים רבים, ואזהרות לתקון הנפש. ותיקונים למי שרוצה

 לשוב מחטאיו, כל אחד כמשפטו, וקראתי שמו: שער רוח הקודש

 השער השמיני: יפתח בענין הגלגולים, ומבואר בו כמה הקדמות
 בענין הנשמות, ושמותם וגלגולם של אנשים פרטיים, וגם
 כוללים, מאדם הראשון ע״ה, עד דורנו זה. והקדמות בענין
 שכר הצדיקים, ועונש הרשעים, ודרושים בעניו היסודות

 והנבראים. וקראתי שמו בישראל: שער הגלגולים

 ואלה שמותם כסדרם וצביונם
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 שער המצות
 שער המנות

 שער רוח הקודש
 שער הגלגולים

 א
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 שער ההקדמות
 שער מאמרי רשב״י

 שער מאמרי ח״ל
 שער הפסוקים

 בינ״ו אכי״ר



ר פ  ס

ם י ל ו ג ל ג ר ה ע  ש

 הקדמה א

 בספר הזוהר, מהם בפרשת ויהי, ומהם בפרשת
 תרומה, ובפרט בריש פרשת משפטים דף 1׳״ד
 ע׳׳ב, וז״ל, ת״ה, בר נש כד אתייליד, יהביז
 ליה נמש וכר. ואחר שנתבאר ז* צריך שנודיעך

 עתה קצת הקדמות מגין דרוש הנזכר.
 עגין נר׳׳ן וכר, וחלוקא דרבנן, נתבאר
 עניינם באורך בש׳׳ד, שער הפסוקים ח) בפסוק
 ומעיל קסן תעשה לו אמו. (שמואל א׳ ב׳)
 וגם נתבאר בעדה שער המצות, בפרשת ויהי

 בדיני האבילות ע״ש, ועוד נחדש. ו)
 דע, כי כל הנפשות הם מעולם העשיר.
 בלבד, וכל הרוחות הם מעולם היציר* וכל
 הנשמות הם מעולם הבריא* אמנם דוג גני
 אדם, אין להם כל חחמשה הלקים, הנקראים
 נר״ן ובר, רק חלק הנפש בלבד, אשר היא מן
 העשיר- אבל גם בזה יש מדרגות רבו* והוא,

 א) תתחיל מ״ש הז״ל ג) בי המשה שמות
 יש לנפש, תה סדרם ממסה למעלה: נפ״ש,
 רר׳ח, נשמ״ה, הי״* יהיד״* ואין ספק גי לא
 נפל קריאת השמות הנזכרות, במקרה וגהזדמן.
 אמנם דע, כי האדם עצמו, הוא הרוחניות אשר
 גחון גוף, והגוף הוא למש האדם, ג) ואיננו
 האדם עצמו. וכמש״ ה על גשר אדם לא ייסך,
 וכנזכר בזוהר מרשת בראשית דף ג׳ ע״*
 ונודע ד) כי האדם מקשר כל ד׳ עולמות אמ״ע,
 ולכן בהכרה הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה
 עולמו* ואלו ההלקיס כל הלק מה* נקרא
 גשם אהד מן החמשה שמות הנד שהם: נרנח״י
 כמו שיתבאר. ולא ברגע אהד זוכה לקהת כלם
 רק גפי זכיותיו. ובתחלח נוטל חלק אחד הגרוע
 שבכל* והוא חנקרא נפש. ואח״כ אם יוכח
 יותר, יקוו גם את הרו* וכמבואר בכמה מקומות

 הנהות ומראה םקומות
 א) םפד הגלגוליט פ״א. ועיין לקמן הקמנה י״א• ו) שעו חנונות דרושי תפילת מעמר זזווע

 3) נדבות י*. מו״ר בראשית •י״ד נר. מיו אי בי.
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 הגלגולים

 נתח ״י, וכל חמשה בחינות אלו, כל גחינה
 מחמשתן, שלימה בשלשה חלקיה, שהם: עבור,
 ויניקה, ומוחין כנזכר בפסוק ומעיל קטן תעשה
 לו אמו וגו׳, נקראת נפש שלימה דעשיה, ואז
 יזכה אל הרוח מן היצירה. וגם בחלק זה הנקרא
 רוח, יש בו כל חמשה מדרגות הגז׳, וכלם
 נקראים רוח שלם דיצירה. וכן עד״ז בנשמת
 הבריאה. וכן בחיה. וכן ביחידה. ואין להאריך

 בזה עתה.
 ועתה צריך שנבאר, חלוק אחד שיש, בין
 הנפש של העשיר., אל שאר החלקים, שמן
 היצירה, והבריאה, והאצילות. ובזה יתבאר ג״כ
 תימא גדולה, שאיך אפשר שמי ששרשו במלכות
 דעשיה, יוכל לעלות עד הכתר דעשיה כגזכר,
 שא״כ נמצא, שכיון שכל בגי ישראל מוכרחים
 להתגלגל, עד שיושלמו בכל נרנח״י, נמצא
 שמוכרח הוא שכלם יתעלו בכתר דעשיה, ובכתר
 דיצירה, ובכתר דבריאה. וכל שאר הבחינות
 יהיו בטלים. ואמנם זה לא יעלה על הדעת, כי
 פשוט הוא אצלינו, כי יש מבני ישראל אנשים
 מבחי׳ מלכות, ויש מן היסוד וכוי, כנזכר בתחלת
 ספר התקונים, דאית בהו ראשי אלפי ישראל
 מצד הכתר, וחכמים מצד החכמה, ונבונים מן

 הבינה.
 ואמנם באור ענין זד. הוא תלוי במה
 שנבאר, כי יש חלוק בין העשיה, לשאר שלשה
 העולמות שלשתם ביחד. והוא באופן זה: דע,
 כי בענין העשיר, לבדד, הוא באופן זה: כי
 מי ששרשו במלכות דעשיה, פשוט הוא, כי
ה בדוקא, אמש עכ׳׳ז,  נפשו היא במלכות משי
 ע״י תקון מעשיו, מזדככת נפשו, מדרגה אחר
 מדרגה, עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשיד,
 ותוכלל ותתעלה עד שם ממש. אבל עכ״ז שעלה
 עד הכתר דעשיה, עדיין שם איננו רק בבחי׳
 מלכות דכתר דעשיד, כי אין שרשו אלא מבחי׳
 מלכות, אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד
 שיעלה עד הכתר דעשיד. ממש, אע״פ שעדיין
 אז איננו נקרא, רק מבחי׳ מלכות דכתר דעשיה.

 שער

 כי הנה העשיה עצמה, נחלקת לחמשה פרצופים,
 הנקראים: א״א, ואו׳׳א, וזו״ן. והנה האדם טרם
 שיזכה להשיג רוחו, אשר מעולם היצירה, צריך
 שיהיה שלם בכל חמשה פרצופי נפש העש־ד-
 ואע״פ שנודע, שיש מי שנפשו רן מלכות
 דעשיה, ויש מן יסוד דעשיה וכוי, עכ׳ז צייך
 שיתקן כל איש ואיש כל כללות עולם העשיה,
 ואח״כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה, לפי
 שהיצירה גדול מכל העשיר. כלה. וכן עד״ז כדי
 להשינ נשמתו אשר מן הבריאה, צריך שיתקן
 האדם כל חלקי רוחו בכל היצירה, ואח״כ
 יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה, ולא יספיק
 לו כאשר יתקן מקום פרטי, שבו נאחז שרש
 נשמתו, רק צריך שיתקן כנזכר, עד שיחיד. ראוי
 אל כל העשיה, ואז ישיג רוח היצירה. ועד״ז
 בשאר העולמות. פירוש הדברים. ז) שיעסוק
 בתורה ובמצות, אשר היא כפי ערך העשיה
 כלה, ולא יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת
 נפשו, ה) והרי זה בבהי׳ קיום התורה והמצות.
 וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה,
 אע״פ שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו.
 האמנם אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו
 מצוה, אשר היא מעולם העשיר, או אם עשה
 שום עבירה ופגם בה, אין זה מחוייב לתקן
 חסרון מצוה, או פגם של עבירה זולתו, אא״כ
 היו שניהם ממקום אחד, כמו שיתבאר לקמן
 בע״ה. או אפשר, כי אין שם תקון נופל, אלא
 בתקון פגם עבירה בלבד, ולא בעשיית קיום
 כל רמ״ח מצות עשה. או אפשר, והוא הנכון,
 כי דרך משל, מי שהוא ממלכות דנוקבא
 דעשיה הנקראת נפש דעשיה, צריך שיתקן כל
 המלכיות: דרוח, ונשמה, וחיה, יהידה של
 העשיר.. והנה מי שלא תקן רק מלכות של
 עשיה, אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה.
 ומי שתקן גם ז״א דעשיה, יהיו בו נפש רוח
 מן העשיה. ואם תקן גם אימא דעשיה, יהיו
 בו נר״ן מן העשיה. וכן עד״ו, עד שנמצא, כי
 מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיר, יש לו

 הקדמה א׳

 הגהות ומראה מקומות
 ז) שער הפצות פרשת ואתחנן. טעמי המצות ח) ע״ה ודב שער פין ומ״ד סוף פרק ד.

ץ עסק התורה וההלכה. לקמן הקדמה ייח וייס. נ  ואתחנן האריכו מ



 שער הקומה א׳ הגלגולים יא

*v יוה ממנו נדה, בשביל הקליפות אשר 
 ואמנם התקון אשר הוא עושה אל הנפש מפהו
 הנזכר הוא, כי לא ישא אלהים נמש. פירוש:
 כי אין השי״ת נושא ומגביה לאדם, לתת לו
 נפש אהרת יותר מעולה ממה שהוא שרשו,
 לפי שאם היה עושה מ, היה עריו שתשאר
 נפשו הראשונה למסה במקומה, והיתד. נוחת
 נדה בקליפות אשר שם, ולכן איננו נותן לו
 נפש אהדת יותר נשואה וגבוהה, רק הנפש
 הראשונה לבוה, היא עצמה העולה למעלה כפי
 מעשיו, עז־ כתו ועשי* ואין לו נפש אהדת
 זולת* משא״כ ביצירה ושאר העולמות, כי
 רוהו או נשמתו וכר נשאר למטה במקום שרשו,
 ומתיה תה אהר יותר עליון, כפי תקון מעשיו
 כנזכר. ח״ם הקומה נודעת, כי כל אום יכול
 להיות כמרע׳׳ד, אם ירצה לזכר מעשיו, למי
 שיכול לקהת לו דוה אתר יותר גבה״, עד תם

 היצירה, וכן גשמה מרום הבריאה וכר.
 גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז״ל,
 כי רוהיהון וצדיקייא או נשמתיהון, באים
 ומתעברים באדם, בסוד הנקרא עיבור, לסייעו
 בעבודת השי״ת, וכמ״ש במדרש הנעלמ מכתיבת
 יד, על הבא ליטהר מסייעים אותו, ד׳ נתן
 אומר נשמתם של צדיקים, באות ומסייעים
 אותו. י) וכמ׳׳ש בהקדמה פרשת בראשית בספר
 הזוהר, כ) על רב המנונא סבא, שבא אצל ר״א

 ורבי אבא, כדמות טעין המרי וכד.
 והנה אין ספק, כי רוהיהון ונשמתיהון
 דצדיקים, המ גנוזות וצרותת בצרור ההיים,
 כל אהד במקום שרשו הראוי לו, את ה׳ אלהיהס
 ואיגס יורדים ממקומם כלל. אבל אותמ הרוהין
 הראשוגיט שנשארו למטה, בכל בהיגד. ומדרגה
 שביציר* ולא עלו עד למעלה כגזכר, הם
 היורדים ומתעבריס באדם, לסייעו כמכר, והתה
 העיקת היותר עליון מכולם שקגה ע״י מעשיו,

 ועל דרו זה בשאר מדרגות העשיר, כי איגגו
 נקרא רק בבהיגת מלכות של המדרגה ההיא.
 ואמנם ביצירה ובריאה ואצילות אץ הדבר
 כן, אמנם מי ששרש תהו במלכות של היצירד,
 ותקן והשלים המדרגה הזאת, כאשר תוכו
 ויתקן גם היסוד דיצידה, אז יקבל ג׳׳כ תת
 אהד מן היסוד דיצירה ממש, והתה הראשון
 אשר לו מהמלכות דיצירד, גשאר למטה במלכות
 דיצירד, כי שם מקומו. וכן כשישלים גם ההוד
 דיצירד, יגיה גם את הרוה הב׳ אשר לו מן
 היסוד ביסוד מצירה, ויקבל דוה א׳ מן ההוד
 דיצירה. וכן עד״ז עד הכתר דיצירה. לפי שכיון
 שתקן את גפשו בכל מדרגות עשיה, יש בו
 יכולת לקבל תה, מכל הלקי היצירה כלה, וכן

 העגין בבוזי׳ הגשמה, אשר לו מן הבריא*
 וצריו שגבאר טעם אל האמור, והוא, לפי
 שהעשיר. היא למטה בכל העולמות, ולכן היא
 גתוגה שם בין הקליפות הסובבים אותר, ולת
 אע״פ שכבר האדם תקן נפשו, כפי בתי׳ מקום
 שרשו אשר בעשיר, עכ״ז אם יניהנה שם, יש
 פחד אולי יתאהזו בה הקליפות אשר שם, ולכן
 צריך שיזדכך מעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה
 למעלה למעלה כל מה שיוכל, עד מקום שרשו
 בכתר דעשי* ואמנם היצירה, ט) מכ״ש שאר
 העולמות שלמעלה ממנה, אין שום מהד מאתיזת
 הקליפות אשר בעולם העשיה, ולכן כיון שתקן
 את תהו בשרשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן
 יותר, אז ישאר תהו הראשון שם במקום שרשו,
 ויקנה תה שני יותר עליון מלמעלה, ואין צר׳ד
 להעלות את תהו הראשון למעלד, כי אין שם

 פחד.
 וז״ס פסוק (שמואל ב׳ י״ד) ולא ישא אלהימ
 נפש והשב מהשבות לבלתי ידה ממגו גדה וגר.
 כי כל המהשבות אשר הוא הושב, הוא לכהי׳
 הנפש בלבד, יען היא בעשיה, ויש מהד אולי

 ה מקומות
 כ) הקםזדז אות «*ד ובזעו״י דף ד. זהר ח״ג
 נה: בתוספתא. בלק קפה ת״ז מג תק״זז צ״ז פוף
 ע״ג שער מאסרי רשג״י mm דף נ״ח מ״א
 nn דע. עיין בהקםודז דף 1״ג בםולפ מאמר

 דמעין תמרי ז״ה והעניז ההוא.

 הגהות וט
 ס) ע״ח זדב שער כיו פ״א שער כרה פרק ג׳.
 י) זיח מדרש הנעלם אות ניד ובדפו״י דף כ׳
 מור ד/ זהר נח אות ם״ג וגחד״י ךף 0״j קל״מ
 במדרש הנעלם. ז״ה בראשית דף י׳ ט״ג שורה

 ל״ח. י״א ט״א שי״א.



 יב שער הקדמה א׳ הגלגולים

 לפי שהוא יחיד ומיוחד, מכל שאר הספירות,
 שאין לו נקבה, כנודע ע) מפסוק ראו עתה
 כי אני אני הוא, הנדרש בסה״ז פרשת בראשית.
 פ) ודע, כי אחר שהאדם זכה ליקח נרי׳ן,
 ואח״כ פגם בהם ע״י הטאו, ולכן יצטרך לחזור
 בגלגול לתקן את אשר עוות, הנה בחזרתו לבא
 בגלגול, ותבא בו הנפש, אע״פ שתקן את הנפש
 הזאת, אין הרוח שלו נכנס ובא אצלו, לפי
 שהרוח הוא פגום, ואיך ישרה וינוח על הנפש
 הנתקנת, ולכן הרוח ההוא יבא בגלגול באדם
 אחד, מורכב על נפש הגר. צ) וכן הנשמה באופן
 זה. והנפש שנתקנה לגמרי, תבא לו רוח אחד
 מתוקן, של איזה צדיק שנתרמה אליו במעשיי
 הטובים בפרטם כיוצא בהם, והוא אליו תמורת
 רוחו של עצמו ממש. וכן עד״ז אם תקן גם
 רוחו לגמרי, תבא לו נשמת איזה צדיק כגזכר,
 ותהיה אליו תמורת נשמתו ממש. וז״ס מ״ש
 חז״ל ק) גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם
 כד. ר) והנה כאשר יפטר האיש הזה מן העולם,
 תלך נפשו עם הרוח ההוא, ועל ידו תקבל השפע
 הראוי אליה. וכאשר רוחו של עצמו הבאה
 בגלגול באדם אהר, מורכב על נפש הגר כנזכר,
 נתקן גם הוא לגמרי, אז הנפש הראשונה אומרת,
 אלכה ואשובה אל אישי הראשון, כיון שנתקן.
 וכן הענין בנשמה עם הרוח, אחר פטירת האדם

 כשחוזרים בגלגול להתקן יחד.

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

 עוד יש טעם שני אל מש״ ל כענין החלוק
 שיש בין העשיה אל שאר העולמות, והוא,
 כי נודע כי כל העולמות הם כללות י״ ם בלבד,
 והנה העשיר, כלה איננה רק ספירה אחת לבדה,
 והיא ספירת המלכות. ל) ולכן הנפש אשר משם,
 יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשיה, כי
 הכל ספירה אחת, אבל היצירה היא בחינת
 ששח ספירות חג״ת נה״י כנודע, מ) והם בחינות
 נפרדות זו מזו, ולכן מי ששרשו ממלכות
 דיצירה, אע״פ שנתקן, אין יכול לעלות ולחכלל
 ולעמוד למעלה ביסוד דיצירה, ולכן צריך
 שישאר למטה, ויקנה רוח חדש מן היסוד
 דיצירה, אם ירצה לעלות שם, ע״ י מעשיו
 הטובים. וכן עד״ז בשאר שש קצוות שביצירה

 כנזכר.

 דע, כי כמו שנתבאר אצלינו, נ) שבכל
 עולם ועולם יש המשה פרצופים: א״א, ואו״א,
 וזו״ן. כך יש כנגדם חמשה בחי׳ בנשמות האדם,
 והם בסדר זה ממטה למעלה, נרנח״י. והנה
 הנפש ההיא, מנוקבא ח״א. והרוח, מז״א,
 והנשמה, מאימא. והיה, מאבא, שהוא הכמה,
 כי שם מקום החיים, כנודע ס) בסוד וההכמה
 תחיה בעליה. והיחידה, מא״א, הנקרא יתר,

 הקדמה ב

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

 הגהות ומראה מקומות

 יו«ר דשבת. ודרוש יר&.
 ע) זהר היא כב. עיח ח״א שער «*ק פרק
 בי. עיח עם פמיס ענף ג״ג. תעים דייק יי

 אות ניב.
 פ) לקמן סוף הקדמה ג׳ דיה ועתה.

 צ) שער מאמרי דש בי י זיעיא פרשת משפטים
ו w חי 1ח. ז «•» ח ז ףר  ו

 ק) חולץ ז: םנהדדין מז.
 ר) להלן הקדמה ב׳ דיה והנה ענין הצבור.

 ל) עיח חיב שער ל׳ סוף טרק זי. ועיין בעיה
 עם פסים ענף ייא דף סיס בפנים מאירות דיה
 והנה, ההפרש בין נקודה לספירה, ובין ספירה

 לפרצוף.
 פ) ע״ח חיא שער י״א פיה ר.

 נ) עיח היא דרוש עגולים ויושר ענף ג׳
 וענף הי.

 ס) שער המצות ויהי דף כיג טיב דיה ונבאר
 הסעת שער הכוונות ענין תפילין דרוש ה׳ ודרוש



 שעד הקדמה ב׳ הגלגוליפ ע

 הנה הפגם ההוא פוגם בתה לבדו עד שיתוקן.
 ולכן ב) אם יעטרד איזה גלגולים אהרים, כדי
 לתקן את הרוה, באים גפש ויוה ביהד,
 ומתגלגלים שגיהם, עד ישתלם תקון הרוה, ואז
 יפטר האדם, ויהזוד ויתגלגלו הגםש והרוח,
 גם ג) הנשמה שלשתם ביחד, עד שישתלם גם
 תקון הגשמה, ואז בגלגולים ההם, אם הטא
 אדם, אץ הפגם פוגם רק בנשמה לבדה, ע״ד

 שביארמ בענין תקון הרוה.
 והנה לפעמים יהיה, שהנפש בעת תקון
 ישלה, גשלמה וגזדככה בתכלית גמל, ואז איננה
 עריכה להזוד להתגלגל עמ הרוה, בעת תקת
 הרוה, אבל הנפש נשארת למעלה במקום הראוי
 לה בערוד ההיי* והרוה לבדו ירד בגלגול
 לתקן עצמו, והגה איגו יכול לבא יחידי, אלא
 מלבוש. תוך גפש, ולכן הגה הוא מתלבש תוך
 נפש הגר, ד) מזכר בסבא דמשפטים,
 ומתגלגלים יהד שגיהם עד שיתקן הרוה הזה,
 ואז יפטר מן העולמ, ויהזור להתגלגל, ואז
 תתהבר עמו הנפש הראשוגה שלו, ויתגלגלו
 יהד שניהם, כדי לקבל גמ את הנשמה שלהם,
 עד שתתוקן גם הגשמה גם היא. ולפעמים ג׳׳כ
 יבא הרוה לבדו בגלגול עם הגשמה, עד שתתקן
 הגשמה, ואז אין לאדם הזה עוד שום גלגול,
 ויתחברו שלשתם יחד למעלה מרור ההיימ

 כראוי אליה*
 ודע, כי עכ׳׳ז אותה נפש הגר, כיון
 שנתחברה בעח׳׳ז עם הרוה ההוא, וסייעו להטיב
 מעשיו, והיתה מרכבה אליו בעה״ז, ועל ידה
 זכה הרוה ההוא להתקן, לכן גם נפש הגר ההיא,
 תעלה עם נפש העיקרית של הרוה ההוא, ויהיו
 שתיהם במדריגה אחת בעח״ב, שמים יחד, ולא

 תתפרד ממנה.
 גם דע, כי לפעמים יהיה, שכאשר תתגלגל
 הנמש לבדה לתקן עצמ* תשתלם כ׳׳כ במעשי*

 בע״ה ש). הגה בעת שנולד גוף האדם ויוצא
 לאויר העולם, נכנסת בו הנפש שלו, ואמ יוכשמ
 מעשיו, חכה דמם בו הרוה בתשלום שגת
 השלש עשרה ת) שאז נקרא איש גמור כנודע.
 ואם יוכשרו עוד מעשיו מאז ואילן, נכנסת בו
 הנשמה בתשלום שנת העשרים, מזכר בסבא
 דמשפטים א) אבל אם לא תקן את הרוה לגמרי,
 לא תכנם בו הנשמה, ויהיו בו גר׳ר בלבד. וכן
 אם לא תקן את הגפש לגמרי, אין בו רק נפש
 בלבד, משאר מבלי תה וגשמה, וישארו הרוה
 והגשמה באתר ידוע לקב״ה, ותמן אזדמן

 דוכתייהו לכל הד והד מנהון.
 ואמנם אם לא תקן את הנפש לגמרי בפעם
 א׳, ונפטר מן העולם, אז צרין שתתזור הנפש
 ההיא מלגול, עד כמה פעמים, עד שתזדכן
 כל צרכה לגמרי, ואז אע״פ שנשלמה, אין הרוה
 שלה נכנס בה, כיון שלא נתקן הנפש אלא ע״י
 גלגול, אם לא בדוהק גמל, כמו שיתבאר לקמן
 בע״* ולכן צתן שיפטר מן העולם, ותהזור
 הגפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוה של* ואם
 יתקן גט הרוה, אז צריך שיפטר מן העולם,
 ואת״כ יתגלגל, ותבא בו גם הגשמה, ע״ד הגז׳
 בעגת הרות. ואט לא תקן הרוה, צרין
 שיתגלגלו כמה פעמים הגפש עט הרוה, עד
 שיתוקן התה, ואז ימות האדמ, ויהזור ויתגלגל
 חנפש והרוח וגט הנשמד, עד שיתוקנו שלשתם,
 ואז אין לו צורן עוד להתגלגל כלל, כי בהיות
 גט הגשמה גתקגת, הרי הוא אדם שלט כנודע.
 אבל צריך שתדע, כי כאשר נתקנה הנפש
 והזרה אח׳׳ כ לבא מלגול, גדי לקהת את
 הרוה שלה מזכר, כדי לתקן גט אותו, הגה
 אט באותו גלגול יחטא האדם אתה חטא, אין
 פגם ההוא פוגם בנפש, כדי שנאמר שצריכה
 עוד הנפש ההיא להתגלגל פעם אחרת יחידית
 להתקן ע״ד הנזכר, לפי שכית שיש שם תה,

 הגהות ומראה 0קו0חנ
 ש) להלן הקופה ד. ג) נ״ב מראה דנ״ל ועדיו.

 ח) ע״ח «ער קמור אבי״ע פרק נר. מבויש ד) 00ר הלקוטים פרשת וירא סימן נ׳׳ב דיה
 «״ו ודב ים. להלן הקדמה זד. והקימה ד. דע *קליעת. imr שער ננ״פ פרק גי די. לקמן
 א) אות י״א וניפדי צד• הקימה ל״ד והקופה ליו. שער המצות דף וז ודא
 ב< ספר הגלגולים פיה ופרק ר. ד״ה דע כי. ספד לקופי תורה פוף פרעת לן.



 יד שער הקדמה ב׳ הגלגולים

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

 ולפעמים יתוקן נפש האדם כ״כ, עד שיזכה
 להשיג נפש איזה צדיק, ואח״כ ישיג בחי׳ רוח
 ממש של איזה צדיק אחד מעולה מכלם, עד
 שיוכל להיות, שישיג רוהו של אברהם אבינו
 ע״ה. ודיס מ״ש ז״ל במדרשים, ובפרט במדרש
 שמואל, ח) אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו
 ע״ה, וביצחק, וביעקב, ומשח ושמואל וכוי. והנה
 בהתחלקות פרטים אלו, כשל כח הקולמוס
 להעלות כלם על ספר, והמשכיל יבין ויקיש

 מעצמו אל שאר החלוקים והפרטים.
 ואמנם הכלל הוא, כי כפי ערך תקון וזכוך
 מעשה הנפש ההיא של האדם, כך תוכל לזכות,
 להשיג נשמה מנשמות הראשונים, עד תכלית
 העליון שבכולם. ואפילו בדורינו זה, יוכל להיות
 כך. ועד״ ז תוכל להקיש ג״כ, כאשר נתגלגלו
 יחד הנפש והרוח של האדם, וכבר נתקנו שניהם,
 והנד, אינם יכולים להשיג הנשמה שלהם עד
 ג־יגול אחר כנזכר. והנה בעודם בחיים אז אירע
 !1הם ע״ ד הנז״ל, כי נכנס עמהם בסוד העבור,
 א־זו נפש, או רוח, או נשמה, של איזה צדיק,
 והיא להם בבחינת נשמתם. וכל הפרטים
 שנתבארו בענין היות הנפש לבדו מתוקנת, הם

 ג״כ עתה ממש, ואין להאריך.
 גם לפעמים יארע, שאחר שנתגלגלו יחד
 שלשת חלקיו, נר״ן שלו, ונתקנו כולם, כי אז
 יתעבר בו איזו נפש, או רוח, של איזה צדיק
 כנזכר, הנה כשיפטר מן העולם, יוכל להתעלות
 כפי בחי׳ הצדיק ההוא שנתעבר בו, ושם בעולם
 הבא יהיו שניהם במעלה ובמדרגה אחת. וז״ס
 מ״ ש בהקדמת בראשית בספר הזוהר דף ז׳
 ע״ב, שנפל הרשב״י ע״ה על פניו, וראה את
 רב המנונא סבא ז״ל, וא״ל דבההוא עלמא
 יהוויין שכיבין יחד, הוא ורב המנונא סבא,

 ודי בזה.
 והנה ענין העבור הזה, הוא לשתי סבות:
 האחת היא, כי ע״י עבור נפש הצדיק באיש

 עד שתזכה אל מדרגת הרוח שלה, והנה אז
 אין יכולת אל הרוה שלה לבא עמד, כנז״ל, לפי
 שהכלל הוא שאין שניהם או שלשתם יכולים
 להתחבר יחד בגלגול אחד, ה) אם לא בדוחק
 גדול, כמו שיתבאר בדרוש אחר, ו) שם, אלא
 כל אחת תתגלגל לבדה כנז״ל, כי תחלה צריך
 לתקן הנפש, ואף אשר נתקנה, אי אפשר לרוח
 לבא עמה, אבל צריך שימות, ואתר כך תחזור
 הנפש להתגלגל, ואז תזכה אל הרוח. וכן אחר
 שנתחברו שניהם נפש ורוח, ונתקנו שניהם, אי
 אפשר שיקבלו הנשמה שלהם, עד שיתילגלו

 פעם אחרת, ואז יזכו אל הנשמה.
 וצריך לידע, מה נעשת 11נפש בעוד שכבר
 נתקן לבדה בלתי הרוח שלה כנזכר. ואמנם
 סוד הענין הוא, כי כפי מדרגת הזדככות, ומעלת
 תקון הנפש ההיא, כך במדרגה ההיא עצמה,
 יתגלגל אז בגוף האדם ההוא, בעודו בחיים
 חיותו, נפש אחד של איזה צדיק, אשר כבר
 נשלם לחתקן ולחתגלגל, ולא נצרך ייהתגלגל,
 ונכנס כאן ונעשת נפש הצדיק הזה, במקיכ רוח
 אל נפש האדם הזה, וייפעמים אפשר שיתג־יגא
 שם נפשות ראשונים, עד אברהם אבינו עי׳ה,
 וכיוצא בו, כפי תקון והזדככות נפש האדם הזה.

 וענין זה שהוא גלגול בחיים, נקרא אצל
 החכמים סוד העבור ז) וזהו ההפרש שיש
 בין גלגול לעבור. ולפעמים אפשר שיתעבר בו
 רוח ממש, של אדם צדיק, אפילו שיהיה מרוחות
 הצדיקים הראשונים, עד האבות נ״ע, אפילו
 בזמנינו זה האהרון, והכל תלוי כפי ערך מצות
 שעושה האדם הזה, כי יש מצות שיש בסגולתם
 כח, להמשיך נפש הצדיק בסוד עבור, ויש מצות

 ממשיכות רוח צדיק כנזכר.
 גם אפשר, שלפעמים יארע כי יתעבר בו
 נפש אתה צדיק, ואח״כ יזכה ויתעבר בו עח־
 גפש צדיק אהר יותר גדול מן הראשון. ונמצא
 כי יש בו נפש מפאת עצמו, והנפש של הצדיק
 שבאה לו בתהלה, הוא לו במקום רוח. והנפש

 הגהות ומראה מקומות
 ה) לעיל סוף הקדמה ». ז) שער רוח הקודש דף ע״ד. ד׳׳ד, הנה האיש.

 ו) להלן הקדמה ד. ס •י הגלגולים פרק י״ב. ח) מדרש רבה בראשית פרשה נ״ו.



 שער הקדמה ב׳ הגלגולים 0ו

 עד זמן שיוכשר בעעמ, ואם איגו מוצא שם
 נחת דוה הולד לו. ולסבה זו ג״כ כאשי יקרה
 אתה יםורין אל האיש הזה, אין הצדיק ההוא
 מרגיש בצער כלל, ואינו סובלם עטו, יען כי

 איננו דבוק שם רק בהשאלה.
 הכלל העולד, כי לפעמים יעשה האדם איזו
 מצוד• גדולה, אשר על ידה תכה שיתעבד בו
 נפש איזה צדיק מן הראשונים, ואז אפשר להיות
 כי יתוקן ויזדכד כל כד, עד שתשוב נפשו של
 האיש הזה, במדרגת נפש הצדיק ההוא מ&ש,
 ואז צתד שישלים האדם גם תהו ונשמתו
 בתכלית הזכור, עד אשר יהיו ראמים להתלבש
 בנפש המזוככת ההיא. ואחת זה יהיה שקול
 במדרגת הצדיק ההוא ממש, ויעלה למעלה
 ממקום שרש נשמתו אשר ממנה הוצבה. וכל

 זה הוא, לסבת עזר וסיוע הצדיק ההוא.
 ודע, כי לפעמים אפשר שתתעלה נפש
 האד* עד שתהיה נפשו מעולם האצילות, והוא,
 כי הנה כלל הדבר הוא, כי הנמש מן עשיר,
 והתה מן יציר* והנשמה מן בתא* ואמנם
 בדרד מרם, הנה בכל עולם מאלו, יש מ בחי׳
 נר״ן, ונמצא כי לפעמים יהיו באדם נר״ן, מעשיה
 תדדה בריא* ולפעמים יהיו לו גר׳׳ ן ממלכות
 ומזי׳ א ומאימא דעשיה, ולפעמים שלשתם מן
 היצירה, ולפעמים שלשתם מעולם הבריא*
* ׳  ולפעמים כלם מן האצילות: נפש, מנוקבא ח
* מז״א. נשמה, מאימא. היה, מאבא. ולפעמים  ת
 נמש מעשיה, ותה ונשמה כ) מיציר* ולפעמים
 נמש מיציר* ורוח ונשמה מבריא* ולפעמים
 נמש מבריאה, ורוח ונשמח מאצלו* וכן עד״ז
 בכל מרט ופרם שבכל עולם מדי עולמות אבי״ע
 מודע כי כל עולם מאלו הד׳ עולמו* בלול
 הוא מכל ד׳ עולמות אבי׳׳ע, ומי׳׳ם, וכן עשר
 מעשר עד אץ מספר, ואין כה בקולמוס להאדיר
 בכל פרטים אלו כל* כי עצמו מספר, והמשכיל

 יבין ויקיש מעצמו.
 אבל צריך שתדע, כי מה שאמרנו,
 שלפעמים יהיו לו נד״ ז מן היציר* או מן

 הז* תתוקן נפש האיש הזה, ותזדכן, כדוגמת
T נפש הצדיק ההוא, ועי״כ תוכל לעלות » 
 בעוה׳׳* במדרגת מעלת הצדיק ההוא, כנזכר
 מ הצדיק ההוא יעזרהו ויסייעהו; להוסיף מצות
 וקדושות יתירות, והגה סבה זו היא לצודד האיש
 הו* עוד סבה שגי* לתועלת הצדיק עצמו
 המתעבר מ, כי כיון שהוא מסייעו להוסיף
 מצות ותקוגם, מטל הלק בהם, ת׳׳ס מ״ש ז׳׳ל,
 ם) גדולים צדיקים, שאפילו במיתתם זוכים
 למים וכד. והוא, כי הוא מזכה אל האיש הזה,
 וגעשה לו כאב להדריכו ולסייעו, תוכה בסבתו

 מזכר.
 ודע, כי הצדיק הז* כיון שנכנס בו לסייעו
 בחיים הייתו בסוד העבור מזכר, ולא בסוד
 גלגול, לכן הוא קרוב לשכר ורחוק לחפםד, כ״א
 האיש הזה תשה מצות, גומל הלק בשכר ההוא.
 ת״ם מ״ש ז״ל י) כי הצדיק גוטל הלקו והלק
 הבית מ״ע, והבן סוד העמוק הזה. ואץ עתה
 עת להאריך מ. אמנם אם ירשיע האיש הזה,
 את לצדיק ההוא שוס עונש והפסד עמו, יען
 כי הוא איננו מתעבר מ, רק להיטיב אליו,
 ולא להרע לו, ואדרבא אם האיש ההוא חתר
 מ מאשר תקן להטי* אז הצדיק ההוא נפרש
 ממנו והולד לו. וטעם הדבר הוא, במה שנתבאר,
 פי סוד העבור הוא בהיים של האדם, ואיננו
 דמק ונקשר עם גוף האדם, כמו הנפש של
 האדם עצמו מלגול, שנכנסה מ בעת שנולד,
 ונתקשרה וגתדבקה שם בתגלית הדבוק, ואיגד•
 יכולה לצאת משם עד יום המית* משא״כ מפש
 הצדיק שנכנסת שם בסוד העמד, כי נכנסת
 ברצוגד, ויוצאת ברצונה. ואם האדם יתמיד
 בצדקתו, 1ם הצדיק ההוא יתמיד שכונתו אצלי,
 גדי ליטול הלק במעשה האיש הז* ועומד שם
 עד שיפטר האיש הזה מן העולם, ויעלו שניהם
 יהד במדרגה אתת מז״ל. ואם האיש הזה ירשיע
 מעשיו, אז הצדיק ההוא מואס בהכרתו והולד
 לו, מ הנה איננו עומד שם בקבע, רק בהשאלה,
 כדמיון אושפיזא המתאכסן גבית בעל הבי*

 הגהות וטדאוז מקומות
 פ) חולין ז: סנהדרין פז. לעיל סוף הקומה זד. נ) ע״ח שעי ם״ב פרק ר׳. !מדם• הלק ג׳ פרק

 י) חגיגה סו. להלן פוף הקדפה ני. י׳ מעיף ה׳ ד ד.



 טז שער הקדמה ב׳ הגלגולים

 אם בענין המתגלגל בבחי׳ גלגול בכל גוף
 שיזדמן, או במתגלגל ע״י אחיו, אשר זה גקרא
 סוד היבום, והוא, כי כשבא בבחי׳ גלגול לכך,
 הנה אינם מתגלים ביחד שלשתם הגר״ן, ולא
 שניחם יחד, אלא הנפש לבדה עד שתתקן,
 ואח״כ בגלגול אחר, הנפש והרוח לבדם, עד
 יתוקן הרוח. ואה״כ בגלגול אחר, הנר״ן, עד
 שתתקן הנשמה, ואז נשלמו גלגוליו כגז״ל. או
 לפעמים כל אחד משלשתם יתגלגל לבדו בפני
 עצמו כנז״ל. אבל כשמתגלגל ע״י אחיו, ובא
 בסוד יבום, יכולים להתגלגל שם יחד שלשתם
 הנר״ ן. אמר הכותב חיים, הנה מן הסבא
 דמשפטים מ) משם דאפילו בסוד היבום, אינם
 באים יחד, אלא הנפש והרוח לבדם, ולא הנשמה

 וצ״ע.

 הבריאה וכוי, אין כונתינו לומר, שאין לו נפש
 מצד העשיה כייל, כי הנה נודע שאפילו השכינה
 הנקראת מלכות, היא מקננא בעשיה, ומכ׳יש
 בנפש של האדם. אבי1 כונתיני לומר, כי הנפש
 של האדם הבאה מעשיה, תזדכך כל כך, עד
 שאינה נרגשת, בערך סבת אור הנפש דיצירה
 שבו, ואז נקרא הכל נפש דיצירה. וכן עד״ ז
 בשאר החלוקות, כי אפילו כשאנו אומרים שיהיו
 לו נר״ן מן האצילות, הוא בהיותם מתלבשים
 תוך הנפש ורוח ונשמה, דעשיה יצירה בריאה,
 אלא שאינם עולים בשם, וכלם נטפלים ונקראים
 בשם אצילות. ומזה תקיש אל שאר הפרטים

 הנזכרים.

 ל) עוד יש חלוק אחר בבחי׳ הגלגול בעצמה

 הקדמה ג

 ההוא, עם היות שניהם ביחד בחיים. וז״ס
 פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן, כי בהיות שניהם
 יחד בחיים, נתעברה נפש דוד ביונתן. ואמנם
 בהי׳ הגלגול, צריך להרחיב מעט בענינה, ולכן
 נתחיל עניינה מאדם הראשון, לכשיובנו הדברים

 בנקל. (א) נ)
 ס) דע, כי כאשר חטא אדה״ר, נפגמו כל
 הנצוצות, של נפשו ורוחו ונשמתו. והענין הוא
 במה שנודע, כי כמו שגופו של אדם, כלול מכמה
 נצוצות, ברמ״ה איברים ושס״ה גידים, ויש
 כמה נצוצות בראשו, וכן בעיניו, וכן בכל אבר
 ואבר, כן הנפש ההיא. וכמו שדרשו במדרש
 תנחומא, ובמ׳יר, ע) בפרשת נשא על פסוק

 בענין הגלגול והיבום והעבור, וז״ל, וראיתי
 להרחיב יותר בדרוש זה של הגלגול והיבום
 והעכור. הנה בחי׳ העבור היא בחיים כנדל,
 ר״ל: כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו רצוה,
 ויעשנה כתקנה, ואז יזדמן לו נפש אחד, מן
 אתה צדיק קדמון, שעשה אותה המצוד, עצמה
 כתקנה, וכיון שנתרמו יחד בענין מצוה זאת,
 יתעבר בו נפש הצדיק ההוא. ולא עוד, אלא
 שגם אפשר, שבהיות גם הצדיק ההוא נמצא
 עמו בזמנו בתייו, תתעבר בו נפשו לסבה הנד,
 כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצוה, או
 מצות המתייחסות אל הצדיק ההוא, כי נם הוא
 עשאם כמוהו כתקנם, אז תתעבר בו נפש הצדיק

 הגהה
 (א) אמר הכותב: נראה כי במצוד• אהת כתקנה יספיק להמשיך התחלת ה־ בור ולא

 יצטרך לשישתלם בכל המצות עד כאן.

 הגהות ומראה מקומות
 ל) עולת תמיד סוף הספר. שעד הפסוקים תצא ס) שער המצות שרשת ראה דף קי״א בענץ
 דף ר׳ ס׳׳א. תהלים סימן כ״ד. מצות זכירת יציאת מצרים. ספר הגלגולים (הנדפס

 מ) צ*ל םשיי״ בפרמישלא) בסוף הספר.
 נ) » ־ , . ת־זלים סימן ל״ד. ע״ה ה״א ע) סד״ר שפות פרשה מ. מדרש תנחומא פרשת
 ז>ר המייבים פרי, תשא. שעד הפסוקים בראשית דף ס׳ דרוש גי.



 הגלגולים יז

 ג״כ גלגול, אד הגצוצות שלא נפגמו בעבירה
 אהד שגתקנו במצות, אינם באים בלל, זולתי
 ע״י עבור בהיים, וגם זה אינו אלא אם יזכה.
 העולה מזה הוא, כי באשו־ הגפש מתגלגלת
 בעוה׳׳ז, אין עיקר גולגולת, אלא באותו הלק
 הפרטי הפגום, המתייחס אל הגוף ההוא, ושאר
 הלקי הנפש שככר באו בגופות אחרים ונתקגו
 שם, אינם באות שם אלא בבחינת עבור. ולכן
 כאשר ההלק המתייהס אל הנזף ההוא, יעשה
 איזו מצוה בעוה״ז, גמ שאר הלקי הנמש
 המתעברת בו, תטול הלקה במצוה ההיא, כי
 גם היא מםייעתו בעשותו המצוד. הזאת. ע׳׳ד
 הנז״ל בסוד העבור של אהה צדיק אהד. משא״כ
 כשהוטא זה ההלק המרטיי, כי אז אין לשאר
 הנמש הלק נענשו, יען כי היא מםייעתו להטיב,

 ולא להרע.
 ונמצא, כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל
 הגמש בכללות הלקיה מתגלגלים שם, אבל עיקר
 הגלגול אינגו, אלא לאותו ההלק הפרטיי
 המתייהם אל הגוף ההוא, הבא ליתקן ממה
 שפגם בגוף הקודם, ובו תלוי השכר והעוגש.
 אבל שארית הלקי הנפש, נוטלים הלק בשכר,
 ולא בעונש כנזכר. והנד, כיון שהנפש הזו
 בכללותה, סובלת עתה היסורין והעונשים,
 הבאימ אל הגוף הזה בחייו, מלבד מה שם^לה
 כבר בגופימ הראשונית, של שאר נצוצותיד, וגם
 סובלת צער המיתה הזאת, וצער שלאהר המיתה.
 עי״כ מתכפרים עונותיה הראשונים. ואמנם
 המצות שעשתה בגלגולים הראשונים, וגם
 המצות שעשה זה הנצח עתה, יש לה הלק בהם
 כנזכר, ועי״נ נשלמת תקוניה ושלימותה. ואמנם
 אם היתד. מטלת הלק גם בעבירות שעושה עתה
 זה הגצוץ, לא היה לעולם שום תקון אל הגפש,
 בכל הגלגולים שבעולם, כי לעולם האדם הוטא,
 ומוסיף פשעים על הטאיו הראשונים שקדמו
 לו בגלמלימ אחרים, ואין קץ אליהם. אבל פיון

 שער

 איטה היית ביםדי ארץ, מלמד שהיה אדה״ר
 מוטל גולם, וזה תלוי בראשו וכר. ובדמיון זה,
 נחלק הרוה שבו. וכן הגשמה שבו. וכשחטא,
ב הנצוצות של גפשו ותהו וגשמתו  אז גמגמו ת
 וגתעבר בין הקליפות. וז״ם מ״ש בספר
 התקומם, פ) בהקדמה על פסוק כצפור מדדת
 מקנה, כי כמו שהשכינה גלתה בין הקליפות,
 כן הצדיקים יגלו עמד, ואזלין מנדרין אבתרהא
 מדוד לדוד. וכמי בתינת הנצוצו* כד גלו
 במקומ המכוון להם בתיד הקליפות, ראש בראש
 עין בעין וכר. וז״ס עמן גלות הנשמות הנזכר
 שם. והגה גם קין והבל בניו, חטאו חטא
 אחר, צ) זולתי חטא אדם אביהם, וגם הם

 נטבעו גצוצותיהם בעמקי הקליפות אח״כ.
 ואמנם בכל דור ודור, יוצאות קצת נצוצות
 ההמ, ובאימ בגלגול בעוה״ז, הכל כפי בתינת
 מחצב נשמות הדור ההוא, או מגצוצי הראש,
 או מגצוצי העיז וכיוצא, ונתקנים בעוה״ז. ויש
 מי שאף גם שבא בגלגול להתקן, לא נזהר מן
 ההטא, והזר להשתקע עוד בתוך הקליפות
 כבראשונה, הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממגו
 ותלויות בו, וזו היא בהינד. בימנית, כוללות
 גלגול ועבוד, כי כל נצוצי הנפש, אפילו אותמ
 שגתקגו, באים בגלגול גמור, עמ הנצח הפרטי
 המקולקל מעת שנולד, ואינם נפרדים כלל עד

 יום המיתה.
 אמנם הגלגול של הנעוצות המתוקנות,
 נקרא עבור, לפי שאינה מטלת הלק בעבירות
 של זה הגוף, רק בזכיותיו בלבד. כדרד שנתבאר
 בנפשות הצדיקים שכבר מתו, ובאות בסוד
 עיבור ממש בהייס, ולא מיום שגולד. ונמצא,
 כי המצח שלא גתקן כלל, ע״י קיום המצות
 המתייחסות לו, או שעבר עבירה מאותם שאין
 לו תהיה, הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא
 על שמו. והנצוצות שגתקגו במצות, אלא שנפגמו
 בעבירה קלד, באים כעמר הנד, אע׳׳פ שהוא

 הקדמה ג׳

 הגהות ומראה מקומות
 פ) לקמן 0וף הקהפה ה׳ ד״ה עגין iraim. הבל ביז״ז תפ״פ ק* ע״ח ודא שער הכללים פוף
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 יח שער הקדמה ג׳ הגלגולים

 הראשון נהשב כלא היה כלל כנזכר, אשר
 לסבה זו תבא הנפש בגלגול בכללות חלקיה
 כנזכר, ש) ונמצא כי זהו בנין חדש ממש, ולכן
 יתגלגלו עמה גם הרוח והנשמה שלשתם ב־חד,
 אמנם לא בפעם אהת, רק כאשר יזכה ויעשה
 מצות הראויות אל הרוח, יכנס בו הרוח. וכן
 בענין הנשמה. כדוגמת מה שביארנו למעלה
 בתחלת כל הדרוש, בענין תהילת ביאת האדם
 בעה׳׳ז, בהיותו חדש ממש, אשר עליו נזכר
 בסבא דמשפטים ת) זכה יתיר, יהבין ליה רוחא
 וכר, זכה יתיר, יהבין ליה נשמתא וכוי. משא׳׳כ
 כמגולגל, כמו שיתבאר. ולכן גם הבא בסוד
 היבום, א) שהיה דומה לבנין הדש, יכול להשיג
 שלשתם נר׳׳ן יחד בפעם ההיא כפי מעשיו

 כנזכר.
 וז״ס פסוק אם ישים אליו לבו רוחו
 ונשמתו אליו יאסוף, הנדרש בענין הבא בסוד
 הימם, בסבא דמשפטים. וביאורו הוא כאמור:
 כי כמו שיש כה ביר היבם, להחזיר חלק הנפש
 של אביו בעה״ז ע׳׳י הימם, כן יש כח ביבום
 ההוא, להחזיר ולאסוף אליו כל הנפש ההיא,
 גם את רוחו ונשמתו יחד. אבל ע״י מעשים

 טובים, כמש״ה אם ישים אליו לבו.
 אמנם הגלגול שלא ע״י יבום, אין כח בהם
 להמשיך שלשתם, רק אחד לאחד בלבד כנז״ל,
 כי בתחלה תתגלנל הנפש לבדה, עד אשר תתוקן
 לגמרי וימות. אח״כ יתגלגל הרוח לבדו בגוף
 אהר עד שיתוקן, ואמנם גם הנפש מתגלגלת
 עמו, אלא שהוא בסוד עבור בלבד, כיון שהיא
 מתוקנת, ואינה באה עמו אלא לעזרו להיטיב
 אליו, ולא להרע, ולכן לוקחת חלק במעשה הרוח
 הטובים, ולא ברעים ממש, ע״ד מש״ל בענין
 הנפש בעצמה, המתגלגלת כלה עם חלק אחד
 פרטיי שלה, ויושבת עמו בסוד עבור וכר. וגם
 בזה יתבאר, איך יש סוף אל גלגולי הנפש,
 ויכולה להתתקן, כיון שאין לח חלק בעביתת

 ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת
 הנצוץ הזה, אלא בזכיותיו, נמצא שהעבירות
 נשלמים להתכפר, ואינם נתוספים. והזכיות
 מתחדשים ונוספים בכל גלנול נצוץ ונצוץ, ועי״כ
 יש סיום אל בחי׳ הגלגול, ואל תקוני הנפש,
 והבן זה היטב. והנה עד״ז נשלמת הנפש בכל
 גצוצותיה, ע״י הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל
 ולהתקן כל הנצוצות, מראש הנפש ועד רגליה,
 וכדין יסתיימין ק) רגלין ליתיי מש־חא, כנזכר
 בזוהר פרשת פקודי דף רנ״ח ובסוף פרשת

 ויקהל.
 אמנם בבתי׳ היבום אינו כן, והטעם הוא,
 לפי שהמתגלגל לסבות אחרות, מחמת כל שאר
 העבירות שבתורה, יש לו תקנה על ידי היסורין
 שסובל בעוה״ז, או בגיהנם, ולכן כל הלקי
 הנפש אינם צריכים אל הגלגול, אלא בדרך
 עבור כנזכר, והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל.
 אבל מי שבא בסוד הימם, הוא לסבת שמת
 בלא בנים, והרי הוא כאלו לא הצליח כלל
 ועיקר, וכאלו לא היה בעולם, ונוף הראשון הוי
 כלא היה, כנזכר בפרשת וישב ר) ולכן צריך
 שהגפש ההיא שהיה בגוף הראשון בכל חלקיה,
 חוזרת להתגלגל לגמרי עתה מחדש לצורך
 עצמה, וגוף השני זה הוא גופו העיקרי, וכשנתקן
 בו ויפטר מן העה״ז, הנה בעת תהית המתים
 לא תשוב הנפש כי אם בו, אבל בגוף הא׳
 אינו נכנס בו רק ההוא רוהא דשבק באנתתיה,
 כנזכר בסבא דמשפטים. והרי נתבאר הלוק
 שיש, בין מי שמת בלא בנים ובא בסוד הימם,
 למי שמת לסבת שאר עבירות שבתורה שבא
 מלגול כפי ההזדמן, ולא על ידי ימם. והנה
 גם כל הפרטים הנז׳, נוהגים ברוח ונשמה, ע״ד

 מה שביארנו בענין נצוצי הנפש.
 עוד יש חלוק אחר, בין הימם אל הגלגול,
 והוא, מה שנתבאר אצלינו בתחלת הדרוש הזה,
 כי הנה המתגלגל בסוד ימם, כיון שגופו

 הנהות ומדאה נמומומ
 p) םקודי רנח. ונזהר עי8 הסולם אות תשליט ש) שער השמוקים תהלים סימ יד, דף רמז

 תשיפ. שער מאסרי ישביי זיעיא דף קס״ח סיב טור זד.
 trt שם נדף דניה. ת) דף ציה סוף ספר הגלגולים.

 ר) דף קפ״ז. ונזהר עיש הסולם p אות קסיג א) ורל שהוא.



 שער הקדמה ג׳ הגלגולים יט

 ואהרי שנשלמ הקונה יהזרו לבא הנפש והרוח
 המתוקנים, ויתהברו שלשתמ יהד בגוף הזה,
 ויעשה זה מרכבה לזה כנודע, ולא מטרד עת

 לגלגולים אחרים.

 והנה ענין התקון הזה, נרמז בפסוק ג)
 ממי אויתיד בלילה אף תהי בקרבי אשהרן.
 טיתש: כי הנה בתיי הנפש שלי, כאשר נזדככה
 בתכלית הזכור, עד שתוכל להתדבק עמד, בסוד
 ולדבקה בו, אז אויתיד ונשתוקקתי מאד לדבקה
 בד, וענת תאוה והשק הזד, הוא בלילה, בעת
 פקתן הנפשות, שעולות שמ בסוד מיץ נוקבימ,
 לעורר זווג עליון. ומכה תאור. זו, כיון שהיא
 מזוככת, מכולה להתדבק שם דבוק גמור,
 נשארת שם, ואיגד, יורדת. וכאשר הגת השהר,
 עת יתרת הנםשוה, היא אינה יורדת, אלא תהי
 ירד ונכנס בקרבי אז בשחר. ולכן לא אשחרך
 בבחי׳ נפשי, אלא בבהי׳ תהי הנכנס אז בקרבי
 להתקן כנזכר. ולכן ר״ת של תיבות ׳בלילה ׳אף
 ׳תהי, הוא באר, לרמוז אל הגדיל, כי נפשי
 אמתיר לעלות אל בא׳׳ ר המלית כמכר. ואמנם
 האדם היודע בעצמו שהשלים בהי׳ נפשו, גבון
 הוא לו שיאמר פסוק זד, של נמשי אמתין•
 בלילה וגר, בכל הבונה הנז׳׳ל, כשישכב על
 מטתו, ועי׳׳כ ישיג אל סוד הרוה, וכן אל
 הגשמד, ולא ממרר עוד לגלמלים אהתם, והבן
 זה הסוד הנעלם, והזהר בו. ואמנם מה שאמ
 אומרים מסוק בידן־ אפקיד רוחי וגד, איננו
 מועיל אל הנזכר, כי אין כונתיגו בו רק שיעלו
 נפשותימ בבזוי׳ פקדון לבד, מחזרו לירד בבקר.
 אבל פסוק נפשי אמתין, הוא להשאיר הנפש
 למעלה, ולהוריד הרוה או הנשמה כנז״ל. (א)

 הרוח כנזכר. ואוז״כ ימות, ואה׳׳כ תתגלגל
 הנשמה לתקן עצמה, ואז הנפש והרוח באים
 בו עמו־ בסוד עבור לבד כנזכר, עד שתזדכך.
 ואז אץ עוד צורן לאיש ההוא להתגלגל בעד.״ ז
 כלל לצודד עצמו, אמנם אפשר שיבא בסוד
 עבור בעוה׳׳ז, בעוד אדם אהד בדויים, לסייעו

 ולזכותו, וליטול הלק עמו, כגז״ל באורן,.

 ועתה נבאר מה שידענו למעלה בתהלת
 הדרוש לבאר, והוא, כי גמ בסוד הגלגול, בדוחק
 גדול אפשר, שיזכה החדשה קצת להשיג שלשתם
 ביחד, גר״ן כפעם אהד, בגוף אהד, ולא מטרד
 לגלגולים רבים, משלים תקוץ שלשתם בגלגול
 אהד לבדו. והענין הוא, כי הגה כאשר גתגלגל
 הנפש לבדה בתהלד, אם גתקנה בתכלית הזמן־
 לגמרי, והבה אז אין הרוה יכול לבא עמה כנד׳ל
 למי שהיא שלימה, והוא הסר התקת, אמנם
 יש לו תקגה אהת, כיון שגתקן הנפש לגמרי
 מד׳ל, והוא, כאשר האדם ישן בלילד, ואז
 מפקיד נפשו בידו יתברך כמדע, אפשר שתשאר
 נפשו למעלה דבוקה בבאר העלית, בסוד מיין
 נוקבים, כמבואר אצלינו ב) בשער התפלה
 בשכיבת הלילה וע״ש, וכאשר מור משנתו
 בבקר, יכנס מ הרוה לבדו, והרי זה כאלו
 נתגלגל ממש פעם אהדת בגוף אחר, והולד
 מתקן עד שיושלם לגמרי, ואז יכולה הנפש
 לחזור בגוף כבראשונה, כיון ששגיהס נתקגים,
 מתלבש הרוה בנפש, ותהיה הנפש מרכבה אליו.
 ואזז׳׳כ אם יזדכך הרוה לגמרי, אפשר כי גם
 מאו הנפש והרוח בלילה בעת השיגה בסוד
 מקרון כנזכר, משאת שם למעלה, ואז בבקר
 בהקמו משנתו, תמס בו הנשמה, ותתקן בו.

 הגהה
ו שעד המנות ד) ע״ש (לקמן ד  (א) א׳׳ש: עמן זד, של פסוק נמשי אויתיד נתבאר מ

 הקדמה ר אופן אחר).

 הגהות ומדאה מקומות
 3) שער הכוונות דרושי הלילה דרוש י*. פע״ה ג) ע״זו ודב שער נדן ומיד ודד. לקמן הקועזו
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 כ שער הקדמה ד׳ הגלגולים

 הקדמה ד

 חלק ברוח ובנשמה, אבל חולק עם הב׳ במקצת
 הנפש, כפי החלקים אשר תקן ממנח, ושאר
 חלקיה הם לשני. וזהו ע״ד הגז״ל בסבא
 דמשפטים, בעניו היבום, כי חגוף חא׳ דלא
 אצלח בסריה ורביד, אינו זוכה רק לנצוץ פרטיי
 של הנפש ההיא, והוא אותו הנצוץ דשבק
 באנתתיה בביאה אי, ושארית חלקי הנפש עם
 הרוח והנשמה, הם לגוף השני. וז״ם מ״ש נזהר
 בפרשת חיי שרה דף קל״א ע״א, דהנהו גופין
 דלא אצלחו להוו כלא הוו, והדבר הזה מתמיה,
 כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות
 כרמון, ולמח יתבטל לגמרי בזמן התחיד, אבל
 רמז אל האמור, כי הנה עיקר התענוג העתיד
 לבא, הוא לבחי׳ הרוח והנשמה, והגוף הא׳
 שאין בו אפילו נפש שלימה, רק נצוץ פרטיי,
 ההוא רוחא דשבק באנתתיה וכר, נמצא כי
 אין לו תענוג, ובערך זה הוי כלא הוי. אבל
 אם זה הגוף הא׳, זכה לתקן את כל הנפש,
 אלא שאה״כ הזר ופגם בה, הגה כאשר חוזרת
 להתגלגל הנפש ההיא עם הרוח והנשמה בגוף
 הב׳ כנזכר, הם מתגלגלים בהתחברות נצוץ נפש
 אחרת, כדי שתסייעם במצות, וזה נקרא גלגול
 כפול, וזכור ענין זה. ואח״כ בעת התחיה, חוזרים
 הנר״ן בגוף הא׳, וזה הגוף הב׳ אינו זוכה אלא
 לנצוץ של נפש האחרת שבאו עמו, כי זה הנצוץ
 הוא העקרי בגוף הזה הבי, כי נפש הראשונה
 כבר נתקנה בגוף הא׳ כלה, וגמצא שהוא יגע
 לאחרים, ה) וכמו שנתבאר אצלינו על מאמר
 רב ששת ו) חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי

 וכוי.
 והנה צריכים אנו לידע, כאשר האדם זכה
 לנפש ורוח ונשמה, ואח״כ פגם אותם, והנה
 נתבאר שכשחוזר בגלנול, אין שלשתם באים
 יחד, רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו, והנה
 צריך לידע מה יהיה משפט הנפש והרוח
 והנשמה האלו, דע, כי כאשר הנפש נתגלגלה
 בגוף אחר להתקן, ונתקנח, ואז אין חרוח יכול

 בעגין הגלגול, ויבאר בו ענין גלגול כפול
 מה ענינו, וז״ל, עוד יש שגי חלוקים אחרים
 בענין הגלגול לבדו: האחד הוא, כי מי שבפעם
 אחד החדשה שבא בעה״ז, זכה והשיג נר״ן,
 ואח״כ חטא ופגם אותם, הנה האיש הזה כאשר
 יחזור להתגלגל לתקן, לא יוכל להשיג בגלגול
 ההוא נר״ן ביחד, אם לא ע״ד התקנה שנתבארה
 לעיל־, (בדף הקודם) שיאמר בשכבו על מטתו,
 פסוק נפשי אויתיך בלילה וכוי. והשני הוא, כי
 מי שבפעם ראשונה החדשה, לא זכה אלא אל
 הנפש בלבד, וחטא ופגם אותה, הנה כשיתגלגל,
 יוכל להשיג נר״ן בגלגול ההוא עצמו, כיין
 שמתחלה לא נפגמו הרוח והנשמה, יכולים עתה
 לבא עם הנפש אתר שנתקנה, כאלו היה בפעם
 א׳ החדשה, שנאמר בה אז זכה יתיר וכוי כנז״ל,
 משא״כ כאשר בתחילה באו כלם ונפגמו כלם,
 כי אז איך תהיה נפש המתוקנת מרכבה אל
 הרוח הנפגם, וכן בענין הנשמה. ואמנם כאשר
 לא פגם בראשונה רק את הנפש, יכולים לבא

 שלשתם אח׳׳כ בגלגול כנזכר.
 ונלע״ד, כי כל בחי׳ תקון, ר״ל קיום המצות
 התלויות באיברי הנפש, ובהי׳ פגם, היא עשיית
 עבירות של מל׳׳ת. ונודע, כי השלמת כניסת
 הנפש בגוף, שהוא הנקרא תקוץ נפש, אינו
 אלא ע״י קיום המצות. אמנם העבירות פוגמים
 הנפש, ואינם מחםרות נצוצותיה מליכנם, אבל
 יש ב׳ חלוקים אחרים בענין זה, והוא, כי הנה
 אם בפעם אי, אשר לא השיג אלא נפש, אם
 לא זכה לתקן אותה כלה ומת, הגה כיון שהגוף
 חזה חא׳ לא השלים לתקן את כל בחי׳ הנפש,
 לכן בעת תחית המתים, אין לו לגוף האי, אלא
 אותו החלק הפרטיי אשר תקן הוא בחיים, ולכן
 כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים
 תקוגה, יכול להשיג נר״ן, ואז בחי׳ החלקים
 של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני, עם כל
 כללות הרוח עם הנשמה, הם לזה הגוף הב׳
 בזמן חתחיה, באופן כי אין לגוף הא׳ שום

 הגהות ומראה מקומות
 ה) לעיל דף י״ב דיה ודע. ו) פםחים נזח: לקמן דף כיב ד״ה גלגול רב ששת.



 שעד הקדמה די מגלגוליה כא

 ליכגם שם כגזכר, כי איד יתלבש רות פגום וגמר עתה ההפרש שיש מבין הגלגול,
 בתוד נפש נתקנת. ואם נאמר שיתלבש הרוה לצדיק ולרשע, ומה מבן הלוק הגמעא בפסוקים
 הנרגם מפש קודם שגתקגה, גמ זה אי אפשר, ובדברי רז״ל, מ מעמיס ראינו שאין הגלגול
 כי את הרות נכנם, עד תשלום תקון הנפש, נוהג אלא עד שלשה גלגולים, בסוד פעמים
 שהיא למטה ממדרגתו. ואמנם צייד שהרוה שלש עם גבר. ובסוד על שלשה פשעי ישראל
 ההוא יבא מלגול אהד לבדו, מורכב על נפש ועל ארמה לא אשימו. ובסוד י) מוקד עון
* ומצאנו י מ ה אבות על בגיס על שלישים ועל ר  הגר תמורת נפשו, ושם נתקן. וכן עד״ז מ
 הנשמה מוף אהד לבדה, מורכבת על נטש בספר התקונים תקון ס׳׳ט, דצדיק אתגלגל עד
 הגר. וז״ם מ״ש בסבא דמשפטים דף צ׳׳ה אלף ודין, וכיוצא בז* ואמנם הפסוק עצמו
מ דורות הוא לרשע, ר  ע״ב, ז) דפגעי נשמתין בנפשי דגמרי וזכו בה תירץ זה, כי עגין א
 יוכר, כי הרוה לבדו, או הנשמה לבדד, אינם כמש״ה מוקד עון אמת וגד, לשגאי, אבל למי
 יכולים להתלבש מוף אהד, אלא ע״י נפש, ולכן עושה הסד לאלפים לגלגול* לאוהביו ולשומרי

מ מהדש בפעם אי, והטא ופגם  ובזה יתבאר לד תימא גדולה, שיש אל האדם, אהר ש
ב בני אדם אינם בה, הנה אח׳׳כ מתגלגלת מוף אהד להתקן,  מה שתמצא בדברינו, כי ת
 זוכים רק לנפש, ומועטים הם בדורותינו אלה תה נקרא גלגול א׳. ואם לא נתקנה אז, התרת
 האהרונים, שיזכו למה ונשמה, והרי גורע כי מלגול שני. ואם לא נתקנה אז, התרת מלגול
 ה) אץ בן דוד מ עד שיכלו מהות ונשמות שלישי. ומשם ואילה אץ לה עוד תקנה בגלגול,
 להתקן, אכל מבן עם הנזכר, כי גם הרוה או ואז נאמר בה, ונכרתה הנמש ההיא מעמיה
 הנשמה גתגלגלו מופות אתרים, בהמתם לגמרי. אמנם אין!זה, רק כאשר לא נתקנה
ה ת  מורכבים על נפש הגר ט) ואז יתוקנו גם הם. כלל שוס תקמ בשום פעם מאלו, אבל אם מ
 ואמנם הנפש העיקמית שלו כאשר זכה להתקן, פעם מאלו השלש* התחילה לתקן קצת, אינה
 תוכל לקבל דוה אהד של איזה צמק, שנדמה נכרתת, אמנם יכולה להזור ולהתקן, אטי׳לו עד
 אלמ במעשיו, תהיה לו תמורת מהו ממש. וכן אלף דור אם מטרד. ולכן הראשון שלא תקן
 עד׳׳ז יתקן, עד גדי שיכול להשיג ג׳׳כ נשמה כלל, נקיא ישע. והאתית שתקן קצת, נקרא
 של אתה צמק. וכשנפטר הנפש הזה מן העולם, צדיק. וכל מה שמתגלגל, הולד ומשלים תקונו.
 אם עדיין הרוה העיקרי שלה לא נגמר תקונו, ונלע״ד ששמעתי ממורי ז״ל, מ אין זה
 אז מני וביני הולכת נפש זו עם הרוה של נוהג אלא בנפש, לפי שהיא מן העשיה, הטמעה
 הצדיק ההוא לעה״ב, ועל ידו תקבל השפע ממקי הקלימות. ולכן לא נזכר בתורה כרת,
* וכאשר ממר תקון הרוח שלו אלא מפש, מ נכרתה מן הקדוש* ונםמה  הראוי ל
 מלגולו מוף אהד כנז״ל, אז הנפש אומרת בקליטו* אבל בר״ז, שחם מיצירה ובריא*
 אלכה ואשובה אל אישי הראשון, ומתחברת עם שאץ שם כ׳׳כ תגבורת אהיזת הקליפות, תאי
 הרוה שלה, וכן חענין משמה כאשר נתקנה, הוא שיתוקנו כלם, אלא שיש שנתקגים מחר*
 החרים הנפש והרוח לחזוי עמה יחד בכל מש מורד זמן אחי כמה גלגולי* ועוד נבאי
 הנזיל. טעם ההפרש הנזכר שיש בין הצדיק לרשע,

 הגהות ומרווח מקומח!
 1) שער מאפרי ר«ב״י זיע״* enmn דף ודא ג׳. תעי• היק הי מן אות ע״ה זדב •ער

 >דא ד״ה «ם דף 1* לעיל חי י•! man ום״פ נדן מרי פיק •י.
 פ*0ן ד• פ) •מ1ן ranpR ליד דיה ואפנמ ד עקיבא.

 01 יבםוח 30• •עד crpnwi בחמית ווו• י) לזולן הקופה זד m ועתה נבאר.

ר העגין הוא: דע, ני כאשר נפש  ומו
 לוקתים תמורתה את געש הגר, ועל ימו מצותי.

 גתקגים.



 כב שער הקדמה ד׳ הגלגולים

 גפשאי, לך קראי, לך תנאי וכוי. ולכאורה אין
 הבנה בדברים אלו, כי לעצמו היה מטיב ולא
 לזולתו, וכמש״ה אם חכמת חכמת לך. גם נדקדק
 אומרו נפשי, וגם מה ענין זה אל רב ששת

 מזולתו.
 ולהבין זה, נקדים תחלה ענין רב ששת,
 מי היה גלגולו. דע, כי בבא בן בוטא החסיד,
 מתלמידי שמאי הזקן, שכל ימיו היה מקריב
 אשם ספק, נ) הוא שחזר עתה להתגלגל ברב
 ששת, להשלים איזה תקון שהיה צריך לו עדיין,
 ולפי שהורדוס המלך נקר את עיניו, גם עתה
 היה ג״כ םגי נהור כנודע. והנה אותיות בב״א
 הם שש״ ת בא׳׳ת ב״ש. ובזה נבא אל הבאור,
 דע, כי הנה מי שלא השלים תקונו בגלגול א׳,
 מוכרח להתגלגל עוד שנית להשתלם, אף אם
 חסרונו דבר מועט. והנה אם בגלגול א׳ השלים
 נפשו, ולא חסר לו כי אם דבר מועט, הנה
 כשחוזר להתגלגל שנית, כל השכר של התורה
 והמצות שעשה עשה א) בגלגול השני הוא לצורך
 נפשו הבאה עתה בגוף השני הזה להשתלם,
 וכאשר יקומו בזמן התחיה, תחזור נפשו אל
 הגוף הראשון, שבו עסק בתורה ובמצות רוב
 הצריך לו, ולא בא בגוף הב׳ הזה, אלא בהשאלה.
 לכן רב ששת ידע בנפשו, כי היה בראשונה
 בגוף בבא בן בוטא, שהיה אדם גדול בתורה
 ובחסידות מפורסם, ולא חזר להתגלגל עתה בזה
 הגוף הב׳, אלא על דבר מועט שהיה חסר ממגו,
 ולכן היה גופו עצב על הדבר הזה, כי הנה
 כל עמלו לוקחו הנפש ההיא, וסופו ללכת לחזור
 בגוף הא׳ בזמן התחיה. באופן כי כל מה
 שהיה עוסק בתורה ובמצות תועלת נפשו הוא,
 ולא לגופו, ולכן הנפש ראויה לשמוח, ולא
 הגוף. וז״ש חדאי גסשי וכר, ולא אגי, יען כי
 לך אני קורא, ולך אני שונה לתועלתך, ולא

 לתועלתי. ב)

 ויובן במ״ש ז״ל כ) על אלישע אחר, לא מידן
 לדייניה, משום דעםק בתורה וכוי. כי הנד,
 הצדיק העוסק בתורה, ובפרט אם יהיה מן
 הקדמונים, אין דנים אותו בגיהנם. והנה מוכרח
 הוא שיתמרקו עונותיו כדי שיכנס בג״ע, ולכן
 אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול, כי על כל
 עון ועון אשר יש לו שלא נתכפרו לו ע״י יסורין
 בחייו, וגם לא נכנס בגיהנם לקבל ענשו עליהם,
 צריך גלגול אחר לכל עון מהם לתקנו, ולכן
 הוא מתגלגל גלגולים רבים, לכפר ולתקן
 עונותיו. משא״כ ברשע, שנכנס לגי־נם,
 ומתמרקים שם כל עונותיו יחד, ואין לו צורך

 לחזור בגלגולים.

 ויש בזד, מקום שאלה, כי כפ• הנראה
 לכאורה, שיותר טובה הוא ליכנס לגיהנם למרק
 תכף כל עונותיו, ולא לחזור בכמה גלגולים.
 וחנלע״ד חיים לתרץ, כי הקב׳׳ה צופה ומביט,
 כי הרשע הזה אם יחזור בגלגול יוסיף על חטאיו
 פשעים, וירבה בעבירות על הזכיות, ולכן
 בראותיו שכבר השלים אותם המצות המועטות
 המוברחות לו כפי שרש נפשו, מסלקו מן העולם
 ומורידו לגיהנם, ומתמרקין עונותיו, ונשארים
 זכיותיו שלימים, כי הפץ הסד הוא. אמנם הצדיק
 שעונותיו מועטים מזכיותיו, הם מתמרקים ע״ י
 כל היסורין שסובל בגלגולים, ונשארים לו
 זכיותיו המרובים הנוספים לו בכל גלגול עד
 אין קץ, וגם שכרו נפלא ע״ד מ״ש רז״ל ל) רצה
 הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם

 תורה ומצות.

 גלגול רב ששת: כבר נתבאר בדרושים
 שקדמו, ענין גלגול כפול, והנה זהו ג״כ ענין
 מ״ש בגמרא מ) על רב ששת, שהיה סגי נהור,
 וכשהיה עוסק כתורה, היה שמח, ואומר חדאי

 הגהות ומראה מקומות

 ג) כריתות פרק ר דף כו.
 א) «-ל עתר*

 ב) נמר הגימלים •רק יי.

 ב) הגיגה סו: להלן הקדמה ס.
 ל) מכות כג

jb מ) מסח ים סזע לעיל תחילת ודרו 



 שער הקדמה ה׳ הגלגולים כג

 מה ה

 ע) ועתה נבאר את אשר התהלנו, כי הגה
מ אנות על כגיס. פירוש:  הפסוק אומר פוקד י
 כי עד שלשה גמשות מגולגלות רשמת, עט נפש
 אתת הדשה, יכולות להתגלגל יהד בגת• אהד,
 מיוט שנולד, באופן שהם ארגעה נפשות יהד.
 וז״ם על רבעי* גם ז״ם פעמים שלש עט גבר.
 גי שלשה גפשות מגולגלות, מבלו להתגלגל עט
 גבר אהד, הוא הנפש הזה ההדש. אגל מתר
 מזה, אי אפשר להתגלגל ביהד. אמנם אפשר
 להיות מהות מהשגון זה, בי אפשר להמת
 שתתגלגל נפש אחת לגדה בגוף אהד, או נפש
 אחת מגולגלת, עמ גפש אחת חדשה בגוף אחד,
 או שתי נפשות מגולגלות לברט כגוף אחר,
 או שנים מגולגלות עט הדשה אחת, או שלשה
 מגולגלות לבד* או שלשה מגולגלות עט הדשה
 אחת. אבל מתר מחשבון זה, אי אפשר להכגם

 בגוף אחד כגזבר.
 ודע, כי אלו חמתגלגלימ יחד בגוף אחד
 כגזבר, איגו נוהג אלא בזמן שכלם הט נאחזים
 בשרש אחד, בסוד וגאל את מפגר אחיו. 0«ל׳׳פ
 שזה המגולגל החדש, לא חטא באמה חטא של
 המגולגליט אהרימ, עכ״ז אם הוא מב גת
 הפנימית יותר מכול* כמו אט הוא •ת
 הגידים שבאבר ההוא של אז־ה׳׳ד, והמ מבתי׳
 הבשר שהוא גרוע מהגידי* עדין וו ־.הדיו
 לנקות הפגם והעפוש שגעשה מהמת עונות
 הראשונים, כדי שימשד ההמת אל כל ג &רש

 ההוא.
 והגה גם בבוזי׳ העכור הוא עד״ ז

 אפשר שיתעברו באדם, ויתגלגלו בו רק שלשה
 גפשות הבאות לסייע חנפש ההיא עעמה של
 האדם הזה, אשר עמו הם ארבעה, אבל לא
 מתר מז* אבל מהות אפשר להמ* ואמנם
 אותם הבאות בסוד גלגול ממש, כלם באות
 לעורו עעמ* לתקן את אשר עויח, או להשלים

 איזה פצוה שחסר להם.
 ואודיעך ענת טור העבור מתר בהרהב*

 בענק ההפרש שיש, בין הגלגול, לעגור,
 והם בי מיגי גלגול. וב׳ מיגי עובר. והוא זד,
 כי הנה בגלגול האי, הוא כגיסת גפש אהת בגוף
 האד* מיום שנולד ויוגא לאויר העולם. והבי
 הוא, שלפעמים אפשר שיתגלגלו יהד שתי
 נפשות, וגם זה בעת שנולד האד* וזה נקרא
 גלגול כפול, כמו שגתבאר בדרוש שקדם,
 ובמקומות אתרים. והנה שתיהמ הגמשות
 מתגלגלות יהד ובאות לעולם, בעת שנולד גוף
 האד* ואיגם גםרדים כלל עד יום המית*
 ושתיתם נקראות נפש אה* ונעשות גפש אהד,
 ומובלות הצער והיםורין הבאים אל הנוף ההוא
 כל ימי הייו, מער המית* אמש העבור אינו
 באום בממ שנולד, כמו שנתבאר למעל* אבל
 יש בו ב׳ בחמות: האמת ס) הוא, כאשר בא
 לצורר עצמו של הצדיק, המתעבר באדם
 להשתלמ באמה דבר שחסר לו, כמו שיתבאר
 במקומו. והשנית הוא, כאשר בא לצורך האדם,
 לעזרו ולסייעו בתורה ובמצו* והנה באשר
 בא לצורר עצמו, אינו נכנם באדם עד המת
 בן י׳׳ג שנה ויום אהד, שאז נתהייב האדם
 בתורה ובםצו* ויכול הוא לתקן גם את עצמו
 ע״י מצות האדם, ולכן אמו נכנם קודם זמן
 הזד, רק אהד שנתחייב במצו* ואז נכנס
 ומתפשט חוו הנוף ההוא, כדמיון שנתפשטה
 בו נפש האדם עצמה, ושתיהם סובלים הימורין
 הבאים על הגוף הזד, בהשואה אתת, ויושבת
 שם עד מלאת לה זמן קצוב לה, לתקן ולהשלים
 מה שהיא צריכה, ואז מצאת בחייו, וחוזרת
 למקומה העלית בג״זג אבל כאשר בא לתועלת
 האדם, ולא לצודד עצמו, הגה הוא בא בבחירת
 עצמו, ולא בהכרה, ולכן איננו כפוף לטבול
 צער הנוף הזה כלל, ואינגו מרגיש כלל בצערו
 וביםורין הבאים עליו, ואם מתא נהת דוה
 באד* הוא משב שם עמו, ואם לאו הוא מצא
 משם והולד לו, ואומר מורו נא מעל אהלי

 האנשים הרשעים האלה וגר.

 הגהות ומראה מקו*!{
 צ״ל (jam 0 ע) לעיל הקרטה ד דה וננאר עת*



 כד שער הקדמה ה׳ הגלגולים

 המגולגל בכמה פעמים, באיזה גוף מהם יקום
 בזמן התח־ה. דע, כי הלא נתבאר אצלינו פ)
 מ״ש בהקדמת התיקונים, על פסוק כצפור
 נודדת מקנה וגר. וכן מ״ ש בזוהר פרשת
 פקוד־ צ) בענ־ן השכינה, איך גלתה בקליפות,
 עד דמטאת רגלין ברגלין וכר. ואמרנו, איך
 גם נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם
 השכינה. ואמנם בזמנים הקדמונים, היו הנשמות
 ההם הגולים עמה, בחי׳ אותם הניצוצים
 והחלקים אשר חם מבחי׳ מדרגה, ששם עומדת
 השכינה בגלות בזמן ההוא, ועד״ז בכל דור
 ודור. ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו, כבר
 השכינה ירדה עד רגלין, וגם הנשמות שבדורות
 אלו, הם מבחינת הרגלים. ולפי שבתחילה גלו
 כל הנשמות כולם שם עם השכינה, לכן עתה
 אותם הנשמות הראשונות העליונות, שכבר
 עלו ונתקנו, אז הם יורדות להדריך ולהיישיר
 את אייו הנשמות השפלות, כדי שיתוקנו. ונמצא
 כי כמה הלקים ונצוצות יש בכל נשמה ונשמה,
 וכל החלקים ההם נקראים בשם נשמה אחת,
 וכן הענין בכל נשמה ונשמה, וכאשר יהיה
 זמן התחיה, כל גוף וגוף יקח חלקו של נשמתו,

 כפי הלק הזמן שלו באיזו מדרגה היתה.
 הנה ק) לפעמים יארע, כי אע״פ שיהיה
 באדם נפש אחת טהורה ועליונה, יבוא איזה
 פעם לידי כעס, ואז תצא ממנו, ותכנס במקומה
 נפש אחרת גרועה, או ג יכ יחלה האדם איזה
 חולי גדול, ואז תתהלף נפשו בנפש אחרת, או
 יארע לו חולי הנופל והנכפה, ותתחלף נפשו
 ותלך באיש אחר, ותכנס בו נפש אחרת. וז״ס
 צדיק כל ימיו, ובסוף הרשיע. או להפך. וכיון
 שהדבר כך, אפשר ג״כ שימשך מזה עוד דבר
 אחר, והוא, כי אם עד עתה היתה מזומנת אל
 האיש הזה איזו אשד. בת זוגו, כיון שנתחלפה
 נפשו ונתנה לאיש אחר, אותו איש אחר יקחנה.
 ר) דע, כי יש יכולת ביד נפש האדם, או

 ונמשיל משל אחד, ונאמר, הגע עצמך, שזה
 האדם המתגלגל עתה בגוף הזר, לתקן עצמו,
 יש בשרשו עשרה נפשות אחרות עליונות ממנו,
 והנה אם יזכה האדם הזה, ־תעבר בו נפש
 העשירית, התחתונה מכל העשרה, והוא עיייון
 ממנו עצמו, ולכן עוזרו ומסייעו להתקן. ואם
 יזכה יותר, יתעבר בו נפש התשיעית .ואם
 יזכה יותר, יתעבר בו גם נפש השמינית. והרי
 נתעברו בו שלשה נפשות, ועמו הם ארבעה.
 ואי אפשר להתעבר בו יותר מזה. אבל אם
 יזכה יותר, יתעבר בו גם הנפש השביעית, ואז
 נפש העשירית, יתבטל הארתה בעבור ההוא,
 בתוך הארת שלשה עבור־ם העליונים ממנה.
 וכן עד״ ז הולך הענין ונמשך, עד שנמצא
 שאפשר שיתעברו בו שלשה נפשות גבוהות
 מכל העשרה, והם האי, והבי, והגי, וא־יו
 השלשה תתגלה הארתם בעבור ההוא ייעזרו,
 ושאר השבעה אחרים תתבטי1 הארתם שם, מכח
 הארתם של השלשה עליונים, ויחשבו כאלו
 אינם. באופן כי אי אפשר להתגלות בסוד עבור,
 רק שלשה נפשות בלבד, ועם נפש האדם עצמו,
 הם ארבעה, אבל יותר מזה אי אפשר כנזכר.
 הנה הכתוב אומר, הן כל אלה יפעל אל
 פעמים שלש עם גבר. פירוש. כ־ בג׳ הגלגולים
 הראשונים, אז מתגלגל נפש האדם לבדה, בלי
 שתוף זולתה, תוך הגוף. אבל אם עדיין לא
 נתקנה בשלשתם, ותצטרך לחזור עוד בג׳
 הגלגולים שניים, אינה באה לבדה, כיון שאין
 בה כה לתקן, ולכן באה בשתוף גבר שהוא
 צדיק אחד המתעבר בו, כדי לסייעו ולהדריכו
 למוטב. ולכן לא אמר שלש פעמים, שהיה נראה
 שהוא בשלשה פעמים הראשונות, אמנם אמר
 פעמים שלש, להורות כי בפעם השניה הכוללת
 שלשה גלגולים שניים, אז הוא עם גבר זולתו

 :?שותף עמו כנזכר.
 ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפט־ם, בענין

 הגהות ומדאה מקומות
 פ) לעיל הקדמה ג׳ ד״ה דע כי. ר) ע״ח חייב שער נדן ומ״ד ם״א. ושער קיצור
 צ) דף רנח. ע״ח ח״ב שער מ״ן ומייד שרק אי. אבי״ע פרק הי. שער הכונות דרושי נטילת יפים
 ק) שער מאמרי רז״ל אבות פרק שני משנה דרוש הי. פע״ח שער נ״א דרוש אי. ועיין בספר

 י׳ דף ס״ב. הגלגולים פיק י״א.



 הגלגולים בה

 בן עזאי שלא הוערך להתגלגל על בגי* עכ״ז
 כשיחגלגל איזה פעם באמה גוף בעת שגולד,
 לסבת צרכו לתקן איזו פגם אהר, או שבא
 להועיל לאתרים, וכן אם יבא בסוד העבור
 בהיים כנודע, הנה אי אפשר לו לבא יהירי
 אלא משותף עם אהר, לפי שהוא םלגא דגופא,
 ואינו יכול לבא יחידי. ואפשר כי זה ג״כ גקרא
 גלגול כפול, כנז״ל בדרושימ הקודמי* וזהו

 המתגלגל שלא ע״י יבום, כגלע״ד חיים.

 שער

 רוהו, או גשמתו, ללקט גצוצותיהמ המוטבעות
 בעמקי הקליפות, ולהעלותם משם, ויתוקנו על
 ידו, כדוגמת מה שנתבאר אצלינו, בעניז טעם

 הריגת עשרה הרוגי מלכות, ועיין שם.

 ר) דע כי יש תלוק בין המתגלגל לסיבת תקון
 שאר עבירות, למתגלגל לסיבת שלא היו לו
 בגים, ולא קיים מצות פריה ורבי* כי המתגלגל
 לסיבת בטול פריה ורביה, אע״פ שיהיה כשמעון

 הקדמה ף

 הקדמה ו

 עם גלות השכיגה למטה בתוד הקליפות, וכאשר
 אתה צדיק מכוין איזו כונה גמורה טובה, יכול
 להמשיך ע״י כונחו ההיא איזו גשמה הדשה,
 פירוש: שהנשמה שבתוך הקליפה, תתעלה משם
 ולמעלה, בסוד ת) הדשים לבקרים רבה אמונתן,
 ושם תתהדש, ואת״כ תרד משם בעה״ז מבהי׳
 פנים בפנים, ועתה הם תתלת ברייתם, ונקראים
 חדשות. ואלו הנשמות מוכנות שלא להטוא

 כשאר הנשמות.

 אך דע, כי אין בנו כה בכל הזמן הזה א)
 רק להמשיך אלו הנשמות ההדשות, אותם שהם
 מן הבי״ע, שהמ סוד נשמה רוה נטש כנודע.
 אבל לעתיד לבא אהד התהיה, יבואו נשמות

 ש) בעגין נשמות הדשות וישנות מה עניינם.
 וכבר נתבאר קצת עגין זה בש״ה שער המצות
 במצות שלוה הקן. גמ נבאר התתלת שורש

 הגשמות מהיכן התהילה.
 דע, כי כאשר נבראו כל העולמות, ואפילו
 עולם האצילות, גתהוד. בתחלה בסוד זווג אחור
 באהוד. ואה׳׳כ הזר להתהוות בבהי׳ פגים בפגים.
 והגה גם בהי׳ נשמות של בגי אדם, היו כן.
 כי תהלה נתהוו בבחי׳ אחור באהוד. ואה״כ
 מן העת אשר נברא אדם הראשת ואילך, עד
 ביאת המשיה, התקת הנעשה מאז ואילך, הוא
 לאותמ הנשמות, שאז נתהוו בבהי׳ אתור באהוד,
 שיהיו עתה הדשות יוצאות מזווג פנימ בפנים.
 לפי שאחר שנתהוו בתהלה מאהוד באהוד, ירדו

 n מקומות
 נמשכות מפיה החד*, ויגן הן נקראות הדעות
 לאפיקי מגשמות הבאות מנין שהן ישגו* ובאלי
 הנשמות הנאות בדון התחושות יש גפ נן ב׳
 נתינות: א׳ נשמות הדשות פב״פ. שזה היה נוהג
 nan הבית, ני *1 היו או•* בקומת ע״נ נקניעות.
 וזדץ נמקום *ו**, ובריאה שהיא בחינת הנשמות
 היתה או נמקום עולם אצילות, תרה גפ לידתן של
 הנשמות היתד. באצילות ונחשבו לנה״ •נ״פ. משורה
 אהד החודמ *בריאה ירדה למקומה תחת האצילו*
 נ&צא שהנשמות נעת לידתן הן בבריאה, ואין
 המוחין דאצילות יכולים להאיר שם זולת אהוד
 באהוד, תרנ נבחנות נשמות אלו שהן נשמות
 הדשות מנחי׳ *m ולא מנחי׳ מנים נמנים (עיין

 שער הפונות דרושי הלילה חרוש די).

 הגהות ומ
 ד) ספר הגלגולים פרק י״נ.

 ש) להלן הקימה י״נ. י״ה ולים. שער המצות
 פרשת תצא דף קל״ו ט״נ ד׳׳ה עוי יש. ע״ה ודא

 שער ה פרק ד ושער ליס פרק *׳. תעי ס חלק
 ייד לוה התשונות תשונה קיא.

 ת) לעיל הקדמה ג׳ יש פירוש אחר.
 א) יש בי נתינות של נשמות הדשות א׳ הן
 הדשות ממש הנמשכות מהכמה דאור ישר, ואלה
 אינן נאות פלל מולמ התיקון נמוד הגנן לא נהית
 לגגת* מזמן שבירת הכלים ואילן. ויש נחיגת
 התחדשות הנשמות הנאות מבתיי הנמה דל״נ נתינות
 שננהנת לנהי, נינה שהיחד! כלולה נהנמ* שאין
 וו הדשה ממש, ממני שכנר היתד כלולה נהכ8*
 *מנם נקראות נשמות הדשות פלשי הנץ כי חן
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 הדרוש הזה, אמנם בדרך משל נבאר ענינן,
 כי הגע עצמך שנאמר, שהבל הוא בחי׳ הראש
 של הנשמות כלם, נמצא כי נשמת הבל, היא
 השורש של כל פרטי נצוצי הנשמות שבבני
 אדם, שהם מבתי׳ הראש. וכן אם אברהם אבינו
 ע״ה הוא בהינת זרוע ימין של אדה״ר, נאמר
 כי כל פרטי נצוצי הנשמות שבבני אדם מבחי׳
 הזרוע ימין של אדם, הם נכללים באברהם, והוא
 שרש שלהם. ועד׳יז בכל שאר איברים ושערות
 של נשמת אדה׳׳ר, ואין כאן מקום דרוש זה.
 אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה
 הצריכה לבני אדם, ובהם יובן קצת מן הדרוש
 הזה: ד) הנה הלקי התשובה הם שמונה: האחת
 היא, כי מי שיש בו נפש מעולם העשיר, הנה
 כשתוטא אדם, גורם להפריד העשיה מן היצירה,
 בבחי׳ פרטיות המקום, שהוא תלוי בו שרש
 נפשו, ולכן חיא תשובתו, שיתקן עד שיחזיר
 להתחבר עשיר, ביצירה, בבחי׳ המקום ההוא
 של שרש נפשו. וכן מי שיש בו רוח מן היצירה,
 והטא, צריך לחבר יצירה בבריאה בפרטות
 בחי׳ שרשו כנזכר. ומי שיש בו נשמ״ה מן
 בריאה, צריך לחבר בריאה באצילות עד הנז״ל.
 והרי אלו שלשה חלקי תשובה תחתונים, כי הם

 בעולמות בי״ע.

 עוד יש חמשה חלקי תשובה יותר עליונים
 כי הם בעולם האצילות עצמו. האי היא, להחזיר
 המלכות האצילות למקומה, אשר הוא תחת
 היסוד, וזה בבחי׳ פרטיות שרש נשמתו כנזכר.
 הבי, להשיבה יותר למעלה עד נה״י, כי שם
 מקום אצילותה כגודע. ה) חג׳, לחשיבה יותר
 למעלה, עד חג״ת. הד, להשיבה יותר למעלד,
 עד חב׳׳ד, שהם שלשה מוחין דז״א. והרי ארבעה
 עליות אלו, וכולם בבחי׳ מדרגת ז״א. עוד יש
 חשובה חמישית עיקריית ועליוגה מכלם, וחיא

 חדשות יותר מעולות, שהם מעולם האצילות ב)
 והם מבהי׳ הנשמה דאצילות שהיה לאדה״ר,
 הנקראת בשם זיהרא עילאה, כמו שיתבאר
 בדרושים הבאים. וז״ם מ״ש בס״ה פרשת פקודי
 דף רנ״ג ע״א, שמיום שנהרב בית המקדש,
 לא נכנסו נשמות בהיכל האהבה. כי אלו חחדשות
 דפנים בפנים מן עולם האצילות, לא נכנסו
 שם. אבל הנשמות שמן הבי״ע החדשות, אפשר
 שיבואו אפילו בזמן שלאחר החרבן. אבל כל
 שאר נשמות הבאות בעולם, הם מאותם שהיו
 כלולות בנשמת אדה״ ר, אהר אשר נברא אהור
 באחור, חזר ונםרו מבתי׳ פנים בפנים, והחזירו
 פנים בפנים. ונמצא כי כל הנשמות הישנות

 הם באים ממנו.

 ודע, כי אדה״ר מתחלק לרמ״ח איברים,
 על דרך גופו הנכלל מן רמ״ח איברים. גם יש
 בו בחי׳ אהרות, והם מבחי׳ כמה מיני שערות
 התלוים בו לאין קץ. והנה כל נצוצי פרטי
 הנשמות שבעה׳יז, כולם הם מבחי׳ אלו שיש
 באדה״ר כנזכר. ואמנם אלו הפרטים והבחי׳
 הנד, נמשכו את״ כ בגופות האנשים הנולדים
 מן אדה״ר. ואלו הפרטים הם הנקראים אצלינו
 שרשי הנשמות, להיותם כולם נמשכות משם
 מבחי׳ אלו של אדם כנזכר. והנה לדעת עתה
 כל איש ואיש, מה שרש של נשמתו, צריך שידע
 ויכיר, במי נתחלקו כל פרטי נצוצות איברים
 ושערות של אדה״ר, וזה יקרא שרשי הנשמות
 הבאות ממנו, וכן בכל אבר ואבר, ע״ד מה
 שדרשו חז״ל בפסוק ג) איפה היית ביסדי

 ארץ.
 וכבר ביארנו לך, כי רוב הגשמות הם בחי׳
 קין והבל, בניו של אדה״ר, ומשם יפרדו את״כ
 לכל הנולדים מאז ואלך. ואע״פ שלא נבאר
 עתה הענין הזה בדיוק גמור, כי אין פה מקום

 הגהות ומראה מקומות
 ב) שעו הפסוקים בראשית דף ט׳ דרוש ג׳. ג) מדרש רבה שפות פרשה פ׳. פדרש תנהוםא

 להלן הקדמה ד. הקיפה יש. הקופה ל״א ד״ה פרשת תשא.
 עוי ענין אחר. שער פאפדי רשביי קדושים דר ידם ד) להלן הקדמה בי*

 דה עוד גרס. תע״ס pyn , ח׳ בלוה התשומה ה) ע״ח ה*ב שעד כ״ז פרק בי. שער ל״ד
 תשובה כ״א. פרק ג׳ ודי.
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 שלא נמס בהם רק בהי׳ גפש בלבד, צריכים
 להתקן כאלו פגמו בכל בי׳׳ע. לפי שבתהלה
 בראשון שקדם לכלם, היתה הנמש מקבלת אור
 מן הגשמה של הבריאה, ועתה צייד להחזיר
 אליה האור ההוא שהיה לה בתהלה, ואן יושלם
 תקון תשובתה. וז׳׳ם מסוק כי לקהה מיד ה׳
 כמלימ בכל הטאתיד- כי לפעמים יחטא האדמ
 חטא קל מאד, וידקדקו עמו, וגפרעים ממגו
 כאלו חטא הטא המור מאד, כפלים מאשר חטא.
 ולכן אין להרהר אחר מדותיו יתברר, אם יראה
 האדם כיוצא בדברים אלו, שלכאורה אין הדעת
 סובלתם, והכל מאתו יתברך בצדק ובמשפט.
 ואמנם אם מן הראשון עד הטי הראשוגים שבאלו
 השלשים, לא זכו רק אל גפש ורוה, והעשירי
 זכה גם אל הגשמה, ואחר כך חטא ופגם בה,
 הגה החטא ראשונים פגימתם וגם תקונם
 ותשובתם, היא סוד רוה לבד, ומכ״ש נפש.
 אבל העשירי, וכן בל השאר שממנו ואילה
 עד סיום השלשים, פגימתם ותקונם הוא גם
 בסוד נשמה. ומזה תקיש לשאר מרטי פרטים
 עצמו ממטר. ונמצא, כי אין האדם יכול לשוב
 בתשובה שלימה כתקנה, עד שידע שרש מקום
 אתתת גשמתו, ומזי״ המגולגלים מבהי׳ נשמתו
 שקדמו אליו אשר על כן ההמירו בזוהר שיר
 השירים, בפסוק הגיח•! לי שאהבה נפשי וכר,
 שצריך האדם לידע מי נשמתו, ועל מה בא
 לעה״ז, ומה צריבה לתקן, מזכר שם בארך, ז)

 להשיבה ולהעלותה עד מקום או״א. ו) ואל
 הלק זה רמזו בס״ה, ובספר התקונין, וקראוה
 תשובה דרגא תמינאה, כנודע כי אימא היא

 תמיגאה ממטה למעל*
 וצריך שתדע, כי כפי מעלת מקום גשמת
 האדם, כד הוזק ותומר פגימת תטאו, כי מי
 שיהיה לו גפש ממלכות דאצילות, יעלה פגמו
 עד שם, ויפגום בהלק שרשו אשר שם, ועד׳׳ז
 בשאר הבהי׳. גם צריך שתדע, בי אם אתה
 אדם מן הראשוגימ שקדמו אליו, שהיו מבהי׳
 בעלי גשמתו, היו לו גפש ותה מן העשיה
 ויצירה, וחטא ופגם בחי׳ רוהו, והוצרך להתגלגל
 באדם הזה הב׳ אשר גולד עתה, הגה עם היות
 שהאדם הזה לא נכגםה בו רק בתיגת הנפש
 בלבד, הנה כאשר הוטא, הוא פוגם עד למעלה
 ביצירה, כאלו נכנס בו גם בהי׳ תה. וכאשר
 ירצה לשוב בתשובד, צריך שיתקן כאילו היה
 בו תה וגפש וגפגמו שניהם, ועד׳׳ז בשאר

 הפרטים.
 גם לעגין תקון תשובתו של האדם, *ויד
 שידע האדם עוד אופן גלגולו, באופן אתר
 שגבאר עתה בקצור, עם שכבר גתבאר אצליגו
 במקום אהד, והוא, כי הגה אם בסדר גלגולי
 גשמתו קדמו אליו עייר משל, עשרים או שלשים
 מגולגלים, צייד לדעת אם הראשת שבכל אלו
 השלשי* היו בו ע׳׳ד משל גר״ן מבי״ע, ופגם
 בהם, הגה כל השלשיס הבאים אחריו, אעפ׳׳י

 הקומה ז

 כלולות משמת אדה׳׳ר, הם הנקראים נשמות
 ישנות, בערד החדשות האמתיות הגו. אמנם
 יש בהם בעצמם ב׳ מדרגות הלוקו* ועתה
 נבאר עגת אלו הנשמות, ט) מ הגה יש בהם
 שלש מדרגות, האחת היא, הנשמות שלא נכללו

 ת״ל, ועוד נרהיב בדתש הזד, ענת גשמןת
 התדשות והישנות מי הם. ה) הנה כבר נתבאר
 בי קצת גשמות יש, שלא באו כלולות משמת
 אדה׳׳ר כשנברא, ואלו נקראים גשמות חדשות
 באמת לגמרי. אבל כל הגשמות אשי כבי באו

 ה מקומת!
 ח) להלן הקדמה י״ב• פפר הגלגולים פרק ד

 ה׳ מ*ו י*ס ונ״א.
 vo להגן הקדמה ב״פ המדמה Jirt •עד
 הפסוקים בדואית דרוש גי. •עי מאפרי ר• גדי

 זי*ע פר• ת קוד§ים»

 הגהות ונ0
 ו) ומד* הלק «״ו בלוח התשובות ת«ובה

 ד ות«וגה מדו.
 ז) זהר הד• ודפ הסולם אות תימ ומשריי דף
 t פור ז״. ע״ח עפ פמ״ם הנמסות דף י״א. ועיין
 בהגהות ומ״מ •ער התקועות ת* זד כל ועופשו•
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 המדרגה השנית, והיא נצוצות הנשמה
 שנשארו באדה״ר אחר שהטא, אשר מהם הוריש
 אח״כ לקין והבל ס) בעו כשנולדו, הנה אלו
 נקראים נשמות חדשות בבחי׳ מה, ולא לגמרי.
 וכאשר יתוקנו, תהיה מעלתם גדולה על שאר
 הנשמות שנשרו ונפלו מאדה״ר כנזכר, כיון
 שהיה גם בהם כח להשאר קיימים באדם, ולא
 נפלו בקליפות, ויש• להם מעלה זו בפרטות,
 והוא, כי כאשר הורישם אדם לקין והבל בניו,
 אין זה נחשב לגלגול ממש כשאר המגולגלים,
 שמת הגוף הא׳, ונשמתו מתנלגלת בגוף הבי,
 אבל זה הם בהיים חייתו של אדה״ר, שהורישם
 לבניו כשנולדו, ולכן כל הנצוצות שהיו כלולים
 בקין והבל, נחשבים כאלו עדיין היו כלולים
 באדה״ר עצמו, ולא נשרו ממנו. ונמצא, כי
 כשבאו כלולות אלו הנצוצות בנשמת אדם, שלא
 באו לתקון עצמם, כי אינם שלו, רק שנכללו
 בו כאלו לא באו כלל דמיין. ונם כשבאו אח״כ
 כלולות עם נשמת קין והבל בחיי אדם, גם
 זו אינה נחשבת ביאה כלל, כיון שלא באו שם
 לצורך עצמם, דכיון שעדיין לא נחחלקו לנצוצות
 בפני עצמם בגופות שלהם, אלא שהיו כלולות
 בלבד בגוף בקין והבל, עדיין גם זה אין נחשב
 להם לביאה כלל. ולכן כאשר איזה נצוץ יתחלק
 ויבא אח״כ בעולם, בנוף איזה איש, אז תחשב
 להם ביאה ראשונה חדשה בצד מה ולא לגמרי,
 כי נקרא ביאה מה שבאו באדם וקין והבל, כמו
 שיתבאר. ואם אז בפעם ההיא יחטא, ויפגום,
 וימות, ויחזור לבא בגוף בי, אז יקרא מגולנל

 וישן.
 והנה בפעם הביאה הראשונה, שיבואו
 בעולם, יקראו נשמה חדשה בצד מה כנזכר,
 והוא, כי גם היא בפעם זו הראשונה, יכול
 להשיג כפי מעשיו, נפש דעשיה, ורוח דיצירה,

 בנשמת אדה״ר, ואלו נקראים גשמות חדשים
 לגמרי. השנית הוא, כי כשחטא אדה״ ר, נודע
 הוא כי נשרו ממנו איבריו, והלך ונתמעט, עד
 אשר לא עמד אלא עד ק׳ אמה, בסוד ותשת
 עלי כפכה. י) וכמו שאירע זה בבהי׳ גופו, כן
 אירע לו בבחי׳. נשמתו. והנה אותם הנצוצות
 של נשמתו, שנשארו קיימות בו אחר החטא,
 שהם העצמות הנשאר לחלק אדה״ר, הנה כאשר
 אחר חטאו הוליד את קין והבל כסברת כ) רז׳יל
 וס״ה, הנה מנצוצות הנז׳ יצאו קין והבל, ואלו
 נקראים מדרגה שניה. השלישית הוא, אותם
 הנצוצות של נשמתו, שנסתלקו ממנו כאשר
 הטא, והזרו לרדת וליפו־ לעמק־ הקליפות,
 אשר לזה רמזו חז״ל וקראום בשש נשירת
 אברים. ודע, כי מזו המדרגה השלישית, היתה

 נשמתו של שת, בגו של אדה״ ר.
 והנה המדרגה הראשונה, היא נקראת נשמה
 הדשה לנמרי, ולכן כאשר תרד נשמה זו בעה׳יז
 בגוף איזה נפש ל) כשנולד, עליו רמזו רז״ל,
 בריש פרשת משפטים דף צ״ד ע״ב, ודיל, ת״ח
 בר נש כד אתייליד, יהבין ליה נפשא וכוי,
 זכה יתיר וכר. כי באותה הפעם הא׳ שבא
 לעולם, יכול להשיג מנפש דעשיה, עד נשמה
 לנשמה של אצילות, מדרגה אחר מדרגה, כמ״ש
 זכה יתיר וכד. וכל זה בקלות גדול, שלא ע״י
 טורח מרובה, וכבר נתבאר למעלה בעגין זו

 המדרנה הא׳.
 אבל אם נפעם ההיא הטא ופגם, וימות,
 ויצטרך לחזור בעולם, הנה אז יקרא מגולגל
 וישן, וכבר נתבאר למעלה, מ) כי הנפש בא
 לו בעת שנולד, והרוח א״א לבא עד י׳יג
 שנים ויום אחד, והנשמה מבן כ׳ שגה ואילך.
 ועד״ז הולך וגבה מאד כפי מעשיו, עד שיכול
 להשיג גר״ן דאצילות, כפי מדרגת שגותיו. ג)

 הגהות ומראה מהומות
 ל) עיין להלן הקדמה זו ד״ה ומה יתורזו.

 ם) לעיל הקדמה בי.
 נ) שער סאמרי רזיל אבות פ״ד. משנה כיא
 דף עיז. שער הכמות עניו פסה דרוש זר דיה

 והנה זיא.
 0) ציל בעוד.

ג סגהרדין לח: מדרש רבה בראשית  י) חגיגה י
 פרשה י״ם. ועיין במדד ריש פרשת תזריע. ומדרש

 הנזזומא פרשת תזריע הי.
 כ) פרדדיא מכ״א. זהר בראשית לו: נח ם:
 jto שער הכוונות דרושי דיה דרוש א׳. שער
 הפסוקים בראשית סימן די, בפסוק והאדמ ידע.



 שער הקדמה ד הגלגולים כט

 ומתלבש הרוח תוף זו חגטש, עד שיתקן הרוה
 לגמרי, ואז חוזרת גפשו הראשוגה לגופו,
 ועומדים שם ביחד, הגפש שלו כפא אל הרוח
 שלו עעמו. ואם תכה אח׳׳כ יותר, יועאים נפשו
 ורוהו בלילה כנזכר, ובבקר גכגפת בו נשמתו,
 ויושבת שמ עד שתתקן לגמרי. ואהר כד נכנסים
 בו נפשו ורותו, ועומדים שם שלשתם יהד, וכ״ן
 ע׳׳י מרה ודוזזק גדול, וכוגה גדולד, בסוד פסוק
 אם ישים אלת לבו רוהו ונשמתו אלת יאסוף,
 פירוש: כי אם יהיה חכם ויודע כונה הנזכרת,
 בסוד היבוס בליל* וישים לב וכונה, יוכל
 לאסוף אליו, ר״ל אל זה הגוף עצמו, את מהו

 וגשמתו, ולא מטרד לגלגולים אחרי*
 ולסעמימ אם האדם הנזכר ישלים לתקן
 גפשו לגמרי, ולא יהיה יודע למין כונה הנזכרת,
 להמשיד מהו אליו, לתקנו ע״י יציאת הנפש
 בלילה, במנת פסוק צ) נמשי אויתיד בליל*
 כמבואר לעיל בדרושים שקדמו, הנה ימות האיש
 הזה, כדי שאה׳׳כ יבא רוהו להתקן מוף השני,
 וכשיתוקן יבא אלת נטשו ביהד עמו כנזכר.
 ואם גם אז לא ידע למין לשלה את חרוח
 בלילה, ולהביא הגשמה לתקגה ע״י המנה
 הנזכרת, הגה ימות שגי* ותכא גשמתו בטף
 שלישי להתקן, ואהר תקונו, יכגםו מ גפשו

 ורוחו משמתו ביהד, עם הנשמה כנזכר.
 תהו הטעם נמלא, לקצת צדיקים גמורים,
 שמתים בקצמת שני* כי להיות שתקנו נפשם
 בתכלית השלמות בשנים מועטות, וכיון שאמם
 יודעים להפשיר מחם, ולשלח נפשם במגה
 הנזכרת, הם מתים נקצרות שנים, כי את נפשם
 צריכה להתעכב בעה״ז, ואדרבא ימו* כדי
 שיבא אח״כ הרוה מוף שגי, ויתוקן גם הוא.
 וכן עד״ ז בצדיקים שזמ לנפש ומה בתכלית
 התקון, ולא ידעו לשלחם ולהמשיך הנשמה
 כנזכר. ת״0 פסוק ימותו ולא בהכמ* כי לפעמים
י אד* לחסרון תכמ* שלא תעו  ימותו מ

 להמשיך מחם או נשמתם מזכר.

 משמה דבריאה, מפש דאצילות, ולא יותר מז*
 משמה חחדשה האמתי* שיכולה להשיג עד
 נשמה לנשמה דאצילות כגז׳׳ל. וזהו הפרש אחד,
ן מדרגה הראשונה, לזו השני* והטעם  שיש מ
 הוא, לטי שנודע, ע) כי נשהטא אדם הראשון,
 נסתלקה ממנו זיהרא עילאד, כנזכר מוהר בם״ת
 טרשת קדושים דפ״ג ע״א, והיא בהי, י) נרני״ה
 מעולם האצילו* כי כל זה נקרא זיהרא עילאה,
 ואלו לא ירדו לקליפות ח׳׳ו, מודע שאת קליטות
׳ עולמות בי״ע. אבל נסתלקו למעלח  רק מ
 למקומם. ומכל הלקי האצילות חנקרא זיחרא
 עילא* לא נשאר בו רק נפש דאצילות בלבד.
 ולכן גם עתה כשיבאו הנצוצות שהיו כלולות
 בקת והבל, ויבאו עתה לעולם בפעם האי, יכולים
 להשיג ע״י מעשיהם עד גפש דאצילות ולא
 תתר, כטי מה שהיה להם בתהלה בלבד, אבל
 הגשמות התדשות לגמרי של המדרגה הראשוג*
 יכולות בפעם א׳ להשיג מסוף העשיר. עד מם
 האצילות הגקרא זיהרא עילאה כלה. והמ זה
 יתרון אהד של נצוצות המדרגה האי על המדרגה

.  מי
 עוד יש להם יתרת אהד, והוא, כי מי שיש
 לו נשמה הדשה לגמרי, הנקראת מדרגה אי,
 הנה כשיבוא בעולם בפעם ראשוג* יכול להשיג
 בגקל כפי מעשיו יהד באותו הגוף, מנפש דעשיה
 עד תשלום גשמה לגשמה דאצילות מזכר,
 ומשח הנפש משכן וכסא אל הרוה, והרות אל
 הגשמה וכר. משא״כ במדרגה השני* שחם
 הנעוצות הנכללות בקת והבל, כי אלו אעט״י
 שביארנו שיכולים להשיג נטעם « עד נטש
 דאצילו* הוא עד ועד נכלל, אמו מקל ע״ד
 המדרגה האי, אלא ע״י טורה גמל, כמו שנתבאר
 בדרושים הקודמים, ט) והוא הגזכר שם בסוד
 הימם, בלילה נפסוק נטשי אויתיד בלילה וגף,
 כי אהד שכבר נתקנה הנפש לגמרי, יוצאת מן
 האדם בלילה כשישן והולכת לו, ואח״ב בבקר
 נכגסת מ גפש הגר, והרוח של האדם עצמו,

 הגהתו msn? מקומות
 ע) שער הפ0וקי0 כראשית דרוש 1. תע״ם י) דנה״י. שעד מאפרי דעג״י פוף קרועמו.

 pit ת בלתו התשובות תשונה נ״* אןלן הקמה פ< לעיל הקופה גי.
 1rt4t•עד המונות עגין דרושי הלילה הרו• יי•)



 שער הקדמה ז׳ הגלגולים

 המדרגה השלישית, והם הנשמות שנפלו
 בקליפות, אחר שחטא אדה״ר, אשר מהם היתה
 נשמת שת בן אדם וזולתו, אשר אלו נקראים
 נשמות ישנות בכל הבחי׳ הנה הם גרועים
 מכולם, לפי שכיון שנשרו מן אדם, נפרדו
 לנצוצות ולחלקים רבים מחמת חטאו של אדם,
 ולכן באותו הפעם שהיו באדם, היו נקראות
 ישנות מגלגול אחד בלבד, וכאשר תבא איזו
 נשמה מהם מאז ואילך בפעם א׳ בגוף איזה
 איש וימות, נקרא מגולגל מב׳ פעמים, וכן
 כיוצא בזה משם ואילך. ולכן כאשר תבא איזו
 נשמה ממדרגה הזאת, בגוף איזה אדם, בפעם
 ראשונה, אין בהם יכולת לתקן, רק חלק אהד
 בכל גלגול וגלגול, כי הנה בתחלה תבא חלק
 הנפש להתקן, כיצד: הרי שהיתה הנפש הזאת
 ממלכות נוקבא דעשיה, צריך שתתקן עד תשלום
 כתר דעשיה, וכשישלים תקונה זה, ימות האיש
 הזה, ויבא אח״כ הרוח שלו בגוף שני, ובהשתלם
 תקונו, ימות גם הוא. ואח״כ תבא הנשמה בגוף
 שלישי, ובהשלים תקונה, ימות גם הוא. וכבר
 נתבאר לעיל, כי כשיבוא הרוח להתקן, הנה
 הוא בא מורכב ומתלבש בנפש ש) הגר. וכן
 עד״ ז הנשמה גם היא. ואמנם אם כאשר תבא
 הנפש שבתחילה לא תשלים תקונה, צריכה
 להתגלגל עוד כמה פעמים, עד שתשלים תקונד.
 לבדה. ואח׳׳כ יבא הרוח בגוף אחר ע״י נפש
 הגר, ויתגלגל לבדו כמה פעמים, עד שישתלם.
 ואחי׳כ תבא הנשמה לבדה בגוף אחר, ותתגלגל

 אם יצטרך כמה פעמים עד שתשתלם כנז״ל.
 גם צריך שתדע, כי אף שתיקן הנפש והרוח
 והגשמה, ואח״כ חטא ופגם בהם, וןזוצרך
 להתגלנל, יארע לו ע״ד הנזכר ג״כ, כי לא
 יוכל לתקן בכל פעם רק הנפש לבדה, או הרוח
 לבדו, או הנשמה לבדד,, ע״ד הנז״ל. אמנם אם
 תקן נר״ ן וכוי, עד רום האצילות וכיוצא בזה,
 והוצרך להתגלגל לסבת תקון זולתו ולא לעצמו,
 כי לא חטא ולא פגם, הנה איש כזה יכול ליקח
 עתה בגלגול הזה, כל מה שהיה לו בתחלה

 אמנם דיי, כי אין דין זה נוהג אלא במי
 שתקן נפשו, ועדיין רוחו ונשמתו פגומים מפעם
 אי. אבל מי שרוחו או נשמתו מתוקנים כבר,
 הנה כאשר ישלים עתה לתקן הנפש, יכולים
 לבא הרוח, או גם הנשמה, ליכנס ולהתלבש
 בנפש ההיא, מאחר שהם מתוקנים כמוה. והרי
 נתבארו ב׳ היתרונות שיש אל המדרגה הראשונה

 על השניה.
 ק) ועתה נבאר יתרון אהר, שיש אל המדרגה
 השנית, על הראשונה. והוא, כי מן המדרגה
 היאשונה, אינם יכולים להשיג נר״ן וכר בפעם
 א׳, אע״פ שיזכו להם רק ע״ י מספר השנים.
 פירוש: כי בעת שנולדו, זוכים לנפש. ובהיותם
 בן י״ג שנה ויום אחד, אם יזכו מעשיהם, יכנס
 בהם נם הרוח. ואם יזכו עוד, הנה בהיותם בן
 כ׳ שנה, יכנס בהם הנשמה ג״כ. ועד״ז עד
 סיום הכל. אבל המדרגה הב׳, יכולים להשיג
 עד נפש דאצילות, קודם השלום י״ג שנה ויום
 אחד. כי כיון שבהיות נצוצות אלו כלולות בקין
 והבל, היו יחד זוכים אל כל החלקים הנזכרים,
 גם עתה יכולים להשיג כל ההלקים הראוים
 להם ברגע אחד, ואינו תלוי במספר שנים, אלא

 כפי מעשיהם, וגם ע״י כונה הגז״ל.
 ובזה יתורצו ב׳ מאמרים החולקים יהד,
 כי המאמר הנזכר בתתלת פרשת משפטים דף
 צ״ד ע״ב, וז״ל, ת״ח, בר נש כד אתיליד, יהבין
 ליה נפשא וכוי, זכה יתיר וכוי, שהדבר תלוי
 כפי מעשיו, ולא במספר השנים. מדבר בנשמות
 של מדרגה השנית, ר) שהיו כלולים בקין והבל,
 הגקראות חדשות בצד מה. והמאמר הנזכר
 בסבא דמשפטים דף צ׳׳ח ע״א, נראה שהדבר
 תלוי במספר השנים, דקאמר כד זכה ליומא
 דתליסר שנין, אתמר עליה אני היום ילדתיך,
 ויהבין ליה דוהא. וכד זכה לשנת הכי, יהבין
 ליד, נשמתא, וכדין כתיב עליה כי בן הייתי
 לאבי וכר. מדבר במדרגה הראשונה, שהם
 הנשמות החדשות לגמרי, שמעולם לא נכללו

 בנשמת אדה״ר.

 הגהות ומראה מקומות
 ק) לעיל הקדםנ! בי. ש) סמר הלקוטים בלק סימן כיג. שער מאמרי
 ר) הקדמה זו לעיל דף כ״ח ד״ה והנד׳ המדרגה. רשביי זיעיא מששסים דף צ״א דיה שם דף צ*ח.



 שער הקדמה ז׳ הגלגולים לא

 כי הנה אעט׳׳י שיבולימ לבא שניהמ בעול*
 בשני גופים מחולקים, ע״י כונת נפילה אפים,
 ויתוקנו שניהם, עכ״ז עומדים בשקול גדול
 האנשים האלה ובכף מאזנים, אמה מהם ינצח
 להבירו, כי אם האיש ההוא שלקה הרוב, השלים
 תקונו קודם שהאתר תקן את הנפש, נמצא שבעל
 הרוה הוא העיקר, ולכן בזמן תהית המתימ,
 יכגםו הרוח והגמש שניהם בגוף בעל הרוה.
 אבל אם בעל הגפש השלים תקוגו בתהלה, איגי
 זוכר מה ששמעתי בו. והנלע׳׳ד ששמעתי, כי
 שניהם יכנסו בגוף בעל הנפש בתהית המתים,

 כי הוא העיקרי.
 עוד יש הלוק שקול גדול, אל האיש ההוא
 שלקה הרוח הזד, שיצא ע׳׳י גפילת אפיס טרם
 תשלום תקון הגפש כגזכר, והוא, כי אם האיש
 ההוא חכה במעשמ, מכל להמשיך כל הטוב
 של הרוה ההוא אליו, וישאר האחד כלו רע.
 וז׳׳ם טםוק יגמר גא רע רשעים ותכוגן צדיק.
 כי מי שהרשיע מעשיו, גומר ליקה כל הרע
 אלמ. וזה אומרו, יגמור גא רע רשעים, ואז
 כל הטוב לוקהו הצדיק ההוא שמזכה מעשמ,
 ועי״כ גגמר ומתכוגן לגמרי, תהו ותכונן צדיק,
 כנודע כי האדם מעורב טוב ורע, מהרד. בקליפה
 ולטעמים מעוטו טוב ורובו רע וכר, וצריך לזכר

 כל הרע שבו, עד שישאר טוב גמור.
 אמר הכותב, כד שמעתי דברים אלו מטי
 מורי ז״ל, ואיני זוכר הבנתם היטב, אבל ג״ל
 באורם, כי אטשר שהרע אשר אל הנמש והרוח,
 שניהם ילכו יחד בגוף האיש הזה מהם, אשר
 הרשיע מעשמ. הטוב אשר בנםש וחרות, ילכו
 מוף האיש המטהר מעשיו כנז׳׳ל. ומה תבין
 מה היתד• יראת דת־ המלך ע׳׳ה, באמרו דמם
 אומרים לנפשי את ישועתה לו באלהים טל*
 כי דבר זה מתמיד, שיאמרו גנות באיש הזה
 גדול כדוד המלך. ולהבין זה נדייק מש״* אץ
 ישועתה לו, והל״ל אין ישועתה לד, ויחזור
ס עם  למלת נפשי הנזכרת בתחלד, אבל מ
 מזכר והוא זד, דע, כי דוד המלך ע״ד, מיתה
 נטשו גבוהה עד מאד, אמנם ע״י חטאו של

 בבת אתת, אפילו בקטנותו. ת״ם ענין בדיה
 דר׳ המנונא סבא, הנזכר בפרשת בלק, ושאר
 הינוקי הנזכרים בזוהר, שהיו מופלאים במעשיהם
 והכמתם. והטעם הוא, לפי שהיו שלמים
 בהלקיהם נר״ן וכר, בכל מה שהיה להם בתהלה
 קודם גלגולם ז* ואני היים הכותב מסופק, אם
 גם כשיבוא להתגלגל לצורר עצמו, לא לתקן
 פגם הטא, אלא להשלים הםרון, מה יהיה

 דינו.
 ונבאר עתה, ענת ההלוקיס שיש בץ
 המדרגה הבי, למדרגה השלישית הזאת, והוא,
 כי המדרגה הבי של הגצוצות של קין והבל,
 אי אפשר אל הרוח שלהמ לצאת מעמקי
 הקליפות, עד שישתלם תקון נפשם, ואהר כד
 יצא. וכיון שכן, נמצא שאיז הקת אל הרוה
 שלו ע׳׳י איש זולתו, אלא ע״י עצמו. ולכן או
 ימות האיש הזד, ורוהו עם נפשו יבא אה״כ
 בגוף אהד כנז״ל. או אפשר שהוא בעצמו ע״י
 המנות הנז״ל, בסוד גפשי אויתיד בלילה, אהר
 תקת תשלום הנפש, תצא, ויבא בו הרוה לבדו
 להתקן כנז״ל. וכן הענת הזה משמד- אבל
 הגצוצות המדרגה השלישית יש להם כה באופן
 אהד, והוא, כי אף שאיגם יכולים להשיג בבת
 אתת כל הלקיהס, הגה יש לחם תיקת על ידי
 מנתם בעת נפילת אפים ת) בתפלה, להוציא
 את הרוה שלהם מעמקי הקליטות, אע״פ שלא
 השלים תקון הנטש, בסוד עליית מיין נוקבת
 בפסיק אליד ה׳ נפשי אשא וכר. ויבא הרוה
 שלו בחיים הייתו מוף אחה איש אהד שיולד,
 מורכב בגפש הגר. ואס חכה מתר אפשר
 שימשיכגה בבנו עצמו הגולד לו. מדיד שתדע,
 כי לא שייד תיקת אל הרוה לבדו, מ יכול לצאת
 מן הקליטה ע׳׳י מגת גפילת אפיס, קודמ תקון
 תשלום הנפש. אבל הנשמה אינה מצאה בשום
 אופן מעמקי הקליפות, עד שיושלם תקת הנפש
 והרות, וימותו האנשים ההם בעלי הנפש והרוח
 האלו, ואה״כ תצא הנשמה ותנא מלגול

 להתקן.
 תחזור לבאר ענת הרוח והנפש מזכר,

^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂ hfêB̂f• 
 הגהות ומדוע• טקופצת

 ת) שעד הנמות ודא ענת גמילת cnm דדוש בי.



 לב שער הקדמה ח׳ הגלגולים

 הטוב שבה עם רוב הרע שבה, תכנס בגוף
 איש אחד, ואז שני האנשים האלה חברים,
 והאיש אשר רובו טוב, יש בו כה להמשיך כל
 חייל, הטוב אליו, וכל הלק הרע נדחה אל האיש
 שרובו רע. ועל השני נאמר, יגמור נא רע
 רשעים. ועיי הראשון נאמר, ותכונן צד־״ק, ע״ד

 הנז׳־ל בפירוש הא׳.

 גם אפשר, ששניהם מחצה על מחצה
 שקולים, ואז אם האחד מהם בא לידו איזה
 עבירה, ומכ׳יש אם השני בא לידו איזה מצוה,
 כי אז מתגבר על הבירו, ומתהיל להמשיך אצלו
 הטוב מעט מעט, עד שנשלם זה בטוב וזה
 ברע, על הדרך הנזכר ובזה תבין מאמר הז׳׳ל
 וז׳יל, אחאב שקול היה. וזש״ה (מלכים א׳
 כיו) ב) וכי, צבא השמים עומדים עליו מימינו
 ומשמאלו, הנאמר בענין אחאב המלך. והנה
 הוא מתמיה, כי הכתוב מספר שהקלות של אחאב
 היו כחמורות של ירבעם, ואיך אמרו שהיה שקול.
 אבל הענין הוא, כ־ במעשיו לא היה שקול,
 אלא מוטה לכף חובה. אמנם בבחי׳ נפשו, היה
 שקול, חציה טוב וחציה רע. ואע״פ שלפעמים
 היתה גוברת עליו בחי׳ הרוח ועובד ע׳׳ז, הנפש
 עצמה היתד, חציה טובח וחציה רעה, ולכן
 השי״ ת לא דחאו לגמרי, והיה חפץ שישוב
 בתשובה אולי ייטב. ולכן אליהו הנביא ז״ל
 היד, רודף תמיד אחריו להשיבו בתשובה, עד
 שאירע ענין הטאו בנבות היזרעאלי (מלכים א׳

 כ׳׳א).

 ח

 להדריכם ולתיים. והנה הראשונה היא קרוב
 לחטז־!, ״ו, שבתחלד. חטא. והב׳ הוא רחוק
 מלחטא. והשלישית ודאי שלא יחטא. עוד יש
 סבות אחרות, ואלו הם: כי לפעמים יתגלגל,
 ליקח את בת זונו, כי לא זכה בראשונה לקחתה.

 אדה״ר הקדום, מאז ירדה אל עמקי הקליפות
 בסטרא דנוקבא של הקליפה, וכאשר נויד דוד,
 היה פעם א׳ שיצא מן הקליפות, ולכן יא התחיל
 תקונו אלא מבחי׳ העשיה הנקראת נפש ובלבד א)
 לסבת היותו מגולגל ממדרגה השלישית כנדל
 וז״ס הנזכר בסבא משפטים דף ל ג ע• א, וגם
 בכמה מאמרים אחרים, כ׳ דוד היה מסטרא
 דנוקבא ולא מדכורא, אלא בעולם המיתה

 הנקראת נוקבא, והבן זה.

 ולכן אמרו שם אמאי איקר־ עובד, דאעדר
 אילנא ותקין ליה. והוא, לפי שהיה טבוע בעמק׳
 הקליפות דנוקבא. וכיון שכן, נמצא שאי אפשר
 לדוד שיקח אז, רק הנפש לבדה, ואז הרוה
 שלו יבא בחייו בגוף אחר שיולד. וכיון שדוד
 תטא בבת שבע, ופגם בנפשו, הנה בעי הרוח
 שלו יזכה להשלים את רוחו בתהלה, טים שדוד
 יי£לים את הנפש, ועי״כ נמצא בו בתחית המתים,
 אין ישועתה לו לדוד שהוא הגוף, יען כי ־גוף
 האחר בעל הרוה, •קח שניהם נפש ורוח, אבל
 אל הנפש עצמה אין לה נזק בזה, רל אל הגוף,
 ולזה אמר אין ישועתה לו, ולא אמר אין ישועתה
 לה. וזהו המשך לשון הפסוק רבים אומרים,
 לסבה שאין בי רק נפש, כלשון הזה שאין

 ישועתה, לגופו של דוד בתחית המתים.
 עוד יש פירוש אחר בפסוק הנזכר של
 יגמור נא רע רשעים הנזכר, כי לפעמים יארע
 שנפקן האדם לא תכנס בו שלימה וגמורה,
 רק תהיה רובה טוב, ומעוטה רע. ואמנם מעוט

 הקדמה
 קטנה.

 בענין גלגול הנשמות, למה מתגלגלים. דע,
 כי הנשמות יתגלגלו לכמה סבות: הראשונה
 הוא, לפי שעבר על איזו עבירה מעבירות
 שבתורה, ובא לתקן. הב׳ הוא, לתקן איזו מצוה
 שחסר ממנו. השלישית היא, שבא לצורך אתרים,

 הגהות ומראה מקומות
 א) *״ל בלבד. ב) סנהדרין קב: להלן דף קע״ב דיה ואיל מורי זיל.



 הקדימה טי הגלגולים לג

 עוד דע, כי יש כמה שרשים של נשמות,
 שנשרו בקליפות, הם ונשיהם בת זוגם, והזכרים
 יכולים לצאת עתה בעה״ז מתון• הקליפות, אבל
 נקבותיהם אינם יכולים לצאת כלל עד ביאת
 הםשיה, והם עתה טבועות ומסורות בתוך
 הקליפות הנקבר, ושכחתי מה שמה, אם היא
 אגרת בת מחל* או נעמה אמם של שדים.
 והגה כל השרש של הוד בגה של מרים, לא
 תאו גשמות הגקבות שלהם עד ביאת המשיה.
 וגלע״ד ששמעתי ממורי זלה״ה, ד) כי גם אהרן
 הכהן לא גשא בת זוגו, כי הוא קרוב לשרש
 נשמת חור בגד! של מרים אהותו כמבואר

 אצלינו.

 וטעמים שכבר לקת בת זוגו, אלא שחטא באיזו
 עבירה, והוצרן להתגלגל לתקן אותה כגז״ל, ג)
 ואז איגו בא רק יחידי, כמ׳׳ש הסבא דמשטטים
 על פסוק אם בגפו יבא וכוי. ופעמים הוא שיש
 לו זכיות, ולכן אע״פ שהיא איגה צריכה
 להתגלגל, מחזירים אשתו להתגלגל עמו, בטור
 מצאה אשתו עמו. וממים הוא, שלא זכה
 בראשונה ליקה בת זוגו, אמנם גזדמגה לו
 אשד• לטי מעשיו, ובכל גשמות הגשים שבעולם,
 אץ מי שתהיה קרובה אליו באשה זו, אעט״י
 שאמה בת זוגו ממש, וכאשר חטא ונתגלגל,
 מגלגלים עמו לאשר• הזאת, אעט״י שהיא אמה
 צריכה לגלגול, ואעט״י שאמה בת זוגו ממש.

 ה) הקדמה 0

 גקבות כנשים. גמ דע, כי אטשר שאחר שבאה
 בסוד העבור באמו אשד, אם האשה ההיא
 תתעבר ותהר ותלד בת גקבד, אפשר שאותה
 שבאה בה בסוד העבור, תתגלגל עתה בבתי׳

 גלגול גמור, בבתה הגולדת לה עתר
 ה) גם דע, כי לפעמים יתגלגל האיש בגוף
 גקבד, לסבת אמה עון, כמו משכב זכור וביתא
 בו. והנה הנקבה הזאת שהיא גלגול גשמת זכר,
 אמה יכולה לקבל הריון ולהתעבר, למי שאץ
 לה בהי, מיין נוקבין להעלות ולקבל טטת מיין
 דוכרץ, והגה האשד. הזאת צריכה זכות גדול
 לשתובל להתעבר ולהוליד, ואץ לה מציאות
 אחר, זולתי שתתעבר בה אמו נשמת אשה גקבד.
 אהדת בסוד העכור, ובכן בכה שתופר. עמד,
 תוכל לעלות מיץ נוקבץ. ולקבל הדיה ותלד.
 אמנט אי אפשר לה ללדת בנים זכרים לשתי
 סבות: האתת היא, לפי שהכתוב אומר, אשה
 כי תזריע וילדה זכר, אבל כאן האשה היא זכר

 והיא אתת מת׳ שאלו* שהיה שואל דואג
 ואתיתופל במגדל הפורה באויר. דע, כי מדת
 הגלגול גוהגת באנשים הזכרים, ולא משים
 הגקמ* וז״ס פסוק דור הולד ודור בא והארץ
ד הולד ודור בא, והס  לעולם עומדת. ר׳׳ל: ח
 האנשים המתגלגלים. אבל הארץ שהם הגשים
 הנקראות ארץ מודע, לעולם עומדת, ואינם
 המתת מלגול. עוד יש טעם אהד, והוא, מ
 האנשים לטי שמקיימים מצות עסק התור* אינם
 יכולים ליכגם בגיהג* כי אץ אור של גיהגס
 שולטת בה* וכגדש באלישע בן אמיד, ו) לא
 מידן גדימיד, משוט דעםק בתור* ולא לעלפא
 דאתי גםקיד, כמן דהטא. ולכן מוכרתים הס
 להתגלגל, למרק עתותיהם תמורת גיהנ* אבל
 ז) הגשים שאינם עוסקות בתור* יכולים ליכנם
 גגיהנם למרק עונותיהם ואמם צריכים להתגלגל.
 האמנם אע״ט שאינם מתגלגלו* הגה הם נאות
 לפעמים נסור הענוד, עם נצוצי נשמות הדשות

 ה מקומת!
 ה) סנהדרין קת להלן הקופה כי. ספר הגלגוליפ

 פרק י״1ג
 ו) חגיגה פה לעיל הקדפה ד׳ דיה וגלפע״ד

 ששפעתי.
 ז) לקמן הקדמה גי•

 ה) לקמן דף קל״פ פוף ט״ב ד״ה בעניו אשתי.

 הגהת! 01
 \\ לחלן חקרנוה כ. ספר הלקום ים מצא בפסוק
 מצא יעקב. תצא פיפן נדב בפסוק כי יקרא קן

 צפוד.
 ד) זהר וזיב פט: דאהרן הוא שושבינא דיל*
 ומחד ודג לזג כחוב רקה אזעץ כלא כמה

 דאי* דיו. ספד הגלגולים פרק י״1ג
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 תמיד. אמנם אם ילדה זכר, אז אין הולד הזה
 צריך למות, כי אותה הגשמה הנקבה שנתעברה
 בה בסוד העכור בתחלה והלכה לה בעת שילדה
 כנזכר, היא צריכה לחזור שנית להתעבר בה
 בסוד העבור, ותהר מן בת, ותלד נקבה. וגם

 לזה צריך זבות גדול.

 גם אפשר לפעמים, אע״ס שילדה בתחלה
 נקבה, אינה צריכה הבת ההיא למות עתה, לפי
 שאפשר שתבא נשמת נקבה אחרת, ותתעבר
 באשה הנז׳ בסוד העכור, ותהד ותלד בת,
 והנשמה ההיא תתגלגל בה בגלגול ממש כנזכר.
 ועד״ז בכל הריון והריון שתהו־ האשה הזאת,
 אפשר להתחלף בה כל הבחי׳ הנד ואמנם לזאת
 המציאות האחרון, צריך זכות גדול ונס עצום,
 לפי שיש לנו הקדמה אחת בסוד העבור, כי
 אין שום נשמה נכנסת בגוף האיש או האשד,
 בסוד העבור בחיים, אלא אם כן בי יש ביניהם
 קורבה גדולה זה לזה, ולכן האשד, הזאת ששרשה
 נשמת זכר, הצריכה לעיבור נשמת הנקבה, הנה
 כדי שתמצא נשמת נקבה בכל תנאיה, שתצטרך
 להתעבר מפאת עצמה, וגם שתהיה קרובה אליה
 או דומה אליה, צריך זכות גדול, ומכ״ש אם
 יצטרך הדבר לבא בעיבור פעם ופעמים כנז״ל,
 ומכ״ש למצא נשמות רבות של נקבות בתנאיה
 הנד, וגם שיבאו בה בסוד העיבור כל אחד
 ואחד בזמן אחד צריך זכיות גדולים ונסים

 רבים.

 כבעלה, ואינה יכולה ללדת זכרים אלא נקבות.
 הסבה הב׳ היא, לפי שכיון שאותה נשמה של
 הנקבה שנכנסה בה, לא נכנסה רק בסוד העבור
 לבד, כדי לסייעה שתתעבר ותלד, ולכן כיון
 שהאשה הזאת יולדת, אין הנשמה ההיא צריכה
 עוד להשאר שם בסוד העבור ללא צורך, ואז
 בעת שיולדת נכנס בה הנשמה ההיא של סוד
 העבור, ואז הולד ההוא יוצא נקבה ולא זכר,
 ואז היא שם בבהי׳ גלגול ממש, ולא עבור
 כבתהלה. ונמצא שכל אשד, שנשמתה נשמת
 .כר כנז״ל, אי אפשר שתלד זכר אלא נהבד,
 ואותה הנקבה אשר תלד, היא היא אותה הנשמה
 של הנקבה שנכנסה בה בתהלה בסוד העיביר

 לסייעה כנזכר.

 ואמנם לפעמים, ע״ י זכות גדול ונפלא,
 אפשר שבעת שנולד הולד ההוא, תסתלק משם
 אותה הנשמה הנקבה שהיתה שם בסוד העבור
 ותלך לה, ויכנס בולד ההוא נשמת זכר ויהיה
 זכר. וא״כ אח״כ אי אפשר לאשר, הזאת לתזור
 ללדת פעם אחרת, זולתי אם תחזור אותה
 הנשמה הנקבה להתעבר בה כבראשונה. ולכן
 אם הולד הא׳ היה נקבה, תצטרך למות עתה
 זו הבת הנקבה, ואולי הנשמה תחזור להתעבר
 בה באשה הנד כבראשונה, ותתעבר ותהר ותלד
 בת נקבה, שנשמתה היא מזאת הנקבה המתעברת
 בה בסוד העבור הנזכר. ועד׳׳ז הולכת בעבור
 ובגלגול פעמים רבות, והיא היא, וכה משפטה

 ט) הקדמה י׳

 אחרים. עוד דע, כי האב הוא נותן חלק מנשמתו
 אל בניו, ואותה החלק נעשה לבוש אל נשמת
 הבן, ומסייעו ומדריכו בדרך הטובה. ולסבה זו
 הייב הבן בכבוד אביו. י) ואמנם אם אין חלוק
 בין נשמת האב לנשמת הבן, רק פחות מת׳׳ק
 מדרגות, הנד, אז נשאר חלק נשמת האב עם
 נשמת הבן אפילו לימות המשיח. אבל בתחית

 בבחי׳ הבנים שאדם מוליד, וגם בענין
 התלמידים עם הרב שלהם. ועתה נדבר בבחי׳
 הבנים שאדם מוליד, דע, כי בין אם האדם
 לוקח בת זוגו, בין אם לוקה אשד, שאינה בת
 זוגו, אין חלוק ביניהם לענין זה, והוא כי
 יכול הוא להוליד בנים מן הנצוצות של הנשמות
 של שרשו עצמו, או להוליד מנשמות שרשים

 הגהות ומראה מקומות
 ט) לקפן הקדפד, ליו. שער הפצות פרשת יתדו. דרושי הצלם נדב כלל סי. שער הנסירה פ״ב.

 י) ע״ה ח״א שער עקודים פרק ד. חיב שער תע״ס ח״ד פ״ב. לקוסי תורה פרשת וירא.



 שער הקדמה יי הגלגולים לח

 והאם לטוב* אז המקיף חג והפנימי מוג,
 ובהמשך הזמן יכוף המקיף הרע את הפנימי

 הטו* ויהיה רשע גם הוא.

 והנה אם תרעה לידע, מי גובר בו, כה
 האב או האס, תוכל להכיר זה כםי קלותו של
 הבן או כבדותו, לפי כי האור הטגימי מוגבל,
 ואיגו יכול להתגועע. אבל האוד המקיף מבחוץ,
 מתנועע, ומגיע את האדם למקום שהוא חפץ.
 ונמצא מ אם תראה אחה אדם קל משר ורץ
 כצבי בכל מעשיו, ומהיר במלאכתו, נמצא שגבר
 עליו אור המקיף אשר מכה אביו. ואם הוא עצל
 וכבד התגועה, יורה תגבורת אור הפנימי מ
 מצד הא* והכל כפי מעשיהם. רוצה לומר:
 כי אם האב נתכוון לשם מצוה בעת התשמיש,
 הגה הבן הזה יהיה מהיר במלאכת שמים, וגמל
 מאד בתור* ואם אביו גתכמן להנאת עצמו,
 יהיה הבן הזה מהיר במלאכת העה׳׳ז. וכן
 להטו אם יהיה כבד התנועה, אם אמו נתכוונה
 לשם מצור, יהיה עצל במלאכת העה״ז. ואם לא
 נתכוונה לשם מצו* יהיה הבן עצל במלאכת

 שמי*
 ובזה תמן טעם מ נמצאים לידים קטנים
 חריטים לא יוכלו השקט, ויש ילדים עצלים כבדי

 התנועה מאד.
 וד׳ם עשאל אחי יואב שהיה קל ברגליו
 «י לאין תכלית, מודע לרד׳ ל מ) (שמואל ב׳
 בי) שהיה מ על ראשי השבלים ולא חיו
 נכפפים, ובודאי אין מורש חז״ל יוצא מידי
 פשוטו ממש, והעגין מובן עם הנזכר כי כל
 בחינתו היתד, מתגמדת כה הא* ולא היה
 מ כה האם כלל, וגדל מ אוד המקיף לגמרי,

 והיה מעוטפו באויד. ג)

 אמר שמואל: עוד מצאתי דרוש אחר
 מהחדש על הגלגול, וכמדומה לי שהוא קצור
 מכל האמור, ואמרתי להעתיקו טח אחר הדרושים

 הנזכרים וכמעט שהוא םלת מכל האמור.

 המתים כ) או לעולם הבא, כל דבר התר לשרשו,
 ונפרדים לגמרי. האמנם אם יש הפרש ביניהם
 שעור ת״ק מדרגות, או מתר מת״ק, אז מתבטלת
 הגרועה מדולד, ומתתברים תבור גמור לעולם,

 ועד לא יטרדו, ושניהם הם בשדש אהד.

 והנה זה הוא מבהי׳ האב עם הבן, אבל
 עגין הרב עם התלמיד, כבר נתבאר אצלינו
 לקמן, כי הרב עתן רותא גו תלמידיד, ע״ד
 האב לבגו, אלא שהוא המר יותר נמרץ, כי
 לעולם ועד נשאר ההוא רוחא עם התלמיד קיים
 לעולם לא יפרדו, בסוד ותדבק נפש דת־ ביהוגתן.
 תהו טעם יהית כבוד הרב ל) מכבוד הא*
 והנה אמ הרב של התלמיד חוא בגו ממש, יש
 לו ב׳ דבוקים: אהד לטי שהוא רמ. ואחד לטי
. ולכן אס יש ביניהם חתר פת׳׳ ק  שהוא מו
 מדרגות, אז שניהם מתדבקיס זה עם זד, האב
 עם מו, לטי שהוא רבו. והבן עם אמו, לטי
 שהוא אבת. ושניהם מתדבקיס יחד זה מה

 תה מה מב׳ אלו הבהי׳ הגד.

 עוד נדבר בענת המים הנולדים מן האב,
 דע, כי בהיות האיש מזדווג עם אשתו להוליד
 בנים, הנח מכח האב נמשך בחי׳ אור מקיף
 במ, ומכה האם נמשו בבן ג״כ בחי׳ אור
 פנימי. והגה אטשר שבעת זווגם יתקדשו עצמם
 שניהם במנות מצוד, וקדוש* או יהיה מגת
 שניהם שלא לשם מצו* אלא להנאת עצמם
 ולרע* או יהיה כתת האב לטובה והאם לרעד,
 או להטו. ואמנם אס שניהם נתכוונו לדבר
 כצור, יהיה הולד ההוא צדיק גמור באוד המקיף
 ובאור פנימי. ואם שניהם נתכוונו לרע* יהיה
 הבן ההוא רשע גמור באוד מקיף ובאור פנימי.
 ואם האב נתכוון לסובר, ואמו לרעד, אן יהיה
 אור המקיף של הבן צדיק. ואור הפגימי, רשע.
 ובהמשך הזמן ימף המקיף את הטנימי, ויהיו״!
 עתק גמור, לטי שהמקיף מלל בתוכו את
 הפנימי, ופהפכו לזכות. ואם האב גתכוון לרעה

 הגהות ומדאה מקומח!
 כ) עיין זהר בראשית קלט. מ) מדדע ומה קהלת פרטה גר י״א•

 ל) בנא פציעא לג• ג) ע״ץ נספר הגלגולים פוף פרק פי.



 לו שער הקדמה י״א הגלגולים

 הקדמה י״א

 מהם בכל המשה הל קיו, אינו רק בערך פרצוף
 אחד פרטי דאצילות כנזכר, כיצד, הנה הנשמות
 שמן אריך של הבריאה, נקראות יחידה דבריאה.
 ושמן אבא, נקראות חיה, ושמן אימא נקראים
 נשמה. ושמן ז״א נקרא רוח. ושמן נוקביה
 דבריאה, נקראות נפש דנשמת הבריאה. וכל
 חמשה חלקים אלו שמן חמשה פרצופי הבריאה,
 נקראים נשמה של הבריאה. וכן הנשמות
 שבחמשה פרצופי היצירה: יחידה, חיה, נשמה,
 רוח, נפש. וכלם נקראים רוח דיצירה. וכן
 הנשמות שמחמשה פרצופי העשיר.: יחידה,
 חיה, נשמה, רוח, נפש. וכלם ,נקראים נפש
 דעשיה. והרי נתבארו ענין הנשמות בכלל

 ופרט.
 ס) והנה כל בהי׳ הנשמות הנד, כלם נכללו
 באדר,״ ר, והנה אדם היה כלול מרמ״ת איברים
 ושם״ה גידים גם בבחי׳ הנשמות שהו, באופן
 כי כל חלק מהנזכר, גתחלק לסדר הנזכר, כיצד:
 הנה חלק היחידה דאצילות, גחלק לתרי״ג אברים
 וגידים, וכל אבר וגיד מהם נקרא שורש אי. וכן
 החיה, או הנשמה, או הרוח, או הנפש דאצילות,
 כל בתי׳ מהם נתחלקה לתרי״ג שרשים. וכן כל
 בחי׳ מחמשה פרצופי הבריאה, נתחלקה לתרי״ג
 שרשים, וכלם נקראים נשמה דבריאה כנז״ל.
 וכן כל בחי׳ מחמשה פרצופי היצירה ע״ד הגז׳׳ל.
 וכן כל ה׳ פרצופי חעשיד. ע״ד הנז״ל. ועוד
 אפשר שיתחלקו כל חלק מהנזכר חלוק יותר
 פרטי, וזה חיה ע״י חטאו של אדה״ר ושאר

 הנבראים.
 ולהבין הענין, נבאר חלק אחד מהם, וממנו
 תקיש לכל השאר, ונתחיל מן נוקבא דעשיה.
 הנה נוקבא דעשיח, כוללת תרי״ג איברים
 וגידים, ואלו גקראים תרי׳׳ג שרשים גדולים,
 ר״ל שפחות מזה אי אפשר להיות, וכל שרש
 מאלו, איגו פחות מתרי״ג גצוצות, שכל נצח
 נקרא נשמה אחת שלימה, וגקראים תרי״ג
 נצוצות גדולים. והנה ע״י הפגם, יתחלקו

 בתכלית הקצור בענ־ן הגלגול, ודיל, ענין
 הגלגול בתכלית הקצור, מה שיצטרך בהכרח
 כל האדם לדעת, איך יתנהג לתקן את עצמו.
 נודע הוא כי ד׳ עולמות אבי׳׳ע, וכל עולם מהם,
 יש בו חמשה פרצופים: א״א, ואו״א, וזו״ן.
 האמנם אין ענין כלם שוח, לפי ששלשה
 עולמות בי״ע, הם בערך פרטיות אימא וזו״ן
 דאצילות. אבל בדוגמת א״א ואבא דאצילות,
 לא יש שני עולמות דוגמתם למעלה נ) מב״יע,
 לפי שהם בתכלית של ההעלם. גם נודע, כי מכל
 הבחי׳ שנכללו בד׳ עולמות אבי״ע, יוצא נשמות
 בני אדם, בסוד בנים אתם לה׳ אלהיכם. וא״כ
 נמצא, כי בהי׳ הנשמות יהיו ממש כדמיון
 העולמות עצמם בכלל ופרט. כיצד, הנשמות
 שיש מעולם האצילות, יתחלקו לחמשה בהי׳
 גם הם, כנגד ה׳ פרצופי האצילות, כי הנמשכות
 מן א״א, נקראות יחידה. ומן אבא, נקראות חיה.
 ומן אימא, נקראות נשמה. ומן ז״א, נקראות
 רוח. ומן נוקביה, נקראות נפש. וכלם הם תלקי
 האצילות. אח״כ יש יותר תהתונות, והם, כי
 הנמשכות מעולם הבריאה, כלם נקראים נשמה
 דבריאה. ומן היצירה, כלה נקראת רוה דיצירה.
 ומן העשיה, נקראת נפש דעשיה. והרי זה דרך
 כלל. ודרך פרט הוא זה, כי הנה הנשמות יוצאות
 מן אריך דאצילות, נהלקות לחמשה בתינות:
 כי מכתר דאריך, נקראת יחידה שביחידה.
 ומחכמה שבו, נקראת חיה דיחידה. ומבינה שבו
 נקראת נשמה דיחידה. ומשש קצוותיו נקראת
 רוח דיחידה. וממלכות שבו, נקראת נפש דיחידה.
 וכל המשה חלקים הנד נקראים בכללותם יחידה.
 ועד״ז יתחלקו חמשה בהי׳ החיה, שמן אבא
 דאצילות, וכלם נקראים היה. וכן חמשה חלקי
 הנשמה דמצד אימא, כלם נקראים נשמה. וכן
 חמשה חלקי רוח דמז״א, כלם נקראים רוח.
 וכן חמשה חלקי נפש דמנוקביה, כלם נקראים

 נפש דאצילות.
 ועד״ז בשלשה עולמות בי״ע אשר כל עולם

 הגהות ומראה מקומות
 נ) עיח ח״ב «ער דרושי אבי״ע סוף פרק הי. 0) לאלן הקדמה ל•*.



 שער הקדמה י״א הגלגולים לז

 שבטימ, ואה״כ ע׳ נמש, ואה״כ גהלקים לס׳
 יבוא קטנים.

 ועתה נבאר טרט העי שרשים הקטנים. הנה
 נתבאר, שכלם יתד יתהלקו לס׳ רבוא נצוציט
 קטנים, אבל כל שרש מהם, אינו מוכרה שיהיה
 השבוז נצוצותיו בחברו ם) אך הצד השוה שבהם
 הס כי כל שדש מהם יתחלק לתרי״ג נצוצות
 מנימיים ועיקרייס, והם הת״ה ע) אשר בשרש
 ההוא, ומהם מתפשטים סביבותיהם ענפים, והם
 בעלי בתימ, ועמי הארץ, ובאלו אין מספר
 קבוע כנזכר וזה באורו: הנה אהד מן הע׳
 שרשים קטנים שבאבר כתף השמאלי, הנקרא
 ע״ש קין, שכלם הס שרש אתד גדול אשר
 באדה״ר, הגה שרש א׳ מאלו העי, הוא אבר
 העקב שברגל השמאלי של הפרצוף הכולל כל
 שרש קין. ובזה השרש הקטן, יש בו תרי״ג
 גצוצות, שכלם ת״ה, וסביבותיהם מתטשטים
 כל שאר נצוצות נשמות בני אדם, בעלי מצוד,
 וסוהרים, ועמי האיץ, ולאלו אץ מסטר קבוע
 כנזכר, כי אין הכרת, רק שכל נצוצות שבעים
 השרשים הקטנים שבשרש אהד הגדול, לא יהיו

 יותר מם׳ רבוא נצוצות קטני*
 גם דע, כי כל אבר כלול: מבשר, וגידים
 קטגיס, ועצמות, ואץ הגידים שבאיברים מכלל
 השם״ה גידים הגחלים, תמצא כי התרי״ג
 נצוצות שבזה העקב, שהם גצוצות הת׳׳ח, הם
 גהלקיס בג׳ הלקים הנז׳, שהם: בשר, וגידים,
 ועצמות. וכן עד״ז שאר גצוצות של בעלי
 מעשה וכף, כגד׳ל, גהלקיס בשלשה הלקים הגז׳,
 וסדר מעלתם ט) הוא. בראשוגה הבשר, ולמעלה
 ממנה הגידם, ולמעלה משניהם הן העצמות,
 לבהי׳ המות שבתוכמ, ולא המ בעצמם. והרי
 נתבאר ענץ םדצוף נוקבא דעשיה, כי כלו היה
 נכלל באדם, ומזה תקיש לכל שאר הטרטים עד

 אדיר דאצילות.
 ועתה נבאר, ענץ אחיזת נשמת האדם בכל
 העולמות כלם. וכמ״ש ז״ל צ) על מסוק איטה

 התתלקות יותר פרטיי, והוא, כי תרי״ג שרשים
 גחלים, יתהלקו עד ם׳ רבוא שרשים קטנים
 ולא י1תר, אבל פהות מזה אפשר להיות, וגס
 איגו מוכרה שכל שרש גחל, יתהלקו לתשבון
 שוד• בשרש הבירו, כי הכל לפי הפגמ. ויש שרש
 גחל שיתהלק לאלף שרשים קטגים, מש למאה
 וכיוצא בזה. האמש בבחיגת כל התרי׳׳ג שרשים
 גדולים ביתד, אי אפשר שיתתלקו ליותר מם׳
 רבוא שרשים קטגים. ועד״ז מצוצות התרי״ג
 שבכל שרש ושרש, מתרי׳׳ג שרשים גדולים, כי
 כל נצוץ מהם יתהלק לכמה נצוצו* האמנם יש
 נצוץ נחל שיתהלק לאלף נצוצות קטנים, מש
 למאה, וכיוצא בזה. האמנם כל תרי״ג הנעוצות
 הגחלים בכללותם יהד, אץ מתהלקים ליותר

 ממי רבוא גצוצות קטנים.
 עוד ציץ־ שתדע, כי כמו שכל כללות
 תרי״ג שרשים גדולים דגוקבא דעשיה, הם
 נטרטיס, כי תהלד. יש נשמה אהת, אב לכל,
 והיא בדדד זה, כי תחלה יש נשמה אתת אב
 לכלס והוא אדה׳׳ר כולל כלם, ואה״כ גכללות
׳ אבות: אברהם, יצהק, ויעקב. ואה״כ  כלס מ
 נ) נכללות כלס לשגיס עשר שבטים, ואתר כר
 נהלקים לעי נפש. ואה׳׳כ אלו הע׳ נטש, נתלקיס
 עד ם׳ רבוא גצוצות גדולים. כד כל שרש
 מהתרי׳׳ג גדולים, געשה פרצוף כולל תרי״ג,
 מתהלק ע״ד הגזכר, עד ס׳ רבוא גצוצות קטגים.
 כיצד: הגד. אדם היה כולל כל תרי״ג שרשים
 גדולים שבסרצוף שלם דגוקבא דעשיה, והגה
 אבר כתף השמאלי דאדה׳׳ר, הוא שרש אהד גחל
 והוא םרצוף שלם מתהלק לע׳ שרשים קטנים
 ולא יותר. ואלו ע׳ שרשים כוללים כל תרי׳׳ג
 איברים וגידים שמה הפרצוף, וכל אלו הע׳
 שרשים קטגים גהלקים לס׳ רבוא גצוצות קטגיס.
 ואמש קץ הוא כולל כל שרש הגחל הזה,
 הכולל הע׳ שרשים קטנים, מם׳ רבוא נצוצות
 קטנים, והוא כדמיון אדה״ר. ויש בשרש הנחל
 הזה שלשה אמת כוללים כלו, ואח״כ י״ב

 ׳הגהות ומראה מקומות
 נ) צ״ל נחלקו* פ) עיין םפד הגלגולים פרק פ״ח וכ״פ.

 ם) צ״ל כחברו. צ) מדד* רבה שמות פרשה מי. מדרש תנחומא
 ע) לקמן הקדמה כיח. פרשה תשא. שער הפפוקיס בראשית דדו• גי.



 לח שער הקדמה י״א הגלגולים

 הנה זה האיש זכה ליקח נפש שלימה, מכללות
 כל עולם העשיר, ועד״ז בכל שאר החלקימ, עד
 שיהיה שלם לגמרי כנזכר. והנה תקון האדם,
 תלוי בדברים רבים, כמו בעשיית כל מצות
 עשה, ובעסק התורה וכוי, כמו שיתבאר. ובסי
 מה שירבה בהם, כך יושלם תקוגו, לזכות לקהת
 כל חלקי נשמות. וכאשר ח״ו יחטא, ויעבור
 על שס״ה מל״ת, כך יהיה הפגם שיפגוש בחלקי

 נשמתו, גם אם עשה מ״ע הרבה.
 ודע, כי ענין התקון או הפכו שהוא הפגם,
 הכל הוא במקום אחיזת נשמתו בלבד, ולא
 בשאר מקומות. וגם זה הוא ע״ד הנז״ל, כי
 עיקר התקון או הפגם ההוא, במקום אתיזת
 נשמתו, שהוא נצוץ הפרטי. האמנם גם בכל
 הנצוצות שהם קרוביו, הוא מתקז או פוגם.
 כיצד: הנה מי שהיה מן העקב שמאלי, שבפרצוף
 אבר כתף השמאלי הנקרא שרש קין. אם יתקן,
 הנה גורם תקון בכל נצוצות העקב הנזכר. ואם
 יפגום, גורם פגם בכלם, אע״פ שהם כבר תקנו
 כל צרכם לגמרי, והגוגע לגצוצותם הפרטיות
 דכל אהת מהם, אינם גקראים שלימים ומתוקגים
 לנמרי, עד אשר לא ישאר שום נצוץ קטן או
 נדול מכל נצוצי העקב, כי אם שלם לגמרי,
 כי הם כל העקב הזה, נקרא נצוץ נשמה גדולה
 אחת כנז״ל, ולכן כל הנצוצות ההם, אפילו אם
 יהיה שמואל הנביא ע״ה אחד מהם, לא נקרא
 שלם, עד שיושלמו כל הנצוצות של זה העקב
 להתקן, אפילו הגרוע שבכלם. ולכן כלם באים
 לסייע את הנצוץ הפגום בעה״ז לתקגו. האמנם
 שאר נצוצות כל אבר הכתף השמאליי, אין להם
 לא תקון ולא פגם מחמת נצוצות זה העקב

 כלל.
 הכלל העולה, כי כל שרש ושרש מהשרשים
 הקטנים שבכל אבר, הגקרא שרש גדול מתרי״ג
 שרשים גדולים שבפרצוף אדה״ר, הנה כל השרש
 הקטן ההוא, גקרא גשמה אחת גדולה, וכלם
 מסייעים זה לזה כנזכר. ואמנם לא פגם אחד
 פוגם בכל החלקים אשר בכל העולמות כנז״ל,
 אבל יש חטא שפוגם בגפשו אשר מצד העשיה,
 ויש פוגם בחלק רוחו אשר ביצירה וכו׳ כנודע.

 אה מקומות
 אחד מיותרת.

 היית ביסדי ארץ. (איוב ל״ח) הגה מי שהיה
 נצוץ נשמות מין אחד, מהנצוצות הפרטיות
 שבאבר העקב שמאלי, שהוא שרש קטן א׳ מן
 הע׳ שרשים קטנים שבשרש הגדול, שהוא אבר
 כתף השמאלי של פרצוף אדה״ ר, מבחי׳ נוקבא
 דעשיה, הנה גם יהיה נאחז במקום ההוא עצמו,
 בפרצוף ז״א דעשיה, ובפרצוף אימא דעשיה,
 עד רום המעלות, שהוא בעקב של רגל שמאלי,
 שהוא השרש הקטן האהד, מן הע׳ שרשים
 קטנים, שבשרש אחד גדול, שהוא אבר כתף
 השמאלי של א״א דאצילות. וכל אלו החלקים
 נקראים נשמה אחת. והאדם הזה, עולה ולוקה
 חלקיו כלם מםופם לראשם כנזכר, כי תהילה
 לוקח חלקו שבנוקבא דעשיה, שהוא העקב הנד
 ונקרא נפש שבנפש, וכן עולה ונוטל עד חלקו
 שבאריך דעשיה, בבהי׳ העקב הנז״ל, ואז נשלם
 בכל חלקי נפשו שמעולם העשיה, ועד״ז ברוחו
 שמן היצירה וכוי, עד שעולה לקהת הלקו שבא״א
 דאצילות, בבתי׳ העקב הנזכר, ונשלם בו היחידה
 שלו מעולם האצילות, ונגמר תשלום נשמתו
 בכל חלקים. והנה זהו תכלית פרט אחיזת חלק

 נשמתו בפרטי פרטות.
 ואמנם דרך כללות, יש עוד ענין אחר,
 והוא, כי הגם שנתבאר שנצוץ נפש חאדם עצמו,
 היא לבדה, נקראת נשמת האדם לבדו פרטיית
 ועיקריית, הגה גם כל נצוצות הנשמות פרטיות
 שנתחלקו בזה העקב הנזכר, שהוא עקב של
 כללות כל הפרצוף שבשרש הגדול הנקרא קין,
 שהוא אבר הכתף השמאלי של אדה״ר, כלם
 יחד נקראים נשמה אחת שלימה גדולה, כגזכר
 שתרי״ג נשמות גדולות יש בכל שרש מהגדולים,
 כי חנה כל העקב הגזכר הוא אחד מן תרי״ג
 גשמות גדולות, שיש בשרש אבר הכתף שמאלי
 שגקרא שרש גדול, ולקמן נבאר תועלת הענין

 הזה.
 ואחר שנתבאר היטב בחי׳ הנשמות, ומקום
 אחיזתם נבאר עתה משפטיהם. דע, כי אין
 האדם נקרא שלם, עד שיתקן בחייו, ויזכה עד
 שיקח יחידה דא׳׳א דאצילות כנז״ל. ואמנם מי
 שלא זכה כי אם ליקח כל א) אחד בחי׳ דעשיה,
 הגהות ומן
 א) מלת



 שער הקדמה י׳׳א הגלגולים לם

 על כן, אפשר שיתטא רבואו על תו עבירות
 רבו*

 ג׳, הם המעות שאין הובר. עליו לקיימם,
 אלא אם כ? נאה לתו, בגוץ תרומות ומעשרות
 ושלוה הקן, שאינו מהויינ לרדוף אהריהם,
 אלו ג׳׳כ מוכרה הוא שיתגלגל לקיימם, אמנם
 כמן שלא הוצרו להתגלגל אלא לסבה זו, מובטה
 הוא שלא יהמא מה הגלגול הבי. הד, הם
 מצות שאץ עולת בתו לקיימם, אם לא כאשר
 האלהים אנה לתו, כמו פדיון המ, וימם,
 והליצה, או גט, שאינו מהוייב לגרשה, אא״כ
 לא תמצא הן בעיגמ כנודע, לטי שקשים גרושץ
 וכד, ומזבה מורת עלמ דמעות, וכיוצא באלו
 יש בהם הלוק, כי אם לא גזדמגו לו אינו החד
 להתגלגל, אבל יבא בטור העמד לטי שעה
 בלבד, עד אשר יקיים אותם, ותכף מסתלק מן
 העולם והולך לו, אבל אם באו לתו ולא קיימם,
 אז מוכרה הוא להתגלגל, אבל לא קבלתי ממורי
 ז״ל אם מובטח לו שלא יחטא בעגין החלוק

 השלישי אמ לאו.
 גם גסתטקתי בענין שאר המצות, ובפרט
 באותם שאיגו מהוייב לרדוף אהריהם, כמו
 מעקה ושלוה הקן וכמצא, אם רצה לקיימם,
ת שהיה  אלא שלא היה בתו יכולת לקיימם, מ
 עגי ולא יכול לקמת בית לעשות מעקה, אם
 נאמר שזה נקרא אטם, ויספיק לו העימר, או
 אט מטרד גלגול גמור. ובמקום אהד כתבנו,
 שנראה שנפטר מן הגלגול, ויספיק לו טוד
 העמד ש) את אפשר לומר שיתגלגל אלא שהשם
 יחבמ־ ממין לו מדאי המצוה ההיא, דתן לו
 יכולת לקיימח. החמישית היא מצוד• פרטיי*
 והיא לפרות ולרמ* והיא מהמצות שמהדינ
 האדם לרדוף לקיימה, וגם יש יכולת נידו
 לקיימה, חו היא חמורה מכל המצות, והוא,
 ני מי שמת בלא מים ולא קיים אותה לא די
 נמה שיתגלגל, אלא ששאר המתגלגלים על תו
 על חסרון אתה מצוה עז״ל, הנה כל גוף וגוף
 מהם יקום ויחיה ממן התהיה, ויכנס מ נצוצות

 וממת גצוץ טרטיי שלו פוגם בעשיר, גם כל
 נצחני העקב הגז׳ שבעשיד, יש בהם טגם כמוהו
 כנזכר, וכן בשאר העולמות. אבל טשוט שעיקר
 העונש או השכר אינו, אלא אל הנצוץ הטרטיי
 הזה, ;אלא שהשפע הנמשך בעקב ההוא, מתמעט
 בכל (צוצותיו, מהמת פגם זה הנצוץ הפרטיי.
 p ועתה גבאר התקון והפגם בפרטו*
 ונתהיל בבתי׳ תקון הגפש אשר מעולם העשת,
 כי היא היותר תתתוגה מן הכל, והיא הגכגםת
 באדם געת לתתו תתלת הכל. כי כבר תעת,
 כי אץ הלק עליון נכנם, עד ישתלם תקון
 התהתון, כי תהלה צויד שיושלם תקת כניסת
 כל הלקי, הנפש דעשיה, ואת״כ יתהיל להמם
 בו הלקי הרוה שביצירד, וכשמשלם יכנס הנשמה
 דבריאה וכר, עד תשלום הכל. ואמנם התנאים
 והתלוקים שיש בעמן זד, יתבאר בשער זה
 ש״ח שער הגלנול. דע, כי כל תקת האדם
 שתכה לגפש דעשיה, הוא ע״י קיום מצות עשה
 שהם רמייה. וכל הפגם ההוא, או בהסרה קיומם,
 או בעבורו על אהת משס״ה מל״ת. כי עסק
 התורה הוא לקמת הרוה שמצירה, כמו

 שיתבאר.

 תע, כי האדם צריך ר) שיקיים כל התרי״ג
 מצו* ואם הסר אהת מהם, עדיין נפשו הסירה,
 בטי שעור המצות שהמרו ממנו. ואמנם הרמ״ה
 גדע נחלקים לחמשה חלוקות: א׳, הם המצות
ת מצות שחם  אשר האדם נמנע מלקיימם מ
 תלומת ממן שב״ח חית קיים, כמו חקרבמח
 וכמצא בהם. ואלו אץ האדם חוזר בגלגול
 לקיימם, כי מה תועלת יש בגלגול, אמנם כשימה
 ב׳׳ד. יקיימם. הבי, הם המצות שיכול האדם
 לקיימם, כמו צמית ותפילין וכמצא בזד, ואלו
 אם לא קיימם, צריך בהכרה שיחזור להתגלגל
* עד שישלים את כל* באופן כי מ  טעמים ר
 מי שכבר גתגלגל וקיים קצת מצו* די לו
 בגלגולו זד, כשקיים המצות החפירות ממגו,
 שלא קיימם מעולם כלל. ודע, מ כשיתגלגל

 הגהות ומראה מקומה!
 ק) להלן הק01ה נדז. וד. ודה ודג שער >דפ פ״* ש) ודל אן. ספר

 ר1 חקו no דטעד חפוז* ספר הגלגולים פדק הגלגולים פוף פ*ד. שפ פרק אחד עשר.



 מ שער הקדמה י״א הגלגולים

 •:•יש ב־ן זה לזה. והר־ נתבאר ענין קיים
 המ״ע.

 ונבאר ענין מל״ ת, דע, כי יש מצות י״ ת
 שתשובה ויום הכיפורים מכפרים. ויש שעריך
 גם כן יסור־ן לכפרם. אבל יש עבירות המרות,
 כמו כריתות ומיתות ב״ד וכיוצא, לאינם
 מתכפרים עד שימותו. ויש באלו חלוק, ני אם
 היא עבירה שא־נם מאותם שגופם כלה ואינם
 קם בתח־ת המתים, כמ״ש ז״ ל ד) ואלו שאין
 להם חלק לעה׳יב, המינים והאפיקורסים וכר.
 הנה הנפש הזאת תתגלגל, לתקן מה שחטא,
 וגופו הראשון כלה ונאבד כנזכר. וזים אינה
 מבתי׳ זו, הנה הגוף הראשון אינו נאבד, אמנם
 הנפש ההיא מתגלגלת בגוף הזד. השני,
 בהצטרפות איזה נצוץ אחד משרשו שנכנס שם,
 שהוא בעל הגוף ההוא, ושם נתקן זר. המגולגל

 עמו הנקרא אורח, ולא בעל הבית.

 גם דע, כי האדם המחטיא לדבירו באיזו
 עבירה שצריך גלגול, אבל הוא עצמו לא חטא,
 יבא בעיבור עם המתגלגל, עד יתקן החטא,
 ואף זה שהחטיאו יסתלק משם. ודע, כי לא
 די לאדם עצמו פרטיות אהרות אחיזת נפשו
 למעלה, רק כל הלקי העשיר. והיצירה וכד,
 וזה מסייע למה שכתבתי פה, שאע״פ שיש
 מצות פרטיות בכל אבר, צריך שישלים כל
 התרי״ג מצות. אמנם נלע״ד פי׳ הדברים באופן
 אחר, והוא, כי אם נפש האדם דרך משל מנוקבא
 דעשיה, לא יספיק לו כאשר יתקן בחי׳ ההיא
 לבדה, ועי״כ יכנס בו בחי׳ הרוח שלו, שהיא
 מנוקבא דיצירה. אלא צריך שיתקן גם כל חלקי
 הנפש, שהם מחלקו של עשיה. כגון נפש
 ממלכות ז״א דעשיה, וממלכות דאימא ואבא
 ואריך דעשיה, כי כל אלו הם תלקי נפשו
 בשלמות, שהם נרנח׳׳י שיש בעשיה, וכולם
 נקראים נפש דעשיה שלימה. ואז יתחיל לקנות

 נשמתו כפי שיעור המצות שקיים בהיותו באותו
 גוף. אבל זד, שמת בלא בנים כל הלקי נצוצות
 נשמתו, יכנסו בגוף השני שנתגלגל בו בסוד
 הימם, ואז קיים מצות פריה ורביה. אבל הגוף
 הראשון שלא קיימה, אין נכנס בה רק ההוא
 רוחא קדמאה דיהיב באנתתיה כשנשאה בביאה
 א׳ כנודע. הששית היא, מצוד, פרטיית, והיא
 לעסוק בתורה, והיא שקולר, כנגד כל המצות,
 כי ת״ת כנגד כלם. ויש בה ד׳ פירושים, שסימנם
 פרד״ס: פשט, רמז, דרש, סוד. ת) וצריך לטרוח
 ולעסוק בכלם, עד מקום שיד שכלו מגעת, ויבקש
 לו רב שילמדהו, ואם חסר אחת מארבעתם כפי

 השגתו, יתגלגל על זה.
 גם א) צריך שתדע, כי האדם צריך לקיים
 כל תרי״ג מצות, במעשה, וכן בדיבור, ע״ ד מה
 שאמרו רז״ל ב) כל העוסק בפרשת עולה,
 כאלו הקריב עולה וכר. וכן במחשבה, אם לא
 קיים כלם בשלשה בחי׳ אלו, יתגלגל, עד שיקיים

 כל התרי״ג מצות בשלשה בהי׳ אלו.

 עוד דע, כי התרי׳יג מצות מתחלקות בתריי׳ג
 איברים וגידים של אדה״ר, שנקראים תרי״ג
 שרשים גדולים, ובכל אבר ואבר מהם יש מצות
 פרטיות, כנזכר כי בכל אבר הכתף השמאלי,
 יש אהד עשרה מ״ע וט״ו מל״ ת. וכל מי שהוא
 מן הכתף הזה, מחוייב להשלים אלו המצות
 יותר מכל שאר התרי״ג. ולא נתברר לי היטב
 ענין זה, כי כיון שכל אדם מחריב להשלים
 כל התרי״ג מצות כנז״ל, ג) מה הוא החיוב
 המשונה שיש בין אלו המצות הפרטיות שבכל

 אבר אל שאר התרי״ג כלם.
 גם שמעתי ממורי ז״ל, כי אינו דומה מי
 ששאר הנצוצות שהם מן משרש נפשו אשר
 קדמו אליו קיימו כל המצות, למי שהנצוצות
 הקודמות אליו לא קיימו גם הם אלו המצות
 שלא קיים גם הוא, ולא ידעתי מה הוא החלוק

 הגהות ומראה מקומות
 ת) ע׳׳ח ח״ב שער קליפת נגד, פרק הי. שער המצות בחחלתו. טעמי המצות פרשת ואתחנן.

 המצות פרשת ואתחנן דף ע״ח מן דייר, ובענין עסק ב) מנחות קי.
 התורה. ג) עיין לקמן הקדמה ט״ז בתחילתה.

 א) להלן הקדמה ט״ז דיה והנה יש. שער ד) סנהדרין צי. ע״ז י״ח.



 שער הקדמה י׳׳א הגלגולים מא

 שני היא לבדה, ושם תתקן מגם העבידה הנד,
 כי המצות כבר עשאתה ואה״ב בעת חיותיה
 תכגמ בזה הגוף השגי, והגוף הראשון ימהר.
 מן העולמ. ומכ״ש שיהיה כן, אם לא השלימה

 כל דמ״ה מצות עשה בגוף הראשון.
 והשלישי הוא אם לא השלימה כל רמ״ה מ׳׳ע
 בגוף הראשון, ולא נפגמה בשום עבירה, או
 גם אם נפגמה באתו עבירה, שאינה מאותם
 העבירות שגופו כלה בתתית המתים, כי אז
 תתגלגל היא לבדה כולה בגוף שגי גלגול ממש,
 ואת״כ בעת התהיה, תתהלק הגפש ההיא לתלקים
 עם היות כי אין שום הלק מהם נקרא נפש גמורה
 כגדל. ואותם החלקים שעשו הנד ע הנכונים
 להם בגוף הא׳, יחזרו שם בעת התהיד, כי בו
 נתקיימו המצות הה* ואע׳׳פ כן הוצרכו
 להתגלגל ההלקים ההם בגוף השני, כי איגמ
 נפש אחת גמור* וצריכים להמצא גם הם בגוף
 השני. בקיום שאר המצות החםרו* ואם עברה
 אתה עבירה בגוף הראשון, יתקגוהו עתה בגוף
 השגי, וסובלת יםיית וצער מיתה עמו, וההלקים
 שעשו המצות שהמרו בגוף השגי, יקומו בגוף
 השני בזמן התהיה, כי בו געשו. ואם אתו
 עבירה גמגמה בגוף השני, את עונשה מגע
 כלל להלקים הראשוגי* ואם זה הגוף השגי
 השלים תשלום רמ״ה מצות עש* וגם לא נפגם
 בשום עבירה, אז יכניס בו גם כל הרוה בהית,
 וכן אהד התוויה יכגס כל הרוה, עם קצת הלקי

 הנפש בגוף השני.
 הרביעי הוא, אם השלימה הנפש כל רמ׳׳ה
 מ׳׳ע בנוף הראשת, ונפנמה באיזו עבירה קלה
 כגזבר, כי אז תתגלגל בגוף השני עם נפש
 אחרת הדשה, תה נקרא גלמל כפול. ואס תקבל
 צער יםירין ומיתה על עוגש עבירה שלה,
 ולא על עונש עבירות הנעשות בגוף הב׳. אד
 במצות הנעשות בגוף הבי, יש לה שכר, ובעת
 התהיה היא תהזור לגוף הא׳, והנוף הב׳ יקה
 הנפש החדש* כי היא העיקרית שלו. ודע, בי
 זאת הנפש ההדשד, אם לא תהיה משרשי הנפש
 הראשונה ממש, לא תתגלגל עמה, אלא אם כן

 נפש שבתה דיצידה שבתלקו. דאל׳׳כ אלא
 שצריד שישלימ כל העשיה בכללותה, א״כ אין
 בעולם רק נמש אתת לבדה. וגם זה מוכיה כי
 אץ צורך לאדם לתקן רק שרש הקטן אשר

 ממנו הוצ*
 ועתה נבאר עמן הרוה והנשמה, אעפ״י
 שכבר נתבאר עניינם למעלה, כי תקון הרוח
 דיציחו הוא ע״י עסק התורה כהלכתה לשמה
 בתודה שבע״ם משנה ותלמוד וכר. ותקת הנשמה
 דבריאז/ תלוי בידיעת סודות ורזי התורה
 הפגימיים בתכמת הזוהר. ובמקום אתר כתבנו,
 כי העושה מצות עשה בלי ד.) כונה מתקן עולם
 העשיר. שהיא גפש. והעומק בתורה בלי כמה,
 מתקן המירה שהיא הרוה. והעושה מצוה או
 העומק בתורה בכונד, מתקן בריאה שהיא גשמה.
 ובמקום אהד ו) כתבתי, כי המחשבה והתדבקות
 בהוי׳׳ה דס״ג, ובאהיה יה׳׳ו, ובאהיה אשר אהי״ד,
 הם תועלת הגשמה הבאה מן בריא* ועסק
 התורה בדיבור, הוא תועלת הרוה שמן היציר*
 וקמם מצות מעשיות, ובפרט התלויס בהליכת
 הדגלים, כגת בקור הולים, ולדת אורתים ומתים,

 תועלת הגפש שמן העשיה.
 אמר הכותב היים, זהו הגלע׳׳ד באמת בענת
 הגלגול הוא ז* הנה הגפש לשתהיה שלימה
 לעלות אל מקומה, הוא ע״י שני תגאים: האחד
 הוא הנקרא תקין שלמות הנפש, והוא קיום
 כל רמ׳׳ה נדע. והשגי הוא תקון פגם הנפש,
 אם עשתה שום עבירה משם׳׳ה מצות ל״*
 ומדע כי אץ התה נכנס בגוף, עד שתשתלם
 הנפש בשני הלקים הנד. והנה אם הנפש ההיא,
 שהיא נצוץ אהד טרטיי, שאי איפשר לו לחחחלק
 מתר, כי בפחות מזה איננו נקראת נטש גמורה,
 אם השלימה בשני התנאים הנד, כבר נקראת
 נטש שלימד, מוכנת לקבל את הרוה. זאהר כד
 אם יחטא האדם, אין הפגם ההוא פוגם בנפש,

 כי אם בתה.
 השגי הוא, אע׳׳ט שהשלימה כל הרנדח
 נדע, אם עשתה עבירה מאותם המונעות תהית
 המתים מאותו הגוף, תתגלגל הנפש הזאת בגוף

 הגהות ומראה מקושת
 ה) ע״ח ודג שער פנימיות וחיצוניות פרק ב׳. ו) שער המצות פרעת ואתחנן. פעמי חפצות ואתחנן.



 מב שער הקדמה י״ א הגלגולים

 נקרא עיבור הדומה לגלגול. וכן הענין בחלוק?
 השלישית, כי החלקים הראשונים ישבות בסד
 גלגול גמור, עד יקיימו מצות החסרות,
 וכשיושלמו, יצאו להם בעודו בחיים. ואם לא

 הושלמו, תשב שם עד שימות.
 וממקום אחר גראה חלוק אחר בשתי
 החלוקות הגז׳, כי כאשר אלו המצות הח1רות
 מזו להנפש, עדיין לא קיימום שום נצוץ מן
 הנצוצות שקדמו אליו, והם משרש נפשו, צריך
 שיבא בגלגול גמור עד יום המיתה, ואם נתקיימו
 ע״ י הנצוצות שקדמו אליו, די לו הגלגול הנז׳
 שנקרא עיבור. ובמקום אהר נתבאר, כי גם

 לצורך קיום מצוד. יספיק עיבור.
 (אמר שמואל: כל זה לקטתי מליקוטי
 בתר לקוטי, מהעמרים אשר עמר אבא מארי
 ז״ ל, והוא םלת מנופה מכל דרושי גלגולי

 הנשמות באר היטב).

 יהיו ב׳ נצוצות נפשות אלו שתיהם משרש אחד
 ממש.

 גם דע, כי זה הגלגול של הנפש הראשונה,
 נקרא עבור בצד מה, כיון שאינה גוטלת עונש
 על העבירות של הגוף הבי, וגם כי סופה לשוב
 בתהיה בגוף הראשון. וזה הענין עצמו בחלוקה
 הג׳, והיא בחתגלגל קצת חלקי הנפש שכבר
 נתקנו עם שאר הלקיה בגוף הב/ כי בחי׳ גלגולי
 החלקים שנתקנו, יקרא עבור לסבה הנד בצד

 מה.
 ונלע״ד, כי בזו החלוקה הד׳, איננה גלגול
 גמור לנפש הא׳, רק כל זמן שצריכה לשבת
 שם, עד תשלום הפגם של הגוף הראשון, כי אז
 סובלת הצער והיםורין של הגוף הב׳.
 וכשהשלימה, תצא בחייו, ותלך למעלה, ואם לא
 הושלם עוגשה רק עם המיתה, תשב שם עד
 תסבול צער מיתת הגוף השני, ולכן עגין זה

 הקדמה י״ב

 זווג עליון ט) אחור באחור ולכן עד שתחזור
 לבא עם ההיא בבחי׳ זווג עליון דפנים בפנים,
 אז תקרא פעם א׳ שבאה לעולם, ונקראת חדשה.
 ואם גם אחר מיתת אדה״ר, לא זכתה הנשמה
 ההיא לבא פעם אוורת בעולם, אלא בבחיגת
 זווג אחור באחור, עכ״ז תקרא עתה פעם א׳
 שבאה לעולם, אע״פ שלא באה ע״י זווג פגים
 בפנים, לפי שכבר באה עתה אחר מיתת אדם

 הראשון. י)
 ואחר מדרגה זו, יש עוד מדרגה שלישית
 תחתיה, והיא מהנשמות שנשתיירו באזה״ר,
 שמהם הוריש אדם לקין והבל בניו כשנולדו,
 ומדרגה זו שוד. אל המדרגה הב׳, כי גם בהיותם
 בקין והבל, איגם שם בבחי׳ פעם אי, כיון שלא
 באו בקין והבל אחר מיתת אדם, אלא בחייו
 הנחילם להם, לכן אין היותם כללות בקין והבל

 ז) בענין נשמות החדשות והישנות.
 כבר נתבאר למעלה, כי כל הנשמות כלם
 היו בתחלה כלולות באדה״ר, וכשחטא נשרו
 איבריו, ונתמעטה קומתו. ובארנו פי׳ ענין זד,
 שהוא שירדו הנשמות אל עמקי הקליפות, ולא
 נשתיירו בו אלא קצתם, שהוא סוד מאה אמות.
 במארז״ל ח) על פסוק ותשת עלי כפכה. והנה
 באדר.״ ר היו כלולות קצת נשמות חדשות שלא
 באו לעולם, ואלו נקראות נשמות חדשות
 אמיתיות. ולמטה מהם היה 'מדרגה אחרת, והם
 הנשמות שנשתיירו כלולות בו, ולא נשרו ממגו,
 ואלו נקראים ג״כ חדשות, אבל לא בערך
 הראשונות הגז״ל. והגה כאשר אלו הנשמות
 שממדרגה ב׳, יבאו בגוף בגלנול, אחר שמת
 אדה״ר ונפרדו ממנו, עדיין אז יקראו חדשות.
 והטעם הוא, לפי שיצירת האדם הא׳ היתד. בבחי׳

 ד, מקופות
 ס) ע׳׳ח היא שער עקודים פרק חי. חיב שער מ״ן
 ומיד פרק אי. ספר הלקוסים בראשית בפסוק

 ולאדם אפר.
 י) שער הכונות דרושי הלילה דרוש די.

 הגרות ומ
 ז) לעיל הקדמה ר וזי. להלן הקדמה ליס.

 ח) חגיגה יב. סנהדרין לח: מדיר בראשית
 מרשה י״ט ועיין בםדיר ריש פרשת תזריע. ובפדרש
 תנחוזפא תזריע ח׳. שער הפסוקים בראשית דרוש גי.



 הגלגולים מג

 ואמנם זמן שהייתם שס איגו שוד, כי כפי גדר
 הגשמה, כך יהיה לה כה וזכות להתעכב שם

 בבטן המלאה, עד שתזדכך לגמרי ותתהדש.
 ונבאר סדר ההמשה מדרגות הגז׳, הגה
 המדרגה הראשונה, שהם הגשמות הנקראים
 הדשות אמיתיות, יכולות להשתהות בסוד עבור
 בבטן המלכות י״ב הדשיס, ואת׳׳כ מרדות בגוף
 בעה״ז, ולכן דוגמת זה מציגו עמר באשה
 י״ ב הדש, כגזכר בגמרא ל) מעשה דאשתהי
 תריסר ירחי, ואבשר רבה תוספאה, והמדרגה
 הבי, והם הנשמות שנשתיירו באדמ, וגקראים
 הדשות ולא לגמרי, אין בהם כה להשתהות
 במעי המלכות רק ט׳ הרשים בלבד, ואת״כ
 באות לעולם. והמדרגה הגי, והמ גשמות קין
 והבל, אשר גמ המ הדשות בצד מה, אלא שאיגם
 לא כראשונות ולא כשגמת, לפי שיש בהם ב׳
 מיגי פגם, הנה אלו אין בהם יכולת להשתהות
 במעי המלטת רק שבעה הרשים בלבד. והמדרגה
 הדי, והיא שאר הגשמות שגשרו מן אדה׳׳ר,
 וירדו אל הקליפות, אע״פ שיצאו משם, וירדו
, הרי הם כשאר מדרגות  ובאו לעה׳׳ז בפעם *׳
 הראשונות הבאות בפעם שגת, ובלם נקרא
 נשמות ישנות מגולגלות כמכר, ולכן בין אלו
 שממדרגה הרביעית בבואם כפעמ ראשונה, ובין
 אותם שממררגות הראשונות בבואם בפעם שגית
 ומשם ואילו, כל אלו הם אינם מתעכבות בבטן
 המלכות רק מ׳ יום מגד מידת הולד, ואה״כ
 תיכף מרדות בעולם. והמדרגה הה/ והם גשמות
 הגרים, אמם יכולות להתעכב בבטן המלמת
 רק שלשה ימים בלבד, כדי קליטת זרע, ואת״כ
 באות בעה״ז. ודע, כי כטי יתרון זמן עכובם
 בסוד תעבור תוך המלכות, כד יתרון גודל

 הארתם וזכוכם מחלאת הקליטו*

 שער

 נחשבת אפילו לפעם א׳, אלא הרי הם כאלו
 עדיין המ כלולות באדם. וכאשר מתו קין והבל,
 אם יהזרו גשמות אלו לבא בעולם, אפילו שיבאו
 ממד׳ זווג אחור באהוד תקרא אז פעם א׳
 שבאה בעולם, ותקרא הדשה. ומשם ואילך אם
 תמות ותתזור לבא בעולם, אז גקראת מגולגל*
 אך אע״פ שדינה שוה אל המדרגה הב׳ י)
 עכ״ז בבזזי׳ אהרות, הם גרועות אלו הנשמות
 שגכללו בקץ והבל מתגשמות שגשתיירו באדם

 עצמו, ואיש נקראים כ״כ הדשות כמותם.
 ואהריה מדרגה רביעית גרועה מכול* והם
 הגשמות שגשרו מאדם עצמו אל עמקי הקליפות,
 כי אלו ישנות נקראים. ואפילו בפעם א׳ שבאו
 לעולם, אוזר שנפלו בקליפות, נקראים נשמות
 ישגות מגולגלות. ואהריה מדרגה ה׳ גרועה
 מכלם והם גשמות הבאות מוף הגרים המגיירימ.
 ואמגמ כל המדרגות הנז״ל ירדו אל הקליפות,
 הוץ מן המדרגה הראשוגה, שהמ מקראים
 הדשות אמיתיו* אבל שאר המדרגות כולמ
 ירדו אל הקליפות. תהו הצד השוה שבהם. אלא
 שעדיין יש בהם הלוק, ואמם שויס במדרגת
 נפילתם, והוא, כי אותם שגשתיירו באדם
 הגקראים מדרגה שגי* אין בהם רק פגם אהד,
 שנפגמו בחטאו של אד* ואותם שמהיל לקין
 והבל ממ, והם המדרגה מי, יש בחם שגי
 פגמים, פגם חטאו של אדם, ופגם עצמם של
 קת וחבל, כי נם חטאו, כנזכר בם*־ התקונין

 חקון ם״ט. כ)
 ורע, כי כאשר הגיע זמן צאת משמח
 מתוך הקליפות לבא בעה״ז, הם צריכות בתהלה
 לבא בעבור במעי של המלכות נקבה העליונד,
 כדי להטהר למקות שם מחלאת טומאת זוהמת
 הקליטו* אשר נתעכמ בה בהמתה כתוב*

 הקדמה י׳׳ב

 מ) הקדמה י״ג
 ונם היא נקשרת עם האמור, ודל, גם דע יוצאות מתוך הקליפות נ) לעלות אל הקדושה
 הקדמה אהדת והיא, כי כל אלו הנשמות כאשר בסוד העמד מזכר, אמם מצאות אלא על

 הגהות ומראה מקומות
 י) להלן הקדמה כ*ז. מ) להלן הקרמה ל״ס ד״ה גפ דע הקדמה אחר*
 כ) לעיי דף י״ז בהגהות וס״מ אות צי. ג) ג״א ל״ג אלות אל הקרועה בסוד העבור

 ל) יבמות * ע״ה ודב •עד העיבוריפ פ׳׳ב. מזכר.



 מד שער הקדמה י״ג הגלגולים

 אז שתיהם עומדות י״ב חדש. באופן שלעולפ
 אזלינן בתר רווהא ועלויא דמלתא.

 והנה אני מסופק בזה איך שמעתי ממורי
 ז״ל, ע) והמשל בזה, כי אם הנשמה החדשה
 שהיתר, מדרגת קין והבל, שזמנה שבעה חדשים,
 ועכבר, עמה נשמה אחרת שהיתה ממדרגת אדם
 הראשון שנשתיירו בו, שהיתה זמנה ט׳ חדשים,
 אלא שהיתה נשמה ישנה, שבאה שני פעמים
 לעולם. אם נאמר, שכיון שזו הנשמה השניה
 היא ממדרגת ט׳ חדשים, א׳׳כ עתה שנתעכבה,
 ונתקנה ע״ י הראשונה, א״כ גם אם זו הנשמה
 תהיה משבעה חדשים, גם שתיהם מתעכבים ט׳

 הדשים.
 גם דע, כי יארע לפעמים, שנשמה אהת
 תעכב נשמה אחת מלירד אל הקליפות כנזכר,
 וזה ע״י דשדי חד רוהא בגוד, כנזכר, ואח״כ
 מכח שתופם יחד, יהיה כח בשתיהם לעכב
 עוד נשמה שלישית אחרת מלירד אל הקליפות,
 וזה ע״ י דשדי הנשמה השנית בשלישית חד
 רוחא, וגם חנשמח ד,א׳ שדי חד רוחא בשלישית.
 ועד״ז אפשר עד עשר נשמות, זו קשורה בזו,
 עד שנמצא כי בנשמה העשירית, יש בה חד
 רוחא מן הנשמה האי, וכן חד רוחא מן כל א׳
 משאר הט׳ נשמות שקדמו אל זו העשירית,
 וכפי זה נמצא, כי הראשונה יש לה ט׳ רוהין
 בט׳ נשמות שתחתיה, והב׳ יש לה ח׳ רוחין
 וכוי, והעשירית אין לה רק כח שבה, ואין
 תחתיה מי שקבלה ממנה רוהא כלל, ונמצא
 ג״ כ כי כל הטי נשמות אחרונות משועבדות
 איי הראשונה, כי היא אליהם כדמיון אב לכלם,
 והוא מדריך ומתקן לכלם, ע״י ההוא רוחא
 דשדי בגווה דכל חדא והדא מנייהו, וכיון
 שכן נמצא שהוא נוטל הלק עם כל הטי בכל
 המצות שהם עושים, והוא מחוייב להדריכם
 בדרך טובח, ובטובתם יקח גם הוא חלקו. אבל
 הם אינם נוטלים חלק במעשיו, ולכן אינם
 מחוייבים להדריכו. ועכ׳׳ז השניה, כל השמונה
 נשמות שאחריה, משועבדות לה, והיא אינה
 משועבדת להם, וכן עד״ז בכלם. וז״ס מ״ש

 ידי ס) תפלותיהם של ישראל, כי או הם יוצאות
 ועולות אל הקדושה בסוד מיין כנודע, או ג׳׳כ
 יוצאות ע״י איזה יחוד שמייחד האיש הצדיק
 בעה״ז, כמבואר אצלינו בשער רוח הקדש,
 מציאות היחוד־ם ועניינם. או יוצאות ע״ י איזו
 מצוד, שיעשה האדם בעה״ז. ודע, כי יש נשמות
 שע״י איזו פגם שיש בתחתונים, או מחמת פגם
 שיש בהם עצמם שחטאו בתחלה בהיותם בעד,״ז,
 וע״י זה הם יורדות בעמקי הקליפות, ואם אז
 נזדמנה יציאת ועליית איזו נשמה מתוך הקליפה
 להתעבר במעי המלכות ולהתקן שם כנזכר, יש
 יכולת באותה נשמד, שבמלכות לאחוז אותם
 הנשמות שהם פגומות קודם שירדו אל הקליפות
 ולהעמידם ממקומם, ולהחזירם עמה למעלה
 במעי המלכות בסוד העכור, ושם יתוקנו כלם,

 ואח״כ יבואו בעולם.
 והענין הוא, כי בהיות הנשמה במעי
 המלכות, תמיד היא שם מעלה מיין נוקבין
 למעלה, ובכח אותם המיי״ן נוקבין שהיא
 מעלה, יכולה להעלות עמם לאותה הנשמה כנוי.
 אמנם אי אפשר זה, אם לא ע״ י שיניח קצת
 רוהא וישדי בגוד,. פי׳, שהנשמה הראשונה שהיא
 במלכות, נותנת כח אחר ממנה באותה נשמה
 הפגומה, והיא מתלבשת בההיא רוחא, ונתקנח
 על ידה, וזה הרוה נשאר תמיד קשור עמה עד

 זמן התהיה, ואז מתפרשים זה מזה.
 גם דע, כי אם אותה הנשמה שהיתר,
 מעוברת בבטן המלכות, היא ממדרגת אותם
 הנשמות שעומדות בעיבור י״ב חדשים, יש בה
 יכולת וכח, שגם אותה הנשמה הפגומה שעכבה
 עמה, תעמוד כמוה י״ב הדש, אפי׳ שאינה אלא
 ממדרגה הגרוע שבכלם, שהיא נשמת הגרים,
 שאינם מתעכבות רק עד שלשה ימים. וכן אם
 הראשונה היא ממדרגת ט׳ או ז׳ הדשים, ואהרת
 היא גרועה יותר, שהיא מבחי׳ מ׳ יום, או ג׳
 ימים, תעמוד כמוה ט׳ הדשים או ז׳ הדשים.
 ואם הדבר הוא להפך, שהראשונה המעכבת
 מאת האחרת, אינה אלא ממדרגה ט׳ הדשים,
 והב׳ שנתעכבה על ידה, היא מדרגה י״ב חדש,

 הגהות ומראה מקומות
 ם) ע״ח חיב שער הצלם פרק ב׳. ע) להלן הקדמה ל״ס.



 שער הקדמה י׳׳ד הגלגולים מה

 חז״ל, פ) והביאו הרמב״ם ז״ל בהלכות שכנים לן צדיק וצדיק שבעולם, שאין לו שתי גשמות,
 פ״ג וז״ל, ה׳ גנות המספקות מימ ממעין א׳, כנזכר בזוהר ריש פרשת נת בתוספתא, על פסוק
 ונתקלקל המעיין, כלם מתקנות עם העליוגה אלה תולדות גה גה, וכן משה משה שמואל

 וכוי. וברור הענין הוא כך הוא, דע, כי אין שמואל וכר, צ) תרין זמנין. (א)

 ו< הקדמה י״ד
 קטנה בענין הגלגולים.

 ואותם נצוצות שעדיין לא נתקנו, הם היו אשר
 בקש אלישע ליקהם מן אליהו. כי אותם שנתקנו
 עלו במדרגתם הראוי להם. ולהיות כי אלישע
 היה מעורב בשתי בתיי, כי אע״ט שעיקר נצה
 נשמתו היה משרש מסף הצדיק כמבואר אצלנו,
 עכ״ז היה מעורב משרש נדב ואביהו, שוט
 מבהי׳ קי׳׳ן. וכמו שהודעניד כי נקרא אלישע,
 להורות כי בקין כתיב ואל קין ואל מנהתו
 לא שעה מפני חטאו, ובאלישע שנתקן הטאו
 של קין, נקרא אלישע: כי הקב״ה שעה לו,
 וקבלו. ואותיות לא שעה, נהפכו ונעשו אל״י
 שע״ה. ובעבור כי היה לו אותו הנצח מן שרש
 קץ בתהלה, לכן רצה שגמ אלו הנצוצות של
 נדב ואביהוא, שיתהברו עמו, כמש״ה ויהי גא
 פי שנים ברוהד אלי, חכה להם, מהמת אותו נצח
 של קין שהיה בו מתחלה כנזכר. ומזה תקיש
 ותבץ לכל הגלגולים שבעול* כי אץ הראשונים
 ממש אותם המתגלגלים, אלא הם בתיי נעוצות

 שלהם שלא נתקנו בתהלה.

 דע, כי אע״פ שתמצא כתוב אצלינו
 במקומות רבים, כי פלוגי גתגלגל בפלוני, ואהר
 כד בפלוגי וכר, אל תטעה לומר כי הגשמה
 הראשונה עצמה, היא המתגלגלת תמת. אבל
 הענץ הוא, כי הנה כמה שרשים לאין קץ
 נתתלקו גשמות בני אדם, ובשרש אהד מהם יש
 כמה נעוצות נשמות לאין קץ, ובכל גלגול וגלגול
 נתקנים קצת נצוצות מהם, ואותם נצוצות שלא
 נתקנו, תחרים להתגלגל להתקן. ואותם שכבר
 נתקנו, אינם מתגלגלים, אמנם עולים ועומדים

 במדרגה הראויה לה*
 ובזה תבין מה שהודעתיד בעגץ גדב
 ואביהו, ש) כמה פעמים גתגלגלו, וכמו שגתבאר
 בפסוק ויהי נא פי שנים ברוהד אלי, כי גרב
 ואביהו היו תהלה באליהו ז״ל, ואה״כ היו
 באלישע, מלבד כמה גלגולים. והענין הוא, כי
 גדב ואביהו הם שרש גשמה אה* ותלויים בהם
 נשמות גצוצות פרטיות לאץ קץ, ובכל גלגול
 היו נתקנים כמה נצוצות והלקי השרש ההוא,

 הגהה
 (א) אמר שמואל: הנה באור התוספתא בפרשת נח, ק) ולכן לא הזרתי וכתבתי אותה פה

 הזאת, ביארתיה בשער ב׳ שער מאמרי רשב״י ומצאת שם כי תדדש*

 הגהות ומרווה מקומות

 פ) ב״פ קח. 1״ במםוק ויהי הגון־ י׳׳ה סוד םיהרא עלא*
 1) זהר פרשת גה דף נ״ם «יב ר) להלן הקדמה ל״א. 0פר הלקוסים מלכיש

 ק) שער מאמרי רשב״י זיע״א דף ם״ו פרטת בי מימן בי.
 ru דה אמר שמואל. 0פר הלקוסיט בראשית מיפן ש) להלן הקדמה כיו.



 מו שער הקדמה טי׳ ו הגלגולים

 ת) הקדמה ט״ו

 עליה נאמר כי ה׳ אלהיך אש אוכלה, נכנסת
 ביניהם כדי ללקט אותם נצוצות נשמות אשר
 בתוכם, ומבררת אותם ומעלה אותם למקום
 הקדושה, ומחדשם, ומורידם בעה״ז, בנופות
 האנשים. ובזה תבין היטב ב) סוד גלות שכינה.
 ומיום שנחרב בית המקדש, זו מלאכתו יתברך,
 עד שיכלה מלאכתו ללקוט כל הנשמות שנפלו
 בין הקליפות של האדם הבליעל ונתערבו בו
 מראשו ועד רגליו, ועד שיגמר ללקט אפילו
 אותם שנפלו עד הרגלים, אין המשיח נגלה,
 ואין ישראל נגאלים. כמבואר אצליגו בזוהר
 בפרשת פקודי ג) וז״ל, כד מטו רגלין ברגלין,
 כדין כתיב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר
 הזיתים. ואמנם אין השכיגה מלקטת אותם, אלא
 ע״י מעשה חתחתונים ותפלותיהם, בסוד תנו
 עז לאלהים. וכפי גדר מעשה התחתונים, כך
 גדר הוצאות הנשמות והנצוצות ההם. ואלו כל
 ישראל היו שבים בתשובה גמורה, היה כת
 בשכינתו יתברך להוציא כל הנשמות משם ברגע
 אחד. אבל חטאתינו מתישים כחד, וכמש״ה צור
 ילדך תשי. וכאשר יכלו הנשמות מלצאת משם,
 אז גם שכינתו יתברך תצא משם, ויסתלק
 היותם, וימותו הקליפות, והרשעה כלה בעשן
 תכלה, וז״ם פסוק בלע המות לגצח וגו׳. ר״ל:
 שהקליפות הנקראות מות, יכלו ויבולעו ברגע
 אהד, מסבת הסתלקות שכינתו יתברך מתוכם.
 וכל נצוצות נשמות אשר ביניהם כנזכר. ד)
 ונחזור לענין, כי בהיות השכינה בתוכם,
 מוכרח הוא שיקבלו מזון ושפע וחיות, ואין
 השכינה גולה ביניהם, אלא לסבת הנשמות.
 ולכן כל מגמתם היא, להמשיך הנשמות בתוכם,
 ולעכבם שלא פאן, כדי שיחיו ויתפרגםו על
 ידם. והגה כפי גדול ערך הגשמה, כך גודל ערך
 השפע הגמשך אליהם. ולכן בהיות אמו גשמה

 ובה יתבאר טעם, למה מצינו היות צדיקים
 גדולים, בני רשעים גמורים. וכמו שמצינו
 באברהם, שהיה בן תרה, כומר גדול, ועושה
 פסילים למכור לכל העולם ולהחטיאם. ובזה
 יתבאר, למה הקליפות מתאוים כ״ כ להחטיא
 את האדם, עד כי גרמו להחריב בית המקדש,
 ולהגלות שכינתו יתברך בין הגוים, ולהכעיס
 את השי״ת אשר בראם. וסוד הענין דע, כי
 ע״י חטאו של אדה״ר, נפלו כל הנשמות לתוך
 עמקי הקליפות. והנה הקליפות הם שיורי הזוהמא
 והפסולת שנברר מן הקדושה במיתת המלכים
 של אדום, כמבואר אצלינו והקליפות האלו הם
 בעצמם, הנקראים בשם דרגא דמותא. אבל
 הקדושה, היא אלהים חיים ומלך עולם, ולכן
 הם רודפים אהר הקדושה הנקראת חיים, כדי
 ליזון א) ולהחיות ממנה. ובעוד שהקדושה
 בתוכה, הם חיים ונזונים ממנה. וכשאין קדושה
 בתוכה, הם מתים, ואין להם חיות ושפע, ולכן
 הם טורהים אחר הקדושה, ומחטיאים את נשמת
 האדם הקדושה, כי אז גורמים אל הקדושה, ואל
 אותה הנשמה שתכנס ברשותם, והם חיים ונזוגים
 על תה. לפי שהנשמה הקדושה אי אפשר לה
 להכרת ממקום הקדושה, כי הבורא יתברך השב
 מחשבות לבלתי תה ממנו נדה, אפילו נצוץ
 קטן של נשמה קדושה, וממקום קדושתו יתברך
 משפיע, וממשיך מזון אל אותם הנשמות שבתוך
 הקליפות ההם, ומאותו השפע נזונים גם
 הקליפות, ולכן רודפים להחטיא את האדם, כאחד
 הרודף וטורה אהר מזונותיו, ולא יבוזו לגנב

 כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב.
 והנה כאשר נהרב בית המקדש, גלתה
 שכינה בין הקליפות, לפי שהנשמות שגלו
 ביניהם, אין בהם כה ויכולת לצאת מתוכם,
 כיון שגפגמו בהטאם. וע״כ שכינתו יתברך, אשר
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 שער הקדמה י״ו הגלגוליפ מז

 הקב״ה הושב מתשבות לבלתי ידה ממנו נדה,
 ובטרט זו הנשמה הטהורה והמעולה, ואז שומע
 לקולם, ומכנים במקום הרע ההוא, וכיון שיצאת
 מתהת ידם, הקב״ה עוזר אותה, והיא מתנערת
 מעפר שריטת הטאתה וטומאתה, ומבשרת
 במעשיה, כמרגלית המתרהצת ומראה זכותה
 לעיני הכל, ולא די כי אותה הגשמה נתקנת,
 אלא גם אביו שהולידו זוכה ע״י בנו והזר
 בתשובה ע״ד מה שנתבאר אצלינו בענין איוב,
 שהיה גלגול תרה אבי אברהם, אשר שב בתשובה
 ע״י בנו אברהם. והקב׳׳ה מרמה בקליטות, כי

 השב מחשבות לבלתי ידה ממנו נדה.

 יקרת הערך, אינם מניהים אותה לצאת מתוכם,
 וכל מנמתם לטנטה ולטמאה ככל הבא מתם,
 כדי לעכבה אצלם תמת. ולטעמים שהם
 מתייראים אולי איזה צדיק גדול יעשה איזה
 מצוה גדולה, ויהיה יכולת בתו להוציא אותה
 הגשמה מתוכם, ולהמשיכה בטפת זרעו בהזדווגו
 בקדושה עם אשתו, ולכן בראותם אמה רשע
 פגום בתכלית, טורהימ הרבה ומקטריגיס למגי
 השי׳׳ת על הנשמה ההיא, להכניסה בטפת זרעו
 המזוהמת, כדי שעי״כ תתקלקל הנשמה ההיא
 יותר מבתהלה ותפנומ בתכלית, ועי״כ תהזור
 לתם פגומה מאד, ולא תצא עת מתוכם. והנה

 הקדמה י״ו

 באותה המצוה שהיתר. הטירה ממגו בגלגול
 הקתס, או כלה, או פרס מטרטיה. וגס ז״ם
 מה שמנינו בתלמת כי פלמי היה בורר לו
 מדות אלו, ופלמי היה בורד לו מדות אחרות,
 כמ״ש שאלו לפלמי ה) במה הארכת ימי*
 א״ל, מימי לא עברתי על מדותי וגר, כי כל

 א׳ מרו־ לו מדות, כמי בתי׳ גלגולו.
 ואמנם אינו ו) דומה מי שהנצוצות הנשמות
 הקתמות אליו בשרש גשמתו, קיימו כל תרי״ג
 מצות, אע״ם שזה הנצח עתה שלו לא קיימם
 למי שהנצוצות הקתמות אליו, גם הם לא
 קיימו* וכמו שיתבאר בדרושים הבאים בע׳׳*
 תע, כי ז) המצות שיכול האדם לקיימם,
 ובאה לידו איזו מצוד. מה* ולא קיימם, או
 אם היה יכולת בתו לעשותם ולא עשה, מוכרח
 הוא שיתגלגל עד שיקיימ* ואמנם המצות
 שאין יכולת באדם לקיימם אם לא כאשר השי״ ת
ימ* ותלת*  אנה לתו, כמו: בפדיון הבן, ו
* יש מה הלוק, כי אם השי״ת  וגט, ומוצא מ
 אנה לידו אחת מהם ולא קיימה, דינו כזין
 הראשונים, שיתגלגל בהכרח לקיימה. אגל אם
 לא באה לתו, איננו מחריב גלגול על מצות

 ובד, יתבאר שכל מי שנשמתו חדש* צריו
 לקיים כל תרי״ג מצות. דע, כי בל מי שהוא
 גשמה הדש* צריו לקיים כל התרי״ג מצו*
 וגוחנ, כי יש כמה שרשים מהולקים בהם כל
 הגשמות שבעול* וכל שרש מהם, הוא אבר
 א׳ מאברי גשמות אדה״ר, כמו שיתבאר. וכל
 שרש מהם, מתתלק לגצוצות גשמות לאין עז,
 כמו שיתבאר וכר. והנה כל נצח ומנח מהם,
 צרת אם הוא הדש, לקיימ כל תרי״ג מצות,
 לטי שאין אבר שאיגו כלול מכל רמ״ה איברים
 כמדע, אבל מי שאינו חדש, אלא נתגלגל וחזר
 בעה״ז, אץ צרת שישלים עתח, רק אותם
 המצות החסרות ממנו שלא קיימם מלמל חא׳
 שקדם. ובזה יתבאר לד מה שמצימ בתלמוד,
 מ חגם פלמי היה זהיר במצוד, פרמיית מתר
 משאר המצות, והכם א׳ היה זהיר במצת, אחרת.
 וכמו שמן:ינו שהיה שואל אמורא ד) פלוני
 להבתו אבוד במאי הוד. זהיר טפי, והבירו
 השיבו שהיה זהיר בציצית או תטילץ וגמצא
* ובפי הנראה שזה הורס את המשנה,  מ
 האומר והוי זהת במצת. קלה גגהמוד* אגל
 סוד הענץ הוא, כי כל חכם והכם היה זהיר
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 הגלגולים

 היה לו בית וכוי, ונמנע מלעשות מעקה וכיוצא
 באלו, כ׳ לא נזדרז לחפש אחריהם ולקיימם,
 הנה האיש הזה מחוייב נלגול כנזכר, אבל
 מובטח הוא שלא יחטא בגלגול הזה. אבל אם
 באה לידו המציה ונזדמנה לו, ולא רצה לקיימה,
 והנה הוא מהוייב גלגול, וכשיתגלגל איננו
 מובטח כמו הראשון שלא יחטא. אבל מי
 שנתגלגל על שעבר איזו עבירה, זח יחטא

 בודאי, כמבואר בדרושים שקדמו.
 עוד צריך שתדע, כי האדם צריך לקיים
 כל התרי״ג מצות, במעשה, ובדבור, ובמחשבה.
 וכמ׳יש ז״ל ט) על פסוק זאת התורה לעולה
 י־ימנחה וכוי, כל העוסק בפרשת עולה, כאלו
 הקריב עולה וכוי. וכוונו בזה שהאדם מחוייב
 לקיים כל התרי״ג מצות בדבור, וכן עד״ז
 במחשבה. ואם לא קיים כל התרי״ג בשלשה
 בהי׳ הנד, מהוייב להתגלגל עד שישלים אותם.
 עוד דע, כי האדם מחויב לעסוק בתורה בד׳
 מדרגות, שסימנם פרד״ס, והם: פשט, רמז,
 דרוש, סוד. וצריך שיתגלגל עד שישלים אותם.

 מח שער

 אלו, אבל יבא בסוד עבור באיזה אדם שבאו
 לידו, ויקיים אותם, ואח״כ ילך לו ויחזור

 למקומו ככלותו לעשותם.
 >אמנם חבחי׳ השלישית, והם המצות שהוא
 מן הנמנע לקיימם בזמן הזה, כמו מצות הקרבנות
 וכיוצא בזה, והנה נתבאר שהאדם מוכרה לקיים
 כל התרי״ג מצות, ולהתגלגל עד שיקיים אותם,
 ואמנם בזמן הזה לא יתגלגל לקיימם, כיון
 שאין יכולת לקיימם. אמנם אהר ביאת המשיח
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, אז
 יתגלגלו בגלגול ממש כדי לקיימם, ואל זה
 רמז ר׳ ישמעאל בן אלישע כ״ג ח) כשהטה
 את הנר בליל שבת, שאמר אכתוב על פנקסי,

 לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה.

 והנה יש חלוק בענין הנזכר והיא, כ־ מה
 שנתעצל מלקיים איזו מצוד, שאינה חובה, כמו
 הק׳יש והתפילין וכיוצא בזה, אמנם היא מצוה
 שאינו מחוייב לרדוף אחריה, כמו שלוח הקן
 דכתיב ביה כי יקרא קן צפור וכוי, או שלא

 הקדמה י״ ז

 הקדמה י״ז

 נשמתו ויוצאה ועולה למעלה, הנה מי שזוכה
 לעלות למעלה, מלמדים לו שם אותו הפירוש,
 שבו תלוי שרש נשמתו. ואמנם הכל כפי מעשיו
 ביום ההוא, כך באותה הלילה ילמדוהו, פסוק
 אהד, או פרשה פלונית, כי אז מאיר בו יותר
 פסוק ההוא משאר הימים. ובלילה האחרת יאיר
 בנשמתו פסוק אחר, כפי מעשיו של אותו היום,
 וכלם ע״ד הפי׳ ההוא אשר תלויה בו שרש
 נשמתו כנזכר. ומורי ז״ל, בכל ערב וערב היה
 מסתכל בתלמידיו העומדים לפניו, ורואה בהם
 איזה פסוק מאיר יותר באיש ההוא מצחו מצד
 השרות נשמתו המאירה שם. והיה מבאר לו קצת
 מן הפירוש של הפסוק ההוא, כפי הפירוש
 השייך אל נשמתו כנזכר, וקודם שהיה ישן

 י) והיא מקושרת עם האמור, שהאדם
 מחוייב לעסוק בתורה בארבעה מדרגות שבה,
 והיא זאת: דע, כי כללות כל הנשמות הם ס׳
 רבוא ולא יותר. והנה התורה היא שרש נשמות
 ישראל, כי ממנה הוצבו, ובה נשרשו, ולכן יש
 בתורה ם׳ רבוא פירושים, וכלם כפי הפשט.
 ום׳ רבוא ברמז. וס׳ רבוא בדרש. וס׳ רבוא
 בסוד. ונמצא, כי מכל פי׳ מן הס׳ רבוא פרושים,
 ממנו נתהווה נשמה אהת של ישראל, ולעתיד
 לבא כל אחד ואהד מישראל, ישיג לדעת כל
 התורה כפי אותו הפירוש המכוון עם שרש
 נשמתו, אשר ע״י הפרוש ההוא נברא ונתהווה
 כגזכר. וכן בג״ע אחר פטירת האדם, ישיג כל
 זה. וכן בכל לילה כאשר האדם ישן, ומפקיד
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 שער הקדמה י״ז הגלגולים מס

 של ההוי׳׳ה. והם בגימטריא כתף באופן זה
 הנקרא הכאה, כמד: תכה וי״ ו פעמים ה״י,
 הם ש״ל, ו״ו פעמים ה״י הם ק״ף, הרי תק״י,
 תסיר מהם י״א כמספר ו״ה, ישאר עם הכללות
 ת״ק, כמנין כתף. ואמנם מסמר מעות ל״ת
 שבאבר הכתף הס ט״ו, כמנין שני אותיות
 הראשונות של הוי״ה שהם י״ה, וכמ״ש הז״ל
 מ) י״ה עם שמי שם״ה, ו״ה עם זכרי רמ״ה.
 וגמ שני אותיות אלו המ בגיממריא כתף, באופן
 זה: יו״ד פעמים ה״י, הם: ש׳. יריד פעמים
 ה״ד, הם ר׳. הרי ת״ק, כמנין כתף. ואמנם
 עשר מצות ל״ת, הרמוזים באות יי, הם זכרים.
 והי הנשארים, הנרמזים באות ה׳ ראשונה, הם
 נקבות. והשש מצות עשה הרמוזים באות ף,
 הם זכרים. וה׳ הנרמזים באות ה׳ אהרונה, הם

 נקבו*
 והנה העשר מצות ל״ת הזכרים, לא קבלתים
 ממורי ז״ל, ואלו הם השאר החמשה מצות לא
 תעשה הנקבות, שבאות ה׳ ראשונה, הם אלו:
 אי, לא תרצה, ובכללה שלא להלבין פני תברו
 ברבים, דאזיל םומקא ואתי הוורא, והרי הוא
 כאלו שופד דמים. בי, לא תגנובו, שהוא אזהרת
 ממון. גי, לא תבשל גדי בהלב אמו. די, לא

 תאכל הלב. הי, לא תאכל דם.
 ושש מצות עשה שבאות ר, הם אלו:
 אי, והי אחת עמד, והיא קרובה למצות צדקה,
 ובאורו שתבקש המצאה לאהיד, שיוכל לתיות
 עמד ולהתפרנס. בי. לאכול מעשר שגי בירושלים.
 ג׳, ועשית מעקה לגגה די, פרו ורבו ומלאו את
 הארץ. הי. למל את הבן, ובפרם בגו עצמו

 של האדם. ר, ואהבת לרעד כמוה
 והמשה מצות עשה ועקבות, שבאות ה׳
 אהרוגה, המ אלו: א׳, הלואר• לעגי, וסימגיו אם
 כסף תלוה את עמי, אל תקרי אם, אלא אם
 בצירי. בי, מצות צמית, ובכללה ליתנח על
 הכתף, לפי ששרש הנפש הנזכר היא מן הכתף.

 האיש ההוא, היה מכוין אל הפירוש ההוא
 שבאר לו קצתו, והיה קורא בפיו הפסוק ההוא,
 כדי שכאשר תעלד. נפשו למעלה בפקדון בשינתו
 ילמדוהו עוד תשלום. ועי״כ הנפש מזדככת,
 ועולה למעלה מדרגות גדולות לאין קץ, ויתגלו
 לו דברים אחרים, גמ אמ החומר לא ירגיש
 בהם כשיקיץ. וכבר גתבאר, כי ם׳ רבוא פירושי
 התורה הם כלם כפי הפשט, וכגגדם באגדה,
 וכנגדם בקבלה וכר, הגרמזים בר״ת פרדס. לפי
 שאץ נשמד. מישראל שאינה כללה מדי בהי׳
 אלו. ואמנמ יש נשמה שמשיגה שני מיני
 פירושים, ויש יותר ויותר. והנה נשמתו של
 מרע״ה היתר. משגת כל ם׳ רבוא פירושים
 שבתודה, וכמ״ש רז״ל כ) שידע אפילו כל מה
 שתלמיד ותיק עתיד להדש, וטעם הדבר הוא,
 לפי שגשמתו היתד. כללת כל ם׳ רבוא גשמות
 ישראל, ולכן גם שאר הכמי ישראל ישיגו כ״כ
 פירושים בתורה, כפי בהי׳ הגשמות הגכללות

 בו.
 והגה פעם אתת בא איש אהד לפגי מורי
 ו״ל, ונסתכל מ, ואמר לו עגין אהד, וגכתבהו
 פד, אלי ממנו תוכל להקיש ולהבין• איזה ענין

 אחר, בענין קיום המצות, וזד. גדש לו:
 דע, כי המצות כלם, יש בהם זכרים ונקבות
 בין במצות עשה בין במצות לא תעשה ל)
 ואמנם אין לד אבר מרמ״ה אברי נשמות אדם
 האי, .שאיגו כלל מבשר וגידים ועצמות כנודע,
 ואמנם הבשר והעצמות הם מצות עשה שבאבר
 ההוא, והגידם הם מל״ת. לקמן יתבאר בעהי׳׳ת
 שאין הגתים אלו שבכללות האברים, כאותם
 הגתים האהרימ שמספרם שם״ה גתים כנודע
ד ז. וא״ל, כי שרש מחצב גשמתו, היא  לקמן מ
 באבר הכתף השמאלי של אדה׳׳ר, מבתי׳ פרצוף
 לאה העומדת שם מאחוריו. ומספר המצות אשר
 באבר הזה הנקרא כתף שמאלי, הם י״א מצות
 עבוד, כמגין ד׳ד, שהם ב׳ אותיות אהרוגות

 הגהות ומרווה מקומות
 נ) עיין ברכות !j מגילה מג יעמ am מ״ז בהקדמה n * תקון ב׳ י* ת״י
ג פפ. תפ״מ  ל) להלן דף קלת ט״א ד׳ח ופופ אחרת מאד מ. תב״ב סד. מרפ ע4 תג״ה •
 לי העגין המזג קז: תק״ח צפ ורב שנ״ז עליב. קג ט״ג ש״ג.

 מ) זהר זדא כד. דגג. זדג קמ רנ3 רנה: קחודדעף*



 הגלגולים

 פשט, רמז, דרש, סוד. ומי שזכה לירד לעומק
 ארבעתם זוכה לסוף כל המעלות, ועליז נאמר
 יעשה למחכה לו. האמנם מי שלא רצה לעסוק
 אפילו בפשטי התורה והמקרא, פוגם בת״ ת
 שבעשיה. ומי שלא רצה להביא ראיה לדבר,
 פוגם בת׳׳ת שביצירה. ומי שלא עסק בדרשות
 התורה, פוגם בת״ת שבבריאה. ומי שלא עסק

 בסודות התורה, פוגם בת״ ת שבאצילות.

 נ שער

 ג׳, כי יקרא קן צפור, וסימגך שלח תשלח את
 האם. ד׳, להשמיט בשביעית. הי, לזכור יציאת

 מצרים.

 גם דע, כי האדם שאינו עוסק בתורה,
 פוגם בספירת הת״ת, שבכל עולם מד׳ עולמות
 אבי״ע, כי התורה היא ג) בת״ ת שבכל עולם.
 האמגם יש בה ד׳ מדרגות וםימגם פרד״ם, והם:

 הקדמה י״ה

 ם) הקדמה י״ה

 וגשמה לגשמה, וארבעתם מן העשיר, וכלם
 נקראים נפש בלבד דרך כללות. והגה לפעמים
 אדם א׳ שיהיה מבחי׳ נשמה דעשיה, וכיון
 שהתהיל להאיר ולהתקן קצת, תכף מאירה בו
 בהי׳ הנשמה של כללות דרוח דיצירד, אעפ״י
 שעדיין לא נתלבשה בו ממש לגמרי, כי כבר
 הודעתיך, שאי אפשר שהרוח שביצירה יתלבש
 ממש לגמרי באדם, אלא עד שיתוקן נפשו בכל
 חלקי העשיה לגמרי, אבל מאיר בו הארה בלבד,
 ויהיה אדם א׳ שהוא מבחי׳ גפש דעשיה, ויש
 בו ג״כ נפש מן היצירה, הנקרא נפש של הרוח
 כנזכר, ואדם זה בודאי שהוא גרוע מן הראשון.
 גם דע, כי יש אדם שיוכל להשיג עד נפש
 מעולם האצילות, והוא ממלכות דאצילות. וכן
 יותר למעלה מכל בחי׳ אצילות. ודע, כי אם
 יזכה האדם להיות בו רוח מן היסוד דאצילות,
 יהיה נקרא איש האלהים, בעלה דמטרוניתא,
 ועליו נאמר צדיק מושל יראת אלהים. כי כמו
 שיש צדיק אחד, אשר בפטירתו עולה בסוד
 מ״ ן במלכות דאצילות, כן יש צדיק שעולה
 בסוד מ׳׳ד ביסוד דאצילות. ובזה תבין מ״ש

 כבר הודעתיך כי ד׳ עולמות הם, וסדרם
 אבי״ע. והנה כל עולם ועולם מאלו הדי, כלול
 מארבעתם באופן זה: כי בעולם האצילות, אבא
 נקרא אצילות, ואימא בריאה, וז״א יצירה,
 ונוקבא עשיה, ועד״ז בכל עולם מהם. האמנם
 בחי׳ א״א, להיותו נעלם מאד, אינו נזכר. ע)
 ודע, כי מן עולם אצילות יוצאות פ) נשמות,
 ומן הבריאה מחין קדישין, ומן היצירה מלאכים,

 ומן העשיה אופנים.
 וועד! חאדם התחתון, כולל כל העולמות
 הנזכר, ובתחלה זוכה לנפש דעשיה, ואם לא
 זכה אל הרוח מפני שחטא ופגם את הנפש,
 והכניסה ע״י מעשיו בתוך הקליפות, אומרים
 לו צ) יתוש קדמך ומעולה ממך, מפני שהיתוש
 לא עשה מעשה פגם למעלה כדי שיכניס
 בקליפות. אבל אם לא חטא בגפש ההיא, אז
 הוא בסוד אופנים. ואמנם צריך שתדע, כי
 לפעמים יהיה באדם נפש בלבד, ויהיה יותר
 חשוב ומעולה ממי שיש בו רוח. והענין הוא במה
 שנבאר, כי כל עולם ועולם כלילו מארבעתם
 ק) ונמצא כי גם הגסש דעשיה כלולה מבחי׳ נר״ן

 n מקומות
 אצילות מושמעות הנשמות לבריאה. והבריאה מחין
 היינו הרוחות שהם ביצירה מושמעים שם מעולנ
 הבריאה. כי מזווג זדן דאצילות מושפנ נשםוח
 לצדיקים העופרים בבריאה. ומזווג זו״ן דבריאד

 מושפע רוחות להעופדיס ביצירה.
 1) מנהידיז לה.

 ק) ודל כי בכל עולם ועולם כלולים מ גל
frt הד׳ (זדה שער נדב 

 הגהות ומ
 נ) שער המצות פרשת ואתחגן דף סיד דיה

 ועתה נבאר.
 ס) ע״ח חיב שעד כללות אבייע פרק ד. תעיס

 ח״ג פרק י׳ מן אות זד עד םוף הפרק.
 ע) כי א״א זדם כתר ונרמז בקוצו של הי׳.
 0) נשמות הן בהי׳ עולם הבריאה, רוחין הם
 בהי׳ עולם היצירה, נפשות הן בחינת עולם עשיה.
 ופירוש הדברים מעולם אצילות גשמות הוא שמעולם



tu שער הקדמה י״ה הגלגולים 

 הוא, כי בהיות האדם נטש לבדד, את לו
 השפע* אלא משם אדנ׳׳י בלבד, ובשיעםוק
 בתורה לשמה, זוכה גם אל הרוה הבא משם
 יהו״ה, וגשמםוק בסודות התורה, זוכה גם
 לנשמה, וימשך עליו כה והשפעה גם משם
 אהי׳׳ד- ובהתהבר באדם שלשה שמות אלו,
 יעלו בגיממריא יב״ק. ואז יאמר עליו, ה׳
 הושיעה המלך מגגו ביום קראנו צ) ר״ת יב״ק,
 ואז יהיה האדם בנפש מן עשיה, ותה מן מירד,
 ונשמה מן בריא* ואם יתקן עצמו יותר, אז
 יהיו לשלשת מן המירה, ואם יתקן עצמו ביותר,
 יהיו השלשה מן בריאה, ואם יתקן עצמו ביותר,

 יהיו לו כל השלשה מהאצילו*
 ק) ענין הנבראים. דע, כי ד׳ יסודות הם,
 וסימנם ארמ׳׳ע: ד״ת, אש, רוה, מיס, עמר.
 והס הס עצמם ארבע אותיות ההוי״ד, כמבואר
 בזוהר תש מרשת וארא ר) ומהארבעה יסודות
 אלו שהם רמוזים בארבע אותיות ההוי׳׳ה, מהם
 נתהוו ונבראו כל הברואים שבע״ז. וכמי היסוד
 שנתגבר מברא ההוא, על שאר היסודות, כך
 היה השגוי שמן הגברא ההוא אל זולתו, ואמנם
 ידע* כי ד׳ אותיות ההוי׳׳ה מצטרפים בי׳׳ב
 צתטים, ועל ד״ז הולכים ומתרבים הצתםים,
 משונים זה מזר, ממדרגה אל מדרגה וממספר
 אל מספר, עד שהם מסטר ס׳ רבוא צרופים,
 ע״י הנקודות שבהם כנודע. ומן הצתפים ששים
 רבוא הנזכר, יש בהמותיהם במספרם בארבע
 היסודות, וע״כ היה כה בארבע היסודות
 להרכיב ולהוליד נבראים משונים זה מזה לאק
 קץ, וכלמ מבהי׳ ארבע היסודות בלבד. אמנם
 שיגויהם הוא, כמי כה היסוד הגובר בנברא
, וכמ״ש הרמב״ס דיל בהלכות  ההוא מדל
 יסודי התורה ש) והגשמות של בגי אדם שהם
 מארבע היסודות בכל איבריה, יש בכל אהד
 הארבעה יסודות בכל הצרופים ששים רבוא
 הגזבר, וע״כ הגשמות מתחלקות לכמה הלקים

 מוהר בפרשת תתמה דף קם״ו ע״ ב בפסוק
 אוד זרוע לצדיק, אור שכבד מרע, והעגין
א מגוקבא,  הוא, כי אהד ההרמ נתפרדו ד
 והגגן העליון שהוא יסוד, אממ זורע גגתו.
 אמנם גגתו מזרעת מאליה, מן הספיחים שיצאו
 תמהו בה מתהלה, ומהם הוזרת מומה* והגה
 הספיחים הס גשמות הצדיקים, אשר טרם החרבן
 זרעם הגנן מגה העלימה ממהו ב* וכאשר
 תחרת מטסרים מן העה״ז, ההתם לעלות שם
 בה בטור מ״ן, או מסוד שהוא הגנן העלית
 בסוד נדד, ומהם התרת מומת* ת״ט ספוק
 אוד זרוע לצדיק, שכבר האורות האלו גזרעו
 בתהלה מגה העליונד, והם עצמם שהתתם

 מזרעים, ואת זה זרע הדש והבן ז*
 עוד דע, כי האדם מתעמק בעשית המצות
 לגד, הנה הוא זוכה אל הנפש הנקרא עשית
 ולא יותר. והוא דומה, לאשה שהלך בעלה
 למדינת הים, והגיחה עממה רעבה ממאה, והיא
* ומתה נחרב ו ל  דומה אל השכמה היושבת מ
 ומשגת בגלות בהושך. כך נפש האדם בהיותה
א  בלתי תה שהיא בעל* את לה לא אוד ל
 שכל להשכל. ואס ישתדל עוד האדם הזד,
 לעסוק גס כתור* לומד והוגה ושוגה בה
 תמיד בתורה שבע״* ועומק תמיד לשמה בד,
 אז תכה גם אל הרוה שהוא מן מיד* ואז ידמה
 לאשת שבא בעלד, ודר עמה בביתה תמיד,
 ומלביש* ומאכילו/ ומשקר, והתרת למעלת*
 כך האדם הזז/ כשי בא מ הרוה, תשרה תוך
 נטשו, אז תתמלא נפשו בתה הכמ* ותתעלה

 נפשו מעשיה למיד*
 ואם ישתדל עוד האדם הזד, מעסוק בחכמה
 הנעלמת, ובסודות התורה, אז תכה גם אל
 הנשמר, שהיא מן הבריאה, ותאיר הנשמה גרוה
 שמ, ותוסיף מצלה על מעלתו, והגמד• על
 תכמתו, ואן נקרא אדם שלם, אשר עליו נאמר,
 מגרא אלהים את האדם כצלמו. וסוד הענת

 הגהות ומדאה מקומה!
 ע< שעד דוה הקודש דף ק״א •הוד י״ט. ד) ומר שפות דף כ״ג סוף ע״ג ומהר ע״פ
 ק) ע״וו ודב •ער מ״מ דרושי אגיע פרק זד. ואולם פרשת ואדא אוון ל״י ע״ש בפזלפ טאפד

 פטר הלקופיט עקב בפסוק ויעך דועיגן,. ספר בית ד יםודין ארמ״ע.
 שעד לפונות בתהילתו. ומדם חל9 ר פרק זד. «) פרק רביעי גי.



 נב שער הקדמה י״ט הגלגולים

 כפי חצרופים, וכל הלק וחלק יש בו פרצוף קץ. ובזה תבין סוד הגלגול, שהוא גלגול החלקים
 שלם, הנקרא אדם. והחלוק הזה מתחלק לאין וביאתם כל אחד בזמן הראוי לו והבן זה.

 הקדמה י״ט

 יכולה לעלות ממדרגה למדרגה כפי מעשיו,
 עד שרשו ממש כנזכר. והנה הנשמה שהיא
 מלמעלה, אלא שירדה למטה מהמת הפגם כנזכר,
 המשל בזה אם היא מעולם האצילות, ועל ידי
 הפגם ירדה עד עולם העשיה, ומשם יצאה לבא
 בעה״ז בגוף האדם, הנה כפי מעשיו, יש בו
 יכולת להתקן ולעלות עד האצילות, ויבא משם
 מאותו הזווג דאצילות, ויוכלל עד שם בחיים
 חיותו, ואין צריך להתגלגל כדי להתקן. ועליותה
 היא ביום, ע״ י נפילת אפים דשחרית כנזכר,
 כי אז חוא זווג יעקב ברחל, הנקראת עקרת
 הבית, כי היא הספירה העשירית שבאצילות,
 והיא עיקריית מכלל העשר ספירות דאצילות,
 כמבואר אצלינו. אבל הנשמה ששרשה למטה,
 אלא שעתה ע״י מעשיה הטובים, רוצה לעלות
 למעלה ממקום שורשה, אין עלייתה גדולה
 כעלית מי ששרשו למעלח ויורד וחוזר לעלות,
 ולכן אינה יכולה לעלות אלא בלילה, ע״י
 פסוק בידך אפקיד רוחי כנזכר, כי אז הוא זווג
 יעקב בלאה, שאינה מכלל הי״ס, אלא בחינת
 אחור דמלכות של התבונה כנודע, אבל הצד
 השוה שבהם שבכל הנשמות הוא, כי כלם
 יכולות ע״י מעשיהם לעלות ממדרגה למדרגה
 עד אין קץ, וכל זה אם ישים אליו לבו ויכוין

 לכר• (א)

 כבר ביארנו ת) במקום אחר, בדרוש שרש
 הנשמות של המלאכים וב״א מה הפרש יש
 ביניהם, כי אלו יוצאים מזווג הנשיקין העליון,
 ואלו מזווג התחתון שביסוד. ובזה נתבאר לכמה
 מדרגות נתחלקו וע״ש. ונמצאו כמה מדרגות
 שונות יש בשרשי הנשמות עד אין קץ. ואמנם
 כמה וכמה מיני נשמות נמשכו מזווג העולם
י הפגם, ואין ירידתם  העליון, א) וירדו למטה ע״
 שוה, כי זו יורדת מדרגה אחת, וזו שתים וכוי,
 והם כמה מיני ירידות, שיורדות הנשמות ע״י

 הפגם.

 והנה נמצאו בהם ב׳ הלקים: האחת היא,
 שכעבור הפגם ירדה למטה, וכשבאה בעוה״ז,
 יוצאה מתוך המדרגה שלמטה אשר ירדה לשם.
 הב׳ הוא, שהנשמה אשר מחצב שרשה, הוא
 במקום ההוא עצמו, אשר משם יוצאות לבא
 בעה״ז. ולכן אין דיניהם שוד!. ואמנם עיקר תקון
 זה הוא, או בלילה בעת פקדון נפשו, באמרו
 בעת השכיבה בידך אפקיד רוחי וגו׳, כי אז
 תעלה נשמתו בזווג יותר עליון, והוזר לצאת
 משם בדיה הדשה, בסוד חדשים לבקרים. וכן
 יכול לעלות ממדרגה למדרגה עד שיעלו עד
 שרשו ממש וישתלם. או ביום בסוד נפילת
 אפים, ב) בכונת פסוק אליך ה׳ נפשי אשא,

 הגהה
 (א) אמר שמואל: אגב שהזכרתי ענין עצמה, ומכ״ש ממלאכים דיצירה. ועד״ז ביצירה
 המלאכים, אכתוב הקדמה קטנה על ענין הנזכר, ועשיה. גם דרך פרט הוא ע״ד הנזכר, כי הגשמות
 וז׳׳ל, דע, כי המלאכים דבריאה, גדולה מעלתם דכתר דבריאה, גדולים ממלאכים דכתר דבריאה.
 על נשמת הצדיקים, שהם מעולם היצירה. ועד״ ז אמנם המלאכים דכתר דבריאה, גדולים מנשמת
 מלאכים יצירה, גדולים מנשמת דעשיה. אבל דחכמה דבריאה. ועד״ז בכל שאר הפרטים לאין

 הנשמות של בריאה, גדולות ממלאכים דבריאה קץ.

 הגהות ומראה מקומות
 ת) ע״ח ח״ב שער מין ומיד דרוש די. שער א) לשון ע״ח ואחיכ ירדו לפסה עיי הפגם.

 הפסוקים פרשת וירא דף ניב טיב דיה ועתה נבאר. ב) לעיל הקדמה ז׳ דיה ונבאר עתה.



 שער הקדמה כ׳ הגלגולים ע

 ג< הקדמה כ
 מעגין בת זוגו של אד*

 ראשוגה, אבל הזווג הוא שגי. ולזה לא אמרו
 זווג שגית, אלא זווג שגי, שהוזר אל הזווג ולא

 לאש*
 ובזה יתבאר לד, איד לפעמים גושא אדט
 אשד. ברגע בלי שום טורה וקטטה כלל, ולפעמים
 אינו נושא אשד. אלא ע״י קטטות גדולות עד
 שישאנה, ואהר שנשאה הס בשלום ושלוה, וזה
 יורה על היות זווג גמור, אלא שהוא זווג טעם
 ב/ ואלו לא היתד. בת זוגו, לא היה שלום

 ביניהם אהר שנשאה אות*

 והנה האחת הוא, כי הגלגול באנשים, ה)
 ולא בנשים. כי הנשימ מקבלות עונשן בגיהנם
 בעוה״ב. משא׳׳כ באנשים הלומדים תורה, כנזכר
 בדרושים אהרים. (א) וטעם לזה'הוא, כי סוד
 הגלגול באות ד, שהוא שש קצוות, שבהם נאמר
 שש שנים יעבור, וכגזכר בזוהר בפרשת פנחס
 בר״מ ו) כי אות יי הוא גלגל, (O ועם אות
 ר הוא גלגול. אבל בשביעית שהיא הנקבה
 מלכות, אין בה גלגול, כמ׳׳ש ובשביעית יצא
 להפשי הג* ואמנם לפעמים גם האשד. מתגלגלת
 כאשר היא סבת בעלה, שהוצרד להתגלגל,
 ומביאים אשתו עמו, כנזכר בסבא דמשטטים,
 בטסוק אמ בעל אשר. הוא ויצאה אשתו עמו.
 גם דע, כי מי שהיה ת׳׳ה, והיה גדול ומוטלא
 בדורו בחכמתו, וחטא, והזר בגלגול, הגה יש
 שגי מיגי עמו* אשר לםבתמ יגרמו לו שתתעלס
 תכמתו ממנו עתר, ולא גברת בו חכמח כלל.

 כבר ביארגו לעיל, אמ משפט הגלגול גוהג
 בנשים כאנשים או לאו. ודע, כי הנה ח״ל אמרו
 בפ״ק דםוטה ד) על פסוק אלהים מושיב יהירים
 ביתה מוציא אסירים בכושרו* כי יש זווג א׳
 ובי. ומ״ש וקשה לזווגם כקריעת ים סוף, איירי
 בזוונ בי, דע, כי אין הבנת זווג א׳ ובי כפשטו,
 כי כמה זווגים שניים הם טובים מן הראשונים,
 כמו שראינו בעינינו מעשים בכל יו* אבל באור
 הענין הוא יובן, במ״ש הסבא דמשפטיס בזהד,
 על פסוק אמ בעל אשד. הוא ויצאה אשתו עמו.
 והענין הוא, דע, כי כאשר האדם הוא הדש,
 ר׳׳ל כי אז היא הפעם הראשונה שבא בעוה״ז,
 ואז בת זווגו נולדת עמו כנודע, וכשיגיע זמן
 לקיהתו אותה, מזדמנת לו ברגע, בלי שום
 טורה כלל ועיקר. ואמש אם האדם הזה חטא
 איזה הטא, והוצרד להתגלגל בסבתו, אלא
 שהוא מאותם שכתוב בהם ויצאה אשתו עמו,
 כנזכר בסבא דמשפטים, שמגלגלים גם לבת
 זווגו, שתהזור להתגלגל עמו לטובתו, הנה האדם
 הזה כשיגיע זמן לקיחתו אותה, איגה מזדמגת
 לו ברגע, אלא אחר טורח גדול, למי שכיון
 שנתגלגל על סבת איזה עון, יש מקטרגים עליו
 למעלה, ורוצים למנוע אותה ממנו, ומכניסים
 בהם קטטות. וע״ז אמרו, קשה לזווש כקריעת
 ים סוף, והוא באופן הגזכר, כי הוא נקרא זווג
 שגי, ר׳׳ל כי היא בת זוגו האמיתית, אלא שכבר
 גזדווגה לו פעם אהדת בתתל* ועתה בזה
 הגלגול נקרא זווג שגי, כי האשד. היא עצמה

 הגהה
 (א) א״ש: וז״ס כמום עמדי, בפסוק הן (0 א״ש: נלע״ד, כי אות י׳ הגןכרת כאן,
 כל אלה יפעל אל טעמים שלש, והוא סוד הגלגול היא אות י׳ אהרונה של את׳׳י, ולכן גלגול
 ונאמר בו עם גבר, זהו האדם ולא האש* דקאמר בגימטריא ס׳׳ו, והוא אדג״י עם הכולל

 הגהות ומדווה מקומות
 ג) לעיל הקדמה זד תר פפר חלקומים פרטת י) םגחדרין כ*

 ויצא נפסוק ויצא יעקב. זפדשת תצא בפסוק כי א) לעיל הקדפה טי•
 יקרא קן צפוד. ספר הנלגוליפ •י״ג• ו) דף חדו ע״ב ומחר ודפ הפולט אות ודו.



 נד שער הקדמה כ׳ הגלגולים

 שנפלו ברמ״ח איברים של אדם הבליעל, עד
 שיושלם להתברר עד סיום קומתו, שהוא עד
 סוף רגליו של אדם דקדושה, מתוך רגליו
 דאדם דקליפד, אשר לזה רמזו רז״ ל בזוהר
 פרשת פקודי, עד דמשי רגלין ברגלין, כדין
 כתיב ועמדו רגליו ביום ההוא. וכיון שיתבררו
 כל הנשמות לגמרי, אז אין אדם דקליפה שהוא
 הסיגים צריכים להסירם ע״י מעשה, כי מאליו
 יפול ויבולע בבל יראה ובל ימצא, כי הקדושה
 שהיא החיים הובדלה מן הסיגים הנקראים מות,
 ואין להם עוד חיות כלל, ובעשן יבלו, וזש׳׳ד•
 בלע המות לגצת וגר, כי לא יבולע עד שיתבררו
 כל הנשמות כלם. לכן בר״ת יבלע ׳המות ׳לגצח
 ר״ ת הבל, לרמוז כי עד שיושלם גלגולו של
 הבל, שהוא מרע״ה המתגלגל בכל דור ודור,
 לברר כל הגשמות בתוך הסיגים, וכשיכלו, אז

 יבא המשיח, ואז בלע המות לגצח.
 ובזה תבין מש׳׳ה, הנך שוכב עם אבותיך
 וקם ט) והוא א׳ מן המקראות שאין להם הכרע.
 פירוש: כי מלת וקם, נמשכו לפניו ולאחריו,
 ושניהם אמת, (ג) כי הנה עתיד משה עצמו
 לחזור בגלגול בדרא בתראה ואז יקום, וזהו
 הנך שוכב עם אבותיך וקם. גם אז בדרא נתראה,
 יתגלגלו כל דור המדבר עם הערב רב, וזהו וקם
 העם הזה וגו׳. והעגין הוא, כי אין לך דור
 ודור שמרע״ה אינו בתוכו בסוד וזרח השמש ובא
 השמש, דור הולך ודור בא, כדי לתקן את
 הדור ההוא. וגם דור המדבר עצמו, עם הערב
 רב, כלם יתגלגלו בדרא בתראה, כימי צאתך
 מארץ מצרים. וגם משה יקום בתוכם, כי כלם
 הם מסוד הדעת: משה, ודור המדבר, וגם הערב
 רב, כמבואר אצליגו בפרשת שמות. י) וזש״ה

 גם ז) דע, כי כל הבעלי תורה אשר בדור
 הזה עתה, הם בהי׳ אנשי דור המדבר, שעליהם
 נאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות,
 וכמבואר אצלינו בפסוק הנך שוכב עם אבותיך
 וקם וגוי. וזהו הטעם שנשותיהם מושלות עליהם
 לפי שבימיהם עשו הערב רב את העגל ולא
 מיחו בהם, אבל הנשים לא רצו לתת נזמי הזהב
 לעגל, ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם.
 גם ח) דע, כי אם ימצאו בדור אהר ב׳
 נשמות משרש אהד, בשני אהים, או בשני
 חברים, יהיו שניהם שונאים ומקטרגים זה לזה
 בטבעם בלי ידיעה, דאע״ג דאינהו לא חזי
 מזלייהו הזי, לפי ששניהם זה הפץ לינק מן
 השרש ההוא יותר מחבירו, והם מקנאים זה
 לזה בטבעם, ולכן אם ישיגו לדעת ברוח הקדש,
 כי שניהם משרש אי, אז ודאי יהיו אוהבים זה
 לזה. ודע, כי אין זה, אלא כאשר הם שניהם
 בחיים בעה״ז. אבל הנשמות של הצדיקים שכבר
 מתו, הם חושקים והם תאבים מאד לתקן ולהיטב
 ולהשלים תקון הנשמות אשר בהיים בעה״ז
 שהם מן השרש שלהם, כי אז אין להם מעשה,
 כדי שיקנאו בחיים לומר שהם רוצים להשלים
 יותר מהם. כמש״ה, כי אין מעשה והשבון בשאול
 אשר אתה הולך שמה וגו׳, ואדרבה יש להם
 תועלת גדול במעשים טובים של החיים אשר

 הם מן שרשם.
 גם דע, כי כבר גתבאר בדרושים אחרים,
 כי ע״י חטאם של קין והבל, גתערבו כל הגשמות
 בתוך הקליפות, וזה נקרא ערוב הטוב ברע,
 ומאז והילך הולכים ומתבררים הגשמות מתוך
 הקליפות, כצרוף הכסף הטוב מן הסיגים, והברור
 הזה נמשך עד אשר יושלמו להתברר כל הנשמות

 הגהה
 (X) אמר שמואל: לאפוקי ממאן דפירוש שאין להם הכרע, רו״ל: איני יכול להכריע אם

 נדרש לפניו או לאחריו.

 הגהות ומראה מקופות
 ז) להלן הקדמה כ״א. ספר הלקוטיט שמות ט) יוםא נו. ספר הלקוטים שמות בפסוק ותא
 בפסוק וירא ה׳ כי סר לראות. ה׳ כי סר לראות. שם פרשת וילך בפסוק הנך

 ה) לקמן דף קנ״ד ט״א ד״ר ודע כי. ושם כתוב שוכב וקס.
 אם גדור אחד וכן צרת להיות. י) בספר הלקוטים בפסוק וירא ה׳ כי מר לראות.



 שער הקדימה o הגלגולים נח

 בהר הייו וכד, וחענת הוא, כי ברדוף הצדיק
 אהד הרשע לזכותו, אולי הרשע ההוא יש בו
 אותם נצוצות מומת שנאבדו ממך, ונצוצותיו
 הרעות נתנו לן, וע״י שתתהברו יחד בהשק
 יאהבו״, אז הטוב שבו יוסר ממנו ויותנו בד,
 ואז אתה נשלמ בכל המוב, והוא נשלם בכל
 הרע. וז״ם מ) צדיק נוטל הלקו והלק המרו
 מ״ע, רשע נוטל הלקו והלק הבירו מיהנם.
 וזש״ה אם רעב שונאך האכילהו להם. וכמ״ש
 ז״ל על מסוק כי תראה המור שונאה אמ הכתוב
 מדבר אלא באדם רשע שמות לשנאותו כמש״ה
 הלא משנאך ה׳ אשנא, ואמר אם רעב שונאך
 תאכילהו להם, ר״ל מהמת נצוץ טוב שבו,
 ומתאוה ורעב לעשות טובה, האכילהו להם להמה
 של תורה ומצות, ותזכהו, כי עי״כ נהלים שהם
 נצוצי הרע שבך, אתה תותר. על ראשו, ויתהברו
 עמו, ויוסרו ממה נ) וכמש׳׳ד, תשא השעיר
 עליו את כל עונותם אל ארץ נזירה, ונצוצי
 הטוב שבו תמרו ממנו, וה׳ ישלימס לד, ונמצא
 שאתה שלם בטוב, והוא שלם ברע. וכמ״ש דיל,
 אל תקרי ישלם לד, אלא ישלימהו לד, ולמי
 שהשי״ת טוב אינו מזכיר שמו על הרעד, כמש״ה
 מ נתלים אתה הותה על ראשו. אבל על הטוב
 הזכיר שמו, כמש״ה והי ישלם לד מזכר מ

 הוא עושה הטוב הזה.

 אה״כ, אשר הוא בא שמ״ד, והמ אותתת מש״ד,
 כי משה יתגלגל עמהם כנזכר. ת״ס כל הת״ה
 שבדור הזד, גשותיהם שולטות עליהם, לטי
 שהם מזמן דור המדבר, שהם לא נתנו נזמיהם
 לעגל. והאנשים חטאו, ונתנו נזמיהם לעגל.

 א״ש: וכ״כ לעיל ע׳׳ש. כ)
 עוד דע, כי כל הגשמות ע״י הטאו של
 אדה״ר, גתערבו טוב ברע, ולכן לטעמים יהיה,
 שקצת טוב שבנפש הצדיק, גתערב ברשע וקצת
 רע של הרשע, נתערב בצדיק. ובזה תבין מש׳׳ח,
 אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים
 וכד. ל) כי כמה צדיקים יש שהם עוברים איזו
 עבירה םרטיית, וגכשלימ במה שלא יכשל רשע
 אהד. וכן להטד כמה רשעימ גמורימ עושים
 קצת מצות טרטיות בתכלית עשייתם וגזהרים
 בהם כל ימיה* גם תבין בזה עגת צדיק גמור,
 ורשע גמור, וביגוגי. כי הכל תלוי כטי הלקי
 גצוצות הטוב שבו, ובטי מסטר הלקי גצוצי
 הרע שבו. ועוד כי אוטגי העמדות או המצות
 שעושי* הם בטי ערד בהי׳ הגצוצות שמ,
 ומאתר• אבר ושרש הם, אם טוב ואם רע, כד
 הם חושקים ותאבים אל המצות או אל העבירות

 ההם תתר מזולתם ורודטימ תמת אהריהם.
 והגד. למבה זו ההמירו בם״ד, שצרת האדם
 למרדף בתר הייביא, ולמזכה להו נמאן דרדיף

 הקדמה כ״א

 ממנו גדה, והוא המחזירו מלגול לתקגו. מבאר
 עתה עניני התשובד, עם שכבר התהלנו לבאר
 הלקי התשובה שהם שמנה בהקדמה ששי* ט)
 ועתה נבאר באוטן אהד, ובו יתבאר מאמר
 ר׳ מתיא מ הרש ז׳׳ל, בטרק בתרא דיומא ע)
 בענת ד׳ תלקי כמרד, עבר אדם על מצות עשו;
 והנה כללות הענת הוא, כי תשובה ר״ל: תשוג
 ה׳. והענת הוא כמה (במה) שהתעתת מ האדם

 והיא מיוסדת בעגיגי התשובה והגלגול.
 דע, מ התשובה היא באימא. והגלגול הוא
 באב* ולכן כל מי שחטא, אם משה תשוב*
 אז אימא עילאה הנקרא תשוב* יש כתה
 לתקן פגם האד* ומה יספיק. אבל אם לא
 עשה חשובד, אז צרת שיתגלגל בגלגול לתקן
 עתו, תה ע״י אבא, כי הוא הגקרא מהשכר•
 מתע, ועלת גאמר ותשב מתשבות לבלתי תה

 הגהות ומראה מקומות
 3) הקדמה זו דה גס דע. נ) עיין בספר חלקמוים חולדות בפסוק ויאהב

 ל) שער מאמרי רדל בסופו לקופי פמוודו יצחק.
ת אפ1ט נבאר.  דל דף, פ•* לחלן הקדפח כ״ז. ס) לעיל וף n ם*נ ד

 פ) הגיגה פו. לעיל הקמה 9. ע) יז0א פג
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 דס׳יג, בבריאה. ואות ו׳ והוי״ה אהת מהם דמ״ה,
 ביצירה. ואות ה׳ והוי״ה דב״ן, בעשיה. נמצא,
 כי החוטא פונם כביכול בד׳ עולמות הנזכרים,
 וגם בשמו הגדול יתברך. וז״ס פסוק ויצאו
 וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, פירוש: בשמי
 ממש. כל אחד כפי מדרגת נפשו, כמו שביארנו.
 ועד׳ז כששב בתשובה, מתקן בשמו הגדול ממש,
 בארבעה אותיותיו. וז״ס ארבעה חלוקי כפרה,
 ותשובה לד׳ מיני חטאות. נמצא, כי הארבעה
 חטאות פוגמים בארבעה אותיות ההוי״ה, וארבעה
 מיני תשובות וכפרות, חוזרים לתקן ארבעה

 אותיות הוי״ה.
 ואחר שהקדמנו לך ההקדמות הנז׳, נבאר
 עתה לשון המאמר, וזה עניינו: האי, עבר אדם
 על מ״ ע, לא זזו משם עד שמוחלים לו וכר.
 וקודם שנבאר עניינו, נהזור להקדים הקדמה
 אחרת, והענין הוא, דע, כי תשובה, ר״ ל: תשוב
 ה׳. וארבעה מיני תשובות הם, לפי שלפעמים
 תרד העשיה, שהיא ה״א תתאה, אל שלשה
 ראשונות של י״ס דקליפה, וזה נקרא גלות
 שכינה. ואם החטא יותר המור, יוריד האדם
 בחטאו את העשיה, בשלשה אמצעיות של
 הקליפות. ואם יותר המור, יור־דנה בשלשה
 תחתונות של הקליפה. ואם החטא יותר חמור,
 יורידנה במלכות הרשעה העשירית שבי״ס של
 הקליפות. הם הם ארבע בחי׳ של גלות שכינה

 שהיא העשיר, היורדת בתוך הקליפות.
 אמנם מי שפוגם ביצירה, או בבריאה, או
 באצילות, איגו גורם שיורד־ן אל הקליפות, כי
 הקליפות למטה מעולם העשיה עומדות, אבל הוא
 באופן אהר, ובו ארבעה מדרגות הנז׳ ^מש,
 והוא, כי היצירה יורדת בעשיה, בשלשה
 ראשונות שבה. ולפעמים בשלשה אמצעיות.
 ולפעמים בשלשה תהתונות. ולפעמים במלכות
 של עשיה. והרי הם ארבעה מדרגות בירידת
 היצירה בעשיר, וגם הם גקראים גלות אל עולם

 כלול מכל העולמות, ואע״פ שלא זכה עדיין אל
 כלם, רק אל נפש דעשיה, עכ״ז מוכן הוא
 לקבל את כלם לכשיתקן מעשיו, וזה תלוי ביד
 האדם, כפי מעשיו כך ישיג מיצירה, או מבריאה,
 או מאצילות. ודיס פסוק ויוצר רוח האדם
 בקרבו, שארז״ל שהנפש של האדם נגדלת
 בהיות בתוכו והבן זה. ואמנם הפרש גדול יש
 בין הזוכה לזה או לזה, והוא, כי הנה הודענוך
 כלל אחר, כי נפש האדם כלולה ברמייה איברים
 שלה, ובשס״ה גידים שלה. וכן הרוח. או הנשמה.
 והנה כשהאדם חוטא פוגם באיברי פרטיי מאברי
 הנפש, או הרוה, או הנשמה. וכפי מה שיש בו,
 כך הוא נדולת חטאו. אם יש לו נפש, פונם

 בנפש, ואם רוח ברוח, ואם נשמה בנשמה.
 וכן עד׳׳ז כפי גדולת הנפש של האדם, כך
 היא גדולת תוקף יצרו וכמ״ש ז״ ל פ) כל הגדול
 מחבירו, יצרו גדול הימנו. והענין כך הוא במה
 שידעת כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים צ)
 וכמו שיש אבי״ ע, ושבעה היכלות בכל עולם
 מהם, מבחי׳ הקדושה. כן ישנם בבהינת הקליפות.
 ודיס צופה רשע לצדיק, כי רוצה להדמות אל
 הקדושה, כקוף בפני אדם. ובזה תבין תוקף ק)
 תומר חטאו של אדה״ר שגרם קלקול ופגם
 בכל העולמות, עד סוף כל הדורות. והסבה היא,
 עמ״ש כי כפי תוקף גדולת נשמתו, כך תוקף
 הפגם שפגם. וכן עד״ז בצדיקים וחסידים גמורים
 כגון ריב״ז, כי הטא קל אצלו, והוא המור מכמה
 חטאות של אחרים. ונמצא כפי זה, כי מי שיש
 לו נפש מן עשיה, אינו פוגם רק בעשיה בלבד,
 כי עד שם השגת ידו ולא יותר. ועד״ ז גם כן
 :אשר ישוב בתשובה, הוא מתקן בעש־ד, שהוא

 ׳המקום אשר פגם.
 וכבר הודעתיך כי ד׳ אותיות של הוי״ה,
 מתחלקות בד׳ עולמות אבי״ע, ובכל אות מהם
 יש הוי״ה אחת, והם: אות י׳ והוי״ה אחת מהם
 דע״ב, באצילות. ואות ה׳ והוי״ה אהת מהם

 הגהות ומראה מקומות
 פ) סוכה נב. עיח חיב שעד כ״ו פרק א׳ ושער דף קע״ט ט״ב ד״ה ועתה נבאר. שער הפסוקים
 ." פ״א שער פ׳ פרק י״ד. בראשית מסוק ומץ הדעת דרוש א׳-ד. יקוסי
 1) ע״ח היא שעד עקודים פרק בי. תורד. בראשית. ומים סוף חלק זד. יחלק ס״ז

 ק) שער םאפדי ישב״י זיע״א פרשת קדושים פן אות ם״ב.
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 דקליפד, וכשיושב גמ כן הוי תשובה: תשוב
 ה׳, כי התשובה שהיא בינה, ג״כ תרד עי
 המלכות, ואז יתזרו מלכות ות״ת, כי ע״י ירידת

 הבינה, תגרום היבורם, וזהו תשובה.
 בהי׳ די, והיא, אם חטא במצות עשה,
 באופן שפגם גם בחכמה, ש) והפרידה מן הכתר,
 ואז כשישוב בתשובה, הוי ג״כ תשובה: כי
 תשוב ה׳ עילאה בינה אל הכתר, ואז גם
 הכמה יעלה עמה, והרי נתבאר הלוק כפרה

 האי.
 הלוק כפרה הבי, אם עבר אדם על מצות
 ל״ת ועשה תשובה וכר, אז תשובה תולה, מ״ה
 מכפר, כי אז בהטאו פוגם ביצירה בת״ת, ונפרדה
 המלכות, ונסתלקו גם השש קצוות. וכששב
 בתשובה, אז המלכות הוזרת למקומה בסוד
 תשובה: תשוב הי. אמנם אותם השש קצוות,
 ההלל שיש ביניהם, רוצה היא לעלות שם
 למעלה במקומה להתהבר עמה!/ ואינה יכולה
 עדיין לעלות שם, ונמצאת תלדה עד שיבואו
 אותת הבריאה, הנקראים יום הכסורים, ואז
 עולה עד שנ/ וזהו תשובה תולה, דה״כ מכפר.
 וגס בזה יש ד בתינות שזכרנו בעשיה, אלא
 שכלם הם בסוד ירידת היצירה אל העשיה, ולא

 בקליפות כגדל.
 הלוק כמרד, הגי, אם עבר אדם על חייבי
 כריתות, פגם בבריא* ואז כשישוב בתשובה
 דזה״כ תילין ע״ד המכר, כי וד׳ת ומלכות
 שמהם איגם יכולים לעלות למעלה ממקומם,
 עד אשר יבואו ימורין מן אר׳א, ממרקו העת
 ההוא, בסוד מסוק יסור יסרני יה, שהוא אדא.
 ובסוד פסוק מן המצר קראתי י״ה, כי מהם הצרות

 והיםותן. וגם בה יש ארבעה בהי• כמכר.
 הלוק כפרה הד הוא, אס עבר ארפ על
 הלול הי, כי אן סוגם באצילוו/ הנקרא עולם
 החיי* שאת שם מות כלל, וגרם מיתה בעולם
 החיים הנצחיים, ולכן תשובה מ״ה תלוין, כי
 את אחד משלשה עולכזת יכול לעלות למעלה
 ממקומו ע״ד הגדל, עד מם חמית* מרה כגגד

 היצירה, יען ירד מקדושתו ההמורה, אל קדושה
 קלה שבעשיה. ועל דדן זה מדרגות אלו הארבעה
 המ בירידת הבריאה ביצירה, וגקרא גלות
 הבריאה. וכן על דרך זה ביתדת האצילות אל
 הבריאה, וגקרא גלות האצילות, בארבעה מימ
 מדרגות עצמם הנזכר וכל אלו נקראים גלות

 שכמ*
 הכלל העולה, כי ארבעה סיגים הם, וכל
 סוג כלול מארבע מיגים. פירוש: כי ארבעה
 עולמות ד&, וכגגדם יש ארבעה מיגי תשובות
 כוללות. ובכל עולם מהם, יש ארבעה מיני

 תשובה פרסית.
 וגתהיל לבאר הראשוגה, וממגד. יתבארו
 כל ארבעה אתרות, תה החלי לבאר בע״ה:
 הא׳ הוא, אם עבד אדם על מצות עשה, ועשה
 תשובה וכר, כי הגה אז פוגם בעולם העשיה,
 וכששב בתשובה, לא זז משם, עד שמוהלים
 לו מת, לפי שע״י מה שעבר על מצות עשה,
 גום להורת מלכות העשיר, ולהפרת הזדא
 מן הת״* מורדות בשלשה ראשוגות של
 הקליפות בלבד. וכששב בתשובה, בגקל הוא
 להעלותה מש* ותקף גתקג* כמו שהודעתי!־,
 כי השלשה ראשונות דקליפד, הם עצמם התרות
 להמת קחש* והמ םת גדש חייל, ר) וכן
 ירדן שנטל מזה ונתן לז* ולכן תכף בשובו
 בתשובה, עולה מלכות דעשיה שהיא הה״א,
 למעלה למקומה, והתרת להתהבר עם הת״ת,
 תה נקרא תשובה: תשוב הי. והרי זו בהי׳

 אתת כעשת. עצמה.
 בהי״ ב׳ בעשיה עצמה, והוא, אם המרת
 גם הת״ת מן ביגה, באוטן שגרם שירדה העשי*
 עד שלשה אמצעיות דקליפד, כמי מה שחטא
 במצות עש* וכששב בתשובה, גם p הוי
 תשובה: תשוב ה׳, כי תשוב ה׳ תתאר, ער ה׳

 עילאד, במ* ואז יעלה גם הת״ת עמ*
 בהי׳ ג׳ בעשיר. עצמו/ והוא, אם חטא
 במצות עשר, באופן שפגם גם בביג* וגרם
 להורידה, מרדה העשיה עד שלשה אחרונות

 הגהות ומרמה מקומות
)vpNp ד) ביט מג ועיין שעד מאפרי דדל דף כ״ז ש) •דוטלטי מנות פרק בי י׳לקתו 

 דיון מסכה בבא מציע* סיומן ודי.
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 ז׳ ס הגלות כנודע. ובזה תבין מ״ש ז׳יל ב׳
 מאמרים במסכת יומא פרק בתרא ת) חד אמר,
 גדולה תשובה שזדונות געשות לו כשגגות, כי
 זה מדבר כזדון הנקרא פשע, שבתחלה גרם
 שהקליפות היו לוקהים כל השפע כלו לעצמם,
 ועתה ע״י התשובה גרם שגם שהקליפות שיקחו
 כל השפע, עכ״ז חוזרים ומורידים לגו מן השפע
 ההיא על ידי עצמם, אחר שלקהוהו לעצמם. וחד
 אמר שזדונות געשות לו כזכיות, הוי בעון,
 שאינו חוטא אלא לתאבון, כי אז כששב בתשובה
 גורם שהקליפות לא יקחו מן השפע היורד כלל
 לעצמם, ומנע מהם אפילו השפע שהיו לוקחים

 לעצמם.

 מדה, והיא ממרקת הכפרה לגמרי, וגם בזה יש
 ד׳ בהי׳ הנז״ל.

 ועתה גבאר ג״כ השינוי, שיש בין חטא
 לעון, ופשע. דע, כי הפשע הוא, כאשר יודע
 האדם את רבו, ומכוין למרוד בו להכעיסו, ואז
 גורם שהקליפות יקהו כל השפ״ע ההוא, תמורת
 הפש״ע, ואינם נותנים כלל ממנו אל התהתונים,
 ישראל. ועון הוא, כאשר עושה כרצונו, אלא
 שאינו להכעיס, רק שאוכל נבילות לתאבון,
 ואז גורם שהקליפות יקחו ג״כ השפע היורד,
 אמנם אהר שלוקתים אותו, הוזרים הם ומורידים
 מן השפע ההוא שלקחו, ונותנים לנו קצת, כי

 א) הקדמה כ״ב

 הוא מוכן לעלות במדרגה במעלות גדולות
 בעוד,״ב, אבל לא בפעם אחד, האמנם תכף אחר
 פטירתו יענישוהו, למרק העונות היותר חמורים
 אשר לו, ואז יכניסוהו במחיצה אתת במעלה,
 ובהגיע תור עלייתו למחיצה יותר עליונה,
 יהזירוהו להענישו למרק החטאים היותר קלים
 מן הראשונים, ואז יעלה במדרגה שנית יותר
 עליונה, אה״כ יחזרו להענישוהו עוד על דקדוקי
 מצות שהם כחוט השערה, בסוד וםביביו נשערה
 מאד, ואז יעלוהו במחיצתו האמיתיית הראוייה
 אליו. ולקמן יתבאר מציאות ענשים אלו איך

 עניינם.
 והגה הצדיקים גמורים כדוד המלך ע׳׳ה
 ודגיאל, הוצרכו להתבשר מאתו יתברך, שינוחו
 בעה״ב ולא יצטרכו לעוגשים ולגלגולים האלה,
 וכמ״ש דוד המלך ע״ה לולי האמגתי לראות
 בטוב ה׳ בארץ חחיים וגר. וכתיב אחת שאלתי
 מאת ה׳ אותה אבקש שבתי בבית ה׳ כל ימי חיי
 וגר. ונתבשר ע״י אביגיל הנבואה, באמרה והיתד.
 נפש אדוגי צרורה בצרור החיים וגר. גם דגיאל
 נתבשר, ואתה לך לקץ ותגוח ותעמוד. ועכ׳׳ז
 מציגו במדרש הנעלם של הזוהר בכתיבת יד,

 מדברת בענין עונש הנשמות של הרשעים,
 וגלגוליהם, ובאיזה דבר מתגלגלים. ועתה אכתוב
 מעט בענין עונש הגשמות של הרשעים בעוה״ז,
 שמתגלגלים ובאים בכמה גלנולים לכפר עונם.
 ודע, כי כמעט אין אדם בארץ אשר ימלט
 מגלגולים אלו. ודע, כי הנה הרשעים אחר
 מיתתם, גכגםים בגיהגם, ומקבלים שם עגשם,
 ומתכפר להם. ומשפטם י״ ב חדש. ויש רשעים
 שכתוב בהם ואת גפש אויבך יקלעגה בתוך כף
 הקלע, ואיגם זוכים ליכגס לגיהגם אהר פטירתם
 למרק עונם, אמנם נפשם הולכת מדהי אל דחי
 בגלגולים משונים, עד ימרק ענשו קצת ויוכל
 ליכגס אח״כ בגיהגם י״ב חדש להתכפר לגמרי.
 ולאלו אין זמן קצוב, כי לפעמים ילכו בגלגולים
 ד.הם עשרים שנים, או מאה, או אלף, והכל תלוי
 כפי ערך העונות שעשה בתחלה בעה״ז. אמנם
 הצדיקים ות״ח, אין אור של גיהנם שולטת בהם,
 כמ״ש ז״ל על אלישע אחר ב) לא מתן גדייגיה
 משים דעםק באורייתא, ולכן הם צריכים
 להתגלגל בעה״ז למרק איזה חטא אשר לד&,
 כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
 יחטא. והגה הצדיק אחר פטירתו מן העווד׳ז,

 הגהות ומראי! מקומויג
 ח) יומא פר. ב) הגיגה טו: יעיל הקימה ד ריש דף כיב.

 א) ספר הלקוסים תהית פרשת בראשית. דף ייג דיש הקדמה טי.



 שער מדמה כיב הגלגולים נט

 עגשו, עד שיהיה מוגשם בגוף ונטש, ואז
 בהתגלגלו שם, טובל ומרגיש הצער ההוא, ועי״ב
 מתכטרימ עוגותיו. ואמגם כמי ערך הטא האדם,
 כד בהי׳ אוטגי גלגולו, אמ בצומה, אמ בב״ה
 וכר. ולכן אפילו הצדיקים ות׳׳ה, יש קצתם אשר
 מתגלגלים ע״ד הגדיל, מהמת שבהייהם בא
 לתם אתה עת, הצודס כמי עונש הגלגול ההוא,
 ואה״כ עולים במעלה הראויה להם, כי בהכרה
 העון צייד להמהק, והקב׳׳ה אינו ותרן, כי הוא
 תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט. ואע״פ שהוא
 צדיק גמור, לא יקבל ממנו שוט שוהד על מצוד.
 כמ״ש ז׳׳ל, ולא עוד אלא שגם כשירצו להעלותו
 במדרגה מתר עליוגה, התרים ומתגלגלים אותו
 בגלגולים הנד, אמ עדיין גשאר לד& למרק

 אתה עת שצריד גלגול כזה.

 ומעם אתת הייתי עם מורי ז״ל, וא״ל, כי
 היה רואה בעיגיו איש אהד, מזמן דור ההגאים
 שמגולגל בעז אהת נקבר, לסבת שהיה משמש
 מטתו לאור הגר, וגודע דהויין ליה בגיס גכםים,
 ונמצא שגרם לבגת שיהיו גכטים, ושימותו
 בקטנותם, וה׳׳ז שופך דמים ממש. ולא עוד
 אלא ששופך דם בגת. וטעמ אהדת אמר לגו,
 שהיה רואה בעיגיו הכם אהד גדול מדוד שלפגתו
 זה כמה שנים, שהגיע זמגו להעלות עתה למהיצה
 יותר עליתה ממה שהיה בתהלה, ולכן עתה בעת
 ההיא עצמה, ראה בעיניו שהזרו להענישו על
 דקדוקי מצות קלות כגד׳ל, כדי להעלותו אל
 המעלה הגמלה ההיא, כי כפי ערד המעלה
 שמעלים אותו, צריך שיזדכך יותר, אפילו
 בדקמקי מצות כחוט השערה כגז״ל. ומכלל
 הדברים שהיה געגש אז, לשתי מכות: האתת,
 על שהטיה עצמו מן התטלת, באומרו יהר׳׳מ
 שלא נגע למק ולא גלד לבהלה, כמו שאומרים
 אתר קמשת ובא לצתן גואל, ולהיותו מכוין
 בתטלה ההיא, המיה דעתו מן התמילת, וגעגש
 על זה הדקדוק הקל. ומה יעשה מי שאתו מכוין

 בפסוק על כל הטובה אשר עשה ה׳ לדוד
 ולישראל עמו, שישב דוד בעה׳׳ב שבעה שגיט
 אהד טטירתו, קודם שהכגיםוהו בירושלים של
 מעל* גם מציגו בשמואל הנביא שקול כמשה
 ואהרן, כשהעלהו שאול באו* שאמר למה
 חרגזתגי לעלות, וארז״ל ג) שגתיירא אולי היה
 תם הדין הגמל. כנראה שאפילו שכבר עומד
 לית בעת טטירתו, עדיין יש דינים ועונשים
 אהריז* גם מב׳׳ז שלא הגיה מקרא ומשנה וכר,
 והיה בוכה בעת פטירתו, כגזבר במסכת
 ברכות ד) ומה יעשו שאר הצדיקים שאתם
 דומים אליהם, ומבייש שאר בגי האדם בעריה,

 ואת להאריך במקום שראוי לקצר.
 וכבר כמה פעמים הייתי עמ מומ דיל הולך
 בשדה, והיה אומר לי, הנה איש אהד הנקרא
 בשם כך, והוא צדיק ות״ה, ולסבה עת אהד
 פלוני שעשה בהייו, הוא עתה מתגלגל תוך אבן
 ז* או צומח זה, וכיוצא בו, וכמו שיתבאר לקמן.
 זמעולם לא הכיר בו מומ ז״ל, והיינו חוקמט
 אהד הנטטר ההוא, ומצאנו דברת כנים ואמיתיים
 ואץ להאריך בדברים אלו, כי לא יכלם סטר.
 ולפעמים היה מסתכל מרהוק ת״ק אמה בקבר
 אהד, שבת עשמם אלף קברים אהמם, והיה
 מאה נפש המת הנקבר שם עומד על הקבר
 ההוא, והיה אומר לנו הקבר ההוא קמר בו
 איש (לוני ושמו פלוני, ומענישים אותו עונש
 פלוני, על עת טלוני. והיינו תוקרים על האיש
 ההוא, ומצאנו דברת אמתיי* וכאלה רמת

 וגמלות לא יכילם רעיון.

 ה) מהזור אל הדרוש שלנו, כי הגה אחך
 טטירת האדם, נפרעים ממנו על הטאתת, קודם
 שיכניסוהו בגיהגם, בהרבה מציאיות של עונש,
 ובלס גקראים גלגולים. מצה לומר: מ יתגלגל
 או בדומם, או בצמה, או בהי, או במדבר.
י האדם לא ימלטו מלהתגלגל  וכמעט מב מ
 בגלגולים אל* והטעם הוא, כי איגו יכל לקבל

 הגהות ומראה מקומות

 ה) ספד הלקוםיס בראשית פפפוק בראטית
 ברא. ופרטה עקב שעד הפצות פרשת עקב

 ג) מדד• רבה ויקרא פרשה נ״ו ד.
 ד) ברכות נח:
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 ואמנם ענין זה הגלגול שמתגלגל באדם,
 הוא בא׳ מב׳ פנים: הא׳, ענין אלו הנשמות של
 הרשעים אחר שמתו, ולא זכו ליכנס בגיהנם,
 נכנסים בגופות בני אדם החיים בע״ה, ומדברים
 ומספרים כל הקורות אותם שם כנודע רחמנא
 לשזבן. י) והב׳ הוא, כי מתעברים באדם בסוד
 עבור, כנז״ל בדרושים שקדמו, ומתדבקים בו
 בהסתר גדול, ואז אם האדם ההוא יחטא,
 מתגבר עליו נפש ההיא המתעברת בו, ומחטיאו,
 ומסיתו לדרך רע, ע״ד מה שנתבאר אצליגו
 בדרושים הקודמים, שכאשר נשמת הצדיק
 מתעברת באדם, מסייעו להיטב. כך נפש הרשע
 מסיתו להרשיע וכבר נתבאר אצלנו ענין זה, כ)
 כי לפעמים המתעבה באדם, הוא לתועלת עצמו,
 כדי להתקן עצמו המתעבר עצמו. ולפעמים הוא
 תועלת האדם, כדי שהנפש ההיא מסייעתו
 להטיב. וב׳ בחי׳ אלו, ישנם גם בנפש הרשע
 המתעבר באדם, או יהיה לתועלת הנפש ההיא
 המתעברת, לפי שהאדם הזה הוא צדיק, או יהיה
 האדם רשע ותתעבר בו הנפש ההיא להחזיקו
 ברשעתו, עד יאבדוהו מן העולם ח״ו. והנה
 שהנפש המתגלגלת באדם באחד מב׳ פנים
 הנזכר, השלים זמנו הקצוב לו לעמוד שם,
 ונתכפרו עונותיו, אז יוכל לבא אח״כ בעה״ז
 בגלגול גמור אמיתי, ויולד בגוף בעה״ז כשאר

 בגי אדם.
 ונהזור לענין, כי ראוי שתדע, כי לא בכל
 זמן יש כח אל המגולגלים הנז׳, בדומם ובצומח
 וכד, לעלות משם ולהתקן, כי לכל זמן ועת
 לכל הפץ. אמנם זהו זמן עלייתם: דע, כי מי
 שנתגלגל בדומם, וגזרו עליו זמן קצוב של כך
 וכך שנים, הנה כאשר יגיע זמן עלייתו מן
 הדומם, להתגלגל במדרגת הצומח, אינו עולה
 רק בארבעה הדשים אמצעיים שבי״ב חדשי

 בתפלתו, ולא בתפילין שעל ראשו. ו) גם נענש,
 לפ־ שיום שבת אהת יצא לרשות הרבים, ונכנס
 מעט עפר תוך מנעליו, והלך בו ארבע אמות
 ברשות הרבים בלי כונה. ובזה תבין כי אין
 מנוהה אל הצדיקים בעה״ב כמ״ש ז״ל ז) על
 פסוק ילכו מחיל אל היל. והטעם הוא, כי בכל
 מדרגה ומדרגה שעולים, צריכים מרוק מחדש

 כגז״ל.
 וראוי עתה לבאר, מה ענין גלגולים אלו.
 הנה נתבאר אצלינו, ה) כי כל העולמות כלם,
 נבראו מברורי אותם ז׳ מלכים שמלכו בארץ
 אדום אשר מתו, והיותר זך הוברר בעולם
 האצילות, ואהריו הוברר לצורך עולם הבריאה,
 ואחריו ליצירה, ואהריו לעש־ה. והיותר זך
 שבעשיה, הוא האדם. והוברר תחלה, ואחריו
 ב׳׳ח בלי מדבר, ואחריו הצומח, ואחריו הדומם.
 ואמנם הצדיק ע״י מעשיו, וע״י המצות שעושה
 באכילתו וכיוצא, יש כ.. לברור עוד מהלק
 הדומם, להעלותו אל הצומה, ואל החי,
 ואל האדם. כמבואר אצלינו בשער המצות בפ׳

 עקב, במצות ברכת המזון. ט)
 ואמנם הרשע ע״י מעשיו, נורם להפך
 שמורידים ולא מעלים, ויש מיני עונות שגורמים
 שהלק האדם ירד עד בחי׳ הדומם, ויש עד
 הצומח, ויש עד החי בלי מדבר. ולכן כננד
 זה, יש רשע שאחר מותו מתגלגל באבן דומם,
 כפי מה שהטא בהייו, ויש רשע שמתגלגל בצומה
 ויש שמתגלגל בבעלי חיים, כי ע״י עוגם גמשל
 כבהמות נדמו, ובמעלה אחת הם עומדים ונדמים
 nt לזה. והנה אלו המתגלגלים בגלגולים אלו,
 יושבים שם זמן קבוע, עד שימרק עונו שגרם
 לו להתגלגל שם בצומח, וככלות זמנו עולה
 ומתגלגל בבעל חי, וככלות זמגו עולה ומתגלגל

 באדם ממש.

 הכהות ומראה מקומות
 ו) עולת תמיד דף פיג טיב דיה וצריך שלא. ס) ספר הלקוסים בראשית דרוש אי. שם
. שער הכוונות חיב פרשת עקב בפסוק ותנך וירעיבך. שער הפסוקים י  פע״ח שער התפילין פרק י

 vis סעודת שחרית של שבת דף ק׳ טיב דיה תשא דף קנ״ג דיה וכבר הודעתיך.

 הגיד לי םורי. ז) ברכות rre פו״ק כט. י) סוף הספר מעשה של הרוח.
 ה) עיה חיב שער מין ומיד פי״ג די. סבר־ש כ) לעיל דף כ״ג הקדמה הי. סטר הגלגולים סוף

 9״ב זד״ ג פיח. פיד ופרק הי.
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 שהמים הם היים ונגייס ונובעים ואינם דוממים
 כמו העפר. והמלה נעשה מן המים, ולכן נקיא
 גמ הוא צומח. וז״ש רז״ל במסכת שבת, הנוטל
 מלה מן המהצב שלו, הייב משום קוצר. וידוע

 הוא, כי אין קצירה אלא בצומה.
 והגה עגין המגולגלים נתבאר עניינם
 במקומות רבים, וכגזכר בפסוק הצילה מהרב
 גפשי מת כלב יתידתי, גם רמזו רז״ל מ) באמרמ
 ריש תורא בדיקולא סליק לאגרא וכר, כי
 הרואה שור שתור בימי ניסן, יברת ממנו, ויעלה
 לגג, מטני שהשטן מרקד במ קרניו. והענין הוא,
 כי השוד שהוא דיגא קשיא, יותר מוכן להתגלגל
 בו הנמש, יותר משאר הבהמות, ולכן יברה ממגו,
 משא״כ בשאר הבהמות. לטי שקדם לנו, שאין
 זמן עליית המגולגל בצומה לב״ה, אלא מניסן
 ואילו, לכן ביומי גיסן, שאז גכגס בו המגולגל
 הרשע ההוא, אולי ע״י תוססת העכור ההוא
 הרע, יזיק למי שיטגע בו. אבל אהד שהורגל
 בו, אינו מזיק, ולכו אץ קפידא אלא בחדש הא׳
 לעלייתו, הוא הדש ניסן, שהשוד באבלו העשב
 הצומת, גתגלגל בו הרשע ההוא, שהיה בתהלה
 בצומה ההוא. וכבר נתבאר אצליגו כשער
 הפסוקים נ) בענין מנוס ויומברום, בני בלעם
 הרשע, שעשו את העגל בחדש תמת, ועלמ

 גאמר בתבגית שור אוכל עש* (א)
 ועגין המתגלגל בדומם, גתבאר בענין גבל
 הכרמלי, שכתוב בו וימת לבו בקרבו, והוא

 השנה, והם: אב, אלול, תשרי, השון. כ) ואם
 זמן הקצוב להם לעלות, נשלם בארבעה הדשים
 אלו, עולה. ועם לאו, צריו להמתין עד שנה
 אחרת, בארבעה חדשים אמצעיים הנד, אשר
 בה. וזמן עלייתם מן הצומה אל החי, הוא
 בארבעה הרשים ראשונים, שהם: ניסן, אייר,
 סמן, תמוז. וזמן עלייתמ מן ההי אל האדם,
 הוא בד׳ הדשיס אהרונים, שהם: כסליו, טבת,

 שבט, אדר.
 ואמנם אע״ס שסדר עלייתם הוא ע״ד הנז׳׳ל
 מן הדומם אל הצומה, ומן הצומח אל ההי, ומן
 החי אל המדבר. הגה לטעמים ויעלה המגולגל
 שתי מדרגות יחד, כמו מי שנתגלגל בתהלה
 בדומם שהוא העפר, ותבא איזו בהמה ותאכל
 עשב, ובו מעורב מעט עפר, אשר בו היה מגולגל
 הנפש ההיא, והגה עתה גפש זו גתגלגלה בבהמה
 ההיא, ועלה ב׳ מדרגות יהד, שהוא מן הדומם
 אל הב״ה. או באופן אהד, כי אם יהיה מגולגל
 בצומח, שהוא הירקות ופירוח האילן, מאכלם
 האדם, נמצא כי המגולגל ההוא עלה מן הצומח
 אל האדם, והם ב׳ מדרגות ביהד. ולפעמים יעלה
 המגולגל כל המדרגות בפעם אתת, שהוא מן
 הדומם לאדם, כגון הרי שהאדם אכל מעט עפר
 שגתערב בתוך התבשיל, ובאותו עפר היה מגולגל

 אחד, גמצא שעלה מן הדומם לאדם.
 ודע, כי המגולגל במים ובמלה, איגם
 גקראים דומם ל) רק צומה, והטעם הוא, לפי

 הגהה
 (א) ובמקום אהד מ״כ משם מהרח׳׳ו ז״ל, כי עשב ר״ת שבעה עשר בתמוז.

 ה מקומות
 בליקוטים מדבר במלח הנמצא בהרים כפו בערי
 אשכנז או בהול העפר, ובספר הרדומים מדבר במלה
 הנעשה p הפי* ועוד יש מלח אחר שלישי ואולי
 שזה הוא נץ הדוםפ והצום* והוא שיש פץ עפר
 סלוח ומבשלים אותם בפיס ואחר כד איחס הםים
 מבטלים עד שגשאד מלח גקי ולכן והזק. תו נעשה

 בצמה תובב׳׳א ובמקומות אחרים עכ״ל.
 מ) ברכות לג. ממחים קי3

 ג) שער חפסוקיט תשא דו קג״ג מימן לי*
 ספר לקוטי תות! פרשת תש*

 הגהות ומ
 נ) מפר הלקומים בחקותי. שער הפסוקים תשא

 דף קנ״ג טיב ד״ה והבר הודעתיו.
 ל) עיין שנת עג: האי מאן דכניף מילה* ממלחתא
m .חייב משום מעמר. שער המצות פרשת עקפ 
 זדב עדנ פ״ב. ארבע מאות שקל כסף דף רנ״ז
 ת״ל הגהות צסח שס בספר ארבע מאח!
 שקל 09ף נמסר הלקוטים דף גר כתונ שהוא תפס,
 ובספר הדרושים כתוב שהוא צומח, ני נעשה מהמים
 והמל* ונספר הפונות כתוב שהוא בין חדומם ובין
 הצומח, תלע״ד היים (מד [נ״ה] מקב צמח) ני
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 רן העולם. ודיס פסוק והעלה נובל. כי מי
 שמאכיל נבלות לישראל, מתגלגל בעלה הנובלת
 לארץ. גם ז״ס כי תהיו כאלה נובלת עליה.
 ולפעמים כי אחר שהעלה הזאת נובלת, הוזר
 להתגלגל בעלה אתרת, וגם היא נובלת עד כמה
 פעמים, ע״ד האדם שמתגלגל בעה״ז כמה פעמים

 כפי העונש הראוי להם.
 ויש מי שמתגלגלים במים, והם גם כן
 נקראים צומה, כנז״ל צ) והם אלו: מי ששופך
 דמים בעה״ז, מתגלגל במים, וסימניך על הארץ
 תשפכנו כמים, ונאמר שופך דם האדם באדם
 דמו ישפך, וענשו הוא שעומד בקלות המים,
 ושם המים נקלתים עליו תמת, והוא רוצה לקום
 ולעמוד, והמים מפילים אותו בכל רגע, ואין
 לו מנוחה כלל, ותמיד הוא מתגלגל סביב במקום
 קלוה המים ההם. גם נרמז זה בפסוק (שמואל
 ב׳ י״ד) כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה.
 נם כל מי שמיתתו בהנק, ולא נענש בב״ד של
 מטה, מתגלגל במים, ושם נחנק בכל רגע

 כנזכר.
 והנה הבא על אשת איש, אשר מיתתו
 בחנק, מתגלגל בריחיים, שנותנים בהם החטים,
 וטוחנים על ידי המים המגלגלים הריחים, ושם
 נידונים האיש והאשה ההיא, בסוד תטחן לאחר

 אשתי.
 נם המזלזל בנטילת ידים, מתנלנל במים.
 וז״ס פסוק אזי עבר על נפשנו המים הזדונים
 ברוך ה׳ שלא נתננו טרף לשניהם. כי הנה ד״ ת
 ׳נתננו ׳טרף ׳לשניהם, ר״ת נטל. וז״ס מ״ש
 ז״ל ק) האוכל בלא נטילת ידים נעקר מן העולם,
 ונדון במים כנז״ל. גם ממילא רמז להפך ואמר,
 ברוך ה׳ שלא נתננו טרף לשניהם, ר״ת שנטל,
 כי ע״י שנטלנו תינו, לא נתננו טרף לשניהם
 של המים הזדונים הנז״ל, ולכן ברוך ד•/ שלא

 היה לאבן. וסוד הענין יובן במש״ל, כי לבן
 נתגלגל בבלעם, ואח״כ בנבל הכרמלי. והנה
 בלעם הרשע, היה לקראת נחשים, ואין כחו
 אלא בפיו לקלל בני אדם, וכשנהרג בלעם
 נתגלגל באבן אתת, שהיא בהי׳ דומם, לכפר
 להישתו בפיו כנזכר. וכשנתגלגל אה׳יכ ס) בנבל
 הכרמלי, כי אז היתר, תחלת ביאתו בעולם הזה
 להתקן, הנה כשאירע אותו המעשה שהרף את
 דוד, ואמר מי דוד ומי בן ישי וגו׳, ורצה דוד
 להרגו, יען כי בא לתקן דבור הרע של בלעם,
 והיסיף פשע, וחזר וחטא בדבור, לקלל את דוד
 מלך ישראל, ואז זכר נבל וידע כי בתהלה
 נתגלגל באבן לתקן דבור הרע של בלעם, ועתה
 הזר לקלקולו, ולכן וימת לבו בקרבו בזכרו
 כי הוא היה לאבן בתהלה כנזכר, ולכן לא כתיב
 ויהי, אלא והוא היה לאבן. והנה נבל היה אדם
 גדול, ואין תימא איך ידע זה. גם אפשר שהגיד
 לו איזה גביא או חכם. גב אפשר ע) דמזליהו
 חזי, אע״ג דאיהו לא הזי. נם ענין הגלגול
 בדומם, נרמז אצלינו בפסוק כי אבן מקיר תזעק,
 כי יש מגולגלים באבן שבקיר שהיא בדומם,
 או בכפיס מעץ יעננה שהוא הצומה, ומשם
 זועקים מרוב העונש אשר להם שם, ועת

 יתבארו קצת פסוקים אהרים עתה בע״ה.
 והנה נבאר עתה קצת מיני מגולגלים:
 דע, כי המדבר לשון הרע וכיוצא בו, מתגלנל
 באבן דומם, כמו שביארנו פ) בענין גבל, שכתוב

 בו ויהי לאבן, כי תמורת הדבור הוא דומם.
 המאכיל גבלות לישראל, מתגלגל בעלה
 האילן, והוא הצומח, ואז עגשו הוא, שהרוח
 מכה בעלה ההוא, ומתזירתו לכאן ולכאן, ואין
 לו מנוחה. וכשנשלם זמן הקצוב לו, נעקרת
 העלה ההיא מן האילן, ונובלת ונופלת לארץ.
 וזהו בדוגמת מיתה ממש אצלו שנכרת ונעקר

 מ מקומות
 זיע״א יתרו דף פיו דיה שם דף ס״ט. ספר הלקוטים

 ויצא סימן כיס.
 ס) להלן הקדסה כיס.

 צ) לעיל הקדמה זו דיה תע ני המגולגל.
 ק) סוטה ד. שער הפצות עקב דף צי טיא דיה

 נטילת תים.

 הגהות ומ
 ס) להלן י הקדמה כיס. שער הפסוקים בלק דף
 קפ״ה טיב דיה והנד, נתבאר. ספר הלקוטים שופטים
 סימן י״ט בפסוק ואס ירחיב. ספר לקוטי תורה בלק

 נפסוק חפות נפשי פות ישרים.
 ע) שעד הפצות שופטים דף קניו דיה זנחזור
 לענין ראשון. להלן הקימה כיט. שער פאפרי רשניי
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 למגיהם ב״ד שדגים אותו געת גלגולו או עגשו,
 ומשנים את עגשו מעת לעת, מעונש זה אל עונש

 אהד, גפי הדין והמשפט הראוי 1לו.
 אמר שמואל: עוד מצאתי ילקוטים קרובים
 אל הנזכר, ואע״ט שבתוך דברי הרב ז״ל, נראה
 שאינמ ממי מורי הרב ז״ל, המשביר בר הגדול
 זלה״ה, כאשר כתב הוא בן, עכ״ז לא נמנעתי
 מלהציגם לפניך, וז״ל, זה מצאתי בקונטרס
 הר׳׳א הלוי דל. ונלע״ד בלי ספק שאיגו ממורי
 ז״ל, הבא על הבהמה, יתגלגל בעטלף. הבא
 על הגדה, יתגלגל בגדה. הבא על אשת איש,
 יתגלגל מזמור. הבא על אמו, יתןלגל באתון
 נקבה. הבא על הזכר, יתגלגל בשטן <ו בארנבת,
 בטי מה שחטא או בועל נבעל. הבא על בלתו,
 יתגלגל בטרדה. הבא על המיר, יתגלגל בקדעמ
 יהודי* הבא על אשת אביו, יתגלגל ממל. הבא
 על אשת אהיו, יתגלגל בטרד זכר. הבא על
 אהותו בת אמו או בת אמו, יתגלגל בהסידה,
 ויהרגוהו תברותיה כמ׳׳ש ז״ל. וז׳׳ם פסוק ואיש
 כי יקת את אהותו בת אביו או בת אמו הסד
 הוא. וכן הבא על המותו. השוכב עמ בהמת היה
 ועוף, יתגלגל בעורב. המסתכל תמיד בעריות
 ומביע בהם, יתגלגל בראה שרואה למרחוק
 יותר מכל העוטו* וכל זה אם לא עשה תשוב*
 אמר שמואל: עוד הקדמה זאת, כבר
 העתקתי אותה בשער מאמת ת״ל, דף ת)
 ועכ״ז לא רציתי מלהסית־. מכאן, שהוא נמןומה
 האמיתי, והוא בשכר גשמות הצדיקים, ואתרתיה

 עד אהד המט הקבר.

 כ״ג

 ומה מעלה ומה מורח־ ענין זה במציאות עגשו.
 האמנם דע, כי כל הנשמות כלם היו כלולים
 באדה״ר קודם שחטא, במו שביארנו כמה טעמיו/
 ובאשר חטא, נשת איבתו ממנו, שהם אותם
 הנשמות שהיו כלולות מ, ונטלו לעמקי הקליפות
 ולא נשאר מ באדה״ר רק בהי, מאה אמ*

 עשנו כמו הרשעים, שאינם נוטלים ידיה* גם
 מי שאינו מברך ברכת הנהנין, ומזלזל מט,
 גחל אמו ואמו הבר הוא לאיש משתית, וגם

 הוא מתגלגל במי*
 דש מי שמתגלגלים בבעלי היים, והגה
 הפרנס המתגאה על הצבור יתגלגל בדבורים.
 ומדש ר) רב נהמן בר יצהק, לא יאי יהרותא
 לנשי, הדא שמה כרכושתא, והדא שמה זמרתה.
 והם דמרה הנביאה, שגתגאה על ברק, ושלהה
 אהדת לקראו והיא לא רצתה ללכת אצלו גם
 הולדה הגביאה, מתה לצדקיהו המלך, ואמרה
 אמרו לאיש הזה אשר שלה אתכמ אלי, (מלכימ
 בי כ״ב) כמ״ש ז״ל ש) והגה בתוך דבריהם
 רמזו, בי דבורה היא בעלת גאוה, ולכן איגד.
 עושה מלאכה, וגם היא דברנית, כי בכל שעה
 לא תשקוט פיה. ולכן פרגם המתגאה על הצבור,
 וכן מי שמדבר דברים שלא כהוגן, שגיהם
 מתגלגלים בדבורה, שיש בה שגי מדות אלו.

 ודע, מ אין לך שום אהד מאלו המתגלגלים
 כגזבר, או שום גשמה שגעגשת בב״ד של מעל*
 שאין לפניו כרוז אהד שמכריז ענשו ועונו תמיד
 בכל הזמן ההוא שהיא מתגלגל שם, או שנענש
 שם מזכר, ואיגו זז מאצלו. גמ יש עמו שוטר
 אי, שמעניש אותו באותו עגש הראד לו, או
 שמגלגלו באותו גלגול הראוי לו, מון מי
 שגתגלגל במי* הגה השוטר ההוא עומד עליו
 תמיד, להטילו במים בכל רגע, עד זמן הקצוב
ב המתגלגלים או הגעגשים כגזכר, יש  לו. גם ת

 הקדמה

 והיא בענין עונש המט הקבר. כבר נודע
 כדש דיל בפרקי ד אליעזר, במאמר פרקי המט
 הקבר, איך בא עליו המלאך על קברו, ושואל לו
 מה שמך, ומשיבו גלד וידוע לפניו יתברך
 שאיגי יודע שמי וכר. ובלי ספק יש לתמוה,
 מה צורך לשאלה זו, וגם למה הוא שוכת שמו,

 הגהות ומרמה מקומות
 ת) שער מאמרי דדל דף פיו ט״א ד״ה עגין

 חבוט הקבר.
 ר) מגילו! יד!

 ש ש*



 סד שער הקדמה כ״ג הגלגולים

 שבא נהש על חוה והטיל בה זוהמא וכר. וגם
 על האדם ועל זרעו הבאים אחריו עד ימות
 המשיח, אין אדם נצול ממנה, לפי שכלם היו
 אז כלולים באדה״ר כשחטא. וזהו הצד השוה,
 שבכל הנשמות אפילו באותם שמתו רעטיו של

 נחש, היה בהם הטלת זוהמא הנזכר.
 האמנם לא כלם שוים, ויש הפרש ביניהם
 כנו״ל, כי כל גשמה נפגמה כפי מדרגה וקרובה
 אל החטא שחטא אדה״ר. ודע, כי כל החטאים
 והעונות שחוטא האדם בפני עצמו, זולת מה
 שחטא אדהי׳ר, ודאי הוא שהאדם ממשיך עליו
 קליפה וזוהמת הנחש, כפי ערך חטאו. האמנם
 הכל תלוי בתשובת האדם, כי ע״ י התשובה
 יכול לדחות מעליו הזוהמה ההיא שנדבקה בו
 ע׳יי חטאתיו, אפילו אם הם חטאים גדולים. אבל
 הזוהמה והקליפה שנדבקה בכל הנשמות כאשר
 חטא אדה״ר, אינו תלוי בתשובה, ומוכרה הוא
 למות, ואח״כ יתוקן הפגם ההוא ע״י המיתה.
 ואע״פ שהקב׳יה קבל גם תשובת אדה״ר, ונתכפר
 לו עונו, עכ״ז הזוהמה והקליפה שנדבק בו
 כשהטא, לא הוסר ונפרד ממנו אלא אהר המיתה.
 וטעם הדבר הוא, לפי שהטאו של אדם היה
 גדול עד מאד, מכמה סבות אין מקום לבאורם.
 וז״ס אותם שמתו בעטיו של נחש שהם ד) בנימין
 וישי, וכלאב, ולוי, ויהושע בן נון, שלא חטא
 בעון הענל כנזכר בזהר פרשת תשא, ה) שאע״פ
 שלא היה להם שום הטא כלל, עכ״ז אותה קליפה
 וזוהמה שנדבקה בהם בחטאו של אדה״ר, לא
 נפרדה מהם עד אחר המיתה. ודיס אמרם ז״ ל
 שמתו בעטיו של נחש, ר״ל: בשביל זוהמת

 הנהש, שהטיל באדם והוה.
 ואמנם צריך לבאר טעם למה המיתה מפרדת
 הקליפה מן האדם, ודע, כי הקדושה נקראת
 חיים, כמש״ה ראה נתתי לפניך את ההיים ואת
 הטוב, וכתיב ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים
 כלכם היום, לפי שהקב״ה נותן שפע ומזון לכל
 ברואיו. אבל הסטרא אחרא שמסלקים השפע
 וההיות מן הנבראים נקרא מות, כמש״ה ואת

 כמבואר אצלינו במקומו, ב) והנה לא כל הנשמות
 שוות, כי אין הפגמים שוים, כי האיברים אשר
 נמצאו יותר נאחזים באותו החטא שחטא אדם
 הראשון, הם נפלו לתוך הקליפה יותר בעומק
 מן המקום שנפלו שאר האיברים, שהיו יותר
 רחוקים מן הפגם ההוא, כי ודאי הוא שאין
 כל הנשמות שיות, כי יש נשמה שנתאוות
 וחשקח יותר בחטא ההוא מנשמה אחרת. ונמצא
 כי כפי ערך בחי׳ פגם הנשמה, כך בחי׳ מקום
 נפילתה בעמקי הקליפות. והענ־ן הוא, כמה
 שתדע, כי גם את זה לעומת זה עשה האלהים,
 וכמו שיש אדה׳יר דקדושה, כן יש אדם בליעל
 בקליפות, ויש בו רמ״ח איברים ושס״ה גידין.
 וכפ־ האיברים שחטאו באדה׳יר, כך כפי בחינתם
 ג״כ אותם האיברים כיוצא בהם, אשר באדם
 בליעל, לקחו אותם הנשמות שנשרו מאדה״ר,
 ונתלבשו בתוך הקליפות ההם, ונעשה להם
 לבושים מאותם הקליפות אשר כיוצא בהם
 ממדרגת מקומם, כי כל דרכיו יתברך משפט בקו
 היושר ולא בערבוביא, רק כל נשמה נפלה כפי
 מדרגתה באבר א׳ מן האדם הבל־על הדומה אליה.
 ונמצא כי כל אותם הנשמות שנשרו מאדם, שהיו
 מלובשים בגדי קדש קודם שהטאו, ועתה בנפלם
 בתוך הקליפות, התנצלו מעדיים ובגדי תפארתם
 ולבשו לבושי קדרות שהם הקליפה. ונמצא כפי
 זה, כי אין לך נשמה, שאין לך בחיי קליפה
 אחת, העשויה לה כעין מלבוש המיוחס לה, כפי
 בחינתה ומדרגת חטאה, בהיותה כלולה באדם
 הראשון כשחטא כנזכר, ואותה דקליפה מלבשת
 אותה, ומלפפתה כל ימי חייה מסביב לה, לפי
 שהנשמה היא קדושה ורוחנית, ומלתבשת בתוך

 הקליפה המזוהמת ההיא.
 וז״ם פסוק כי אם עונותיכם היו מבדילים
 וכוי, כי אותה הקליפה הנעשת מפני העון,
 מלבישתו ומבדלת בין הנשמה, אל ה׳ אלהים
 שממנה חוצבה, והאור הנמשך אליה מאתו יתברך
 אינו נמשך ומאיר בד, מהמת קליפתה, אשר
 סובבת עליה, וענין זה נרמז במ״ש ז״ ל ג) מלמד

 הגהות ומראה מקופות
 ב) שער הפסוקים בראשית דף ט׳ דרוש גי. ד) שבת נה: ביב יז. זהר בראשית נג.

 ג) ע״ז כב: ה) זהר חיא נג. חיב קצ״ד:



 שער הקדמה כ״ג הגלגולים םה

 שם בסרק הבום הקבר, ע״י אמו מצוד. הסגולית
 לזה הדבר, אבל כל שאר בגי אדם כלם, צריכים
 הבום הקבר, אלא שיש הפרש בין הבוס רב
 למעט כגזבר, וכל א׳ וא׳ הוא סובל מגשו, כמי
 מדרגת קליפתו, וכטי עוצמ דבקותה. ואמגמ
 אפילו אותם הנעולים מהבוט הקבר כגזבר, הנה
 אותם המצות הסגוליות לזה כמכר, הם המפרידות
 את הקליפות מהמ בלי צער אתר מיתתם, אבל
 מוכרה הוא שימותו, כגז׳׳ל בעמן שמתו בעטיו

 של גהש.

 ושמעתי ממורי ז״ל, כי כל הגקבר בע״ש
 אהד המש שעות ביום, ה) ושעה תמישית בכלל,
 איגו רואה תבוט הקבר, כי קדושת שבת מפריד
 ממגו הקליטה בלי צער הבוט הקבר. וז״ם יום
 הששי בהא יתירה, כי משעה המישית של מם
 הששי ולמעל* כבר קדושת שבת מאירה אז.

 ובזה יתבאר ענץ טעם, למה הרשעים
 שוכהים את שמם כנז״ל. הנה נתבאר למעלה,
 כי אץ שום נשמה בעולם, שאין לה לבוש אהד
 של קליטה מזוהמת הנהש, ואותה הקליטה היא
 טור היצה״ר, הנכנס באדם מיום שנולד, כי הנה
 ע״י חטאו של אדה״ר, נשתרש ונדבק עמו היצר
 התג והקליטה ההיא עם אותה הנשמה מעת
 שחטא אדה״ר ואילד, עד שכמעט נעשו שניהם
 הנשמה והקליטה, כעיסה אחת מעורבת מטלת
 וטובת, קשורים יהד בתכלית. ובזה תבין סוד,
 למה היצה״ר יש כ׳׳כ כח בתו להטות לאדם
 להגהיגו בדיד רע, למי שהוא בעה״ב גמור תון־
 גוף האדם כמכר. והגה נתבאר כי את כל
 הקליםות שויס, כי כל קליטה וקליטה הוא גצוץ
 נפש רעה מטטרא אהרא, מאבר פרטיי שברמ׳׳ח
 איברי אדם הבליעל הטמא, ע״ד מה שנבאר
 בדרושים שקדמו, בענק נעוצות נשמות הקדושה
 שכל אהת ואתת היא מנצוץ אבר פרטיי שבאדם
 העליון הקדוש. וכמו שנשמות הקדושות כל
 אחת ואחת יש לה שם ידוע, כפי בהי, אבר

 המות ואת הרע. והנה האיש החוטא, ממשיך
 עלמ םטדא אהרא הנקרא מות, ולכן אמ הקליטה
 ההיא נפרדת מן האדם אלא אהר מיתה, כי אז
 נקבר האדם ובשרו מתעכל בעפר, ונפח־ ממנו
 הקליפה שנדבקה בו בזוהמת הנהש שהטיל

 בחוה ובאדם.
 ובזה תבת עמן הבום הקבר, תה עניינו,
 והוא, כי אתר מיתת האדם ואתרי קבורתו בעטו•
 הארץ, אז תכף ומת, באים ד מלאכימ, ומשםיליס
 קרקע הקבר, ומעמיקימ אותו למטה, ונשאר
 הלל בקבר כשעור קומת האדם הנקבר שמ,
 כנזכר במסכת טרק הבוט הקבר וע״ש. ואז
 מהזירים גטשו במטו כמו בהייו, והטעמ הוא,
 לטי שהקליטה היא דבוקה עדיין וקשורה עמ
 הנפש ועם הגוף ואיננה נפרדת מהם, ולכן
 צרת שיחזור גפשו בגופו ביחד. ואז המלאכים
 המכרים אוחזים בו כל אחד מקצה, ומנערים
 אותו, ותובטימ אותו במקלות של אש, כדרר
 שאוחזים בטלית בשתי קצוותת, ומנערים אותה
 מן האבק הנדבק בה, עד שנטרדה מהם הקליםח
 ההיא לגמרי, ולכן נקרא הבוט הקבר, כאדם
 שהובט טליתו ומגערה. וע״כ צייד להעמיק
 הקבר, כדי שיהיה מקום להלל לגערו ולהבטו.
 ואמנם לא כל האגשים שוים, כי הצדיקים אשר
 בתייהמ גתרהקו מן היצה״ר, והיו מכגיעים עצמם
 וחובטים עצמם ביםורין הבאים עליהם, וגם
 ע״י התורה והמצות שמתישים בהו של אדם,
 עד שנמצא כשהגיע זמגמ ליטטר מן העולם,
 ולקבל הבוט הקבר, אין צריכים צער גדול, כי
 בהבטה כל שהיא מספיק להם להפרתה מרט.
 משא״כ ברשעים, שאדרבה ע״י תעמגיהם בעה׳׳ז
 הם מקשרים ומחזקים יותר את הקליפה בגופם
 ובנפשם. ונמצא כי ז׳׳ם למה את אדם גצול

 מהבום הקבר, כנזכר בטרק הבום הקבר.

 וכמו שביארנו לעיל, באותמ שמתו בעטיו
 של נהש, שאת להם תקנה להמרידה, זולת
 ע״י המיתה והיבוט הקבר, זולתי אותם הנד

 הגהות ומרווה מקומות
 ה) שער הכהטת ודא דף רע״ז סוף טור אי. ודב רשב״י זיע״א פרשת קדוטיט דף קע״ה ודא ד״ה
ת דתו חח מולי. שעד מאפרי ועתח נבאר. שעד טאפדי רדל בסופו דף פ״ח ט״*  עגת ליל ר דף כ
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 אמר שמואל: עוד מצאתי הקדמה אחרת
 בענין חבוט הקבר טובה מאד, וז״ל, עגין חבוט
 הקבר מה עניינו, וכבר נתבאר אעלינו למעלה
 ועי״ש, ואמנם נתבאר שם, כי ע״י חטאו של
 אדה״ר, גרם ערוב טוב ברע בכל חנשמות כלם.
 וכמו שנתבאר זה בענין קין והבל. והנה ז״ס
 פסוק ויקרא האדם שמות וגו׳, כי כמו אשר
 קרא מצד נשמות הקדושות, כך קרא להם נשמות
 מצד שמות דקליפה, לפי שכאשר חטא האדם
 בעץ הדעת טוב ורע, גרם כי כמו שחוצבים
 נפש לאדם ממחצב הקדושה, כך חוצבים לו
 נפש ממדרגת הקליפה. ואמנם כבר הודעתיך,
 ט) כי בעולם העשיר. הרע גובר על הטוב ונם כי
 הם מעורבים. וביצירה, הם שוים, ומעורבים.
 ובבריאה הטוב גובר על הרע, ואינם מעורבים.

 והנה יש אנשים שיש להם נפש ממלכות
 דעשיה שבקליפה, ויש מי שיש לו נר״ן
 מהקליפות, ואמנם מי שלא הרשיע כ״כ, כי עדיין
 לא ניתן בו נשמה מן הקליפות, אין תקונם מסח
 נפש, וע״י תשובה יכולים להתקן, וכאשר
 יתגלגלו בעה״ז ויקבלו ענשם, יהיו כדמיון ירבעם
 בן נבט וחבריו שאין להם הלק לעה״ב, שהוא
 שיעלו נשמותיהם למעלה בבחי׳ מ״ן בזווג
 העליון של או״א, הנקרא עה״ב, אמנם יעלו
 בבחי׳ מ״ן בזווג זו״ן. אבל מי שיש לו נר״ן
 מן הקליפות, צריך שיתרקבו עצמותיהם ויאכלו
 את בשרם. וז״ס רות וערפה, כי ערפה שבה
 אל עמה ואל אלהיה. וזה ג״כ סוד פסוק הכסיל
 חובק את ידיו ואוכל את בשרו שהוא הרוח,
 ומכלים את עצמם, וכדי להפרת מהם הגפש
 ההיא, לכן הוצרך עגין חבוט הקבר, שחובטים
 אותם כדי להפריד מהם הנפש ההיא. ואפילו
 בארץ ישראל, יש מעט מחבוט הקבר, לפי
 שהנולדים בארץ ישראל בפרוד מהם בא, ודבר
 זה תלוי כפי מעשה האדם, אם לטוב ואם

 לרע.

 ודע, כי כל מי שיש לו קנאה במילי

 שממנו חוצבה, וכמו שארז״ל ו) על פסוק אשר
 שם שמות בארץ, אל תקרי שמות, אלא שמות.
 כך כל נצוץ ונצוץ שבקליפה, יש לה שם ידוע
 בפני עצמו. ונמצא כי היצה״ר שבאיש הזה,
 אינו כעין היצר,״ ר של האיש האחר. ונמצא כי
 כאשר נולד האדם, וקוראים לו אביו ואמו שם
 אחד העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כי
 אם הקב״ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל
 הנשמה ההיא, כמש״ה אשר שם שמות בארץ,
 כפי מקום האבר שבאדם העליון, אשר ממנו
 חוצב, והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד
 כגודע, ולכן ארז״ ל ז) שמא גרים. נם זהו טעם
 אל ר׳ יהושע ן׳ קרחה ור״מ ה) דהוו בדקי
 בשמא. והנה גם את זה לעומת זה עשה האלהים,
 וכמו שיש שם קבוע אל הנשמה הקדושה אשר
 באדם, והוא השם שקוראים לו אביו ואמו בעת
 שנמול כנודע, כך יש שם קבוע בקליפה, שהוא
 היצה״ר הנכנס באדם מיום שנולד, ונמצא שכל
 אדם יש לו שני שמות, אחד מצד הקדושה,
 ואחד מצד הקליפה. והנה אם האדם בהיותו
 בחיים חיותו בעה״ז, היה יכול להשיג ולדעת
 מד. שם הקליפה ההיא אשר בו, היה יכול לחקור
 מהיכן נחצבה, ובאיזה בחינה היא באדם הבליעל
 ועי״כ היה יודע מקום הפגם, ומציאותו תקון
 הצריך לו, והיה יכול לתקן הפגם ההוא בנקל,
 ועי״כ היתה הקליפה ההיא נפרדת ממנו בנקל
 בחייו, ולא היה צריך להפרידה ממנו ע״י הכוט
 הקבר כלל. ולכן כשנפטר האדם הצדיק, אינם
 שואלים ממנו מה שמו מסטרא אחרא, כי כיון
 שבחייהם טרחו וסבלו היסורין להפריד מעליהם
 הקליפה ההיא כג״ל, ובקלות גדול גגמרת להפרד
 ע׳׳י חבוט הקבר. אבל הרשע, שאדרבא גרם
 לקשרה בחוזק גדול בו, צריכים מכות ועונשים
 גדולים להפרתה ממנו בהבוט הקבר. ואלו היה
 יתע בחייו שמו דמסטרא אהרא, היה מתקן
 הדבר בחייו בקלות גדול, ולכן מכים אותם הכאות
 נמרצות, על שאיגם יתעים אותו השם כנזכר,
 ולא חקרו לדעת אותו בחייהם, כיון שלא רצו

 לטרוח במעשיהם, כדרך שטרחו הצדיקים.

 הגהות ומראה מקומות
 ו) ברכות ו: ז) ברכות ז: ח) יופא פנ: ט) ע״ח שער מ״ח פ״ג.
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 גם כי כמו שיש חולע בקדושה, בסוד
 ותולעת שגי, ובסוד אל תראי תולעת יעקב,
 והוא שמ אבגית״ץ, ל) שהוא בגימטרייא תולע,
 והוא סוד ההםד שבשבעה שמות שם בז מ״ב,
 והוא הכהן, תהו ונת״ן לכהן הזרוע והלהיים
 וכר, ומלת וגתן בגימטריא שם הגזכר, גם הוא
 בגימטריא שו״ר, שעליו נאמר בגמרא מ) שו״ר
 שהוד ביומי דגיםן, לפי שהוא שם מ״* שהוא
 גבורה הזק* ואמנם יש כנגדו בקליפות תולע,
 האוכל בשר המת בקבר, אשר עליו גאמר
 הכסיל הובק את ידיו ואוכל את בשרו, ועליו
 גאמר אם יאדימו כתולע כצמר יהיו. האמגם
 מי שהיה צדיק בעה״ו, יכול לתקן הכל בהיותו
 בחיים בעה׳׳ז, כדמיון רב אהאי בר יאשיה,
 שלא היתה בו קגאה במילי דעלמא, שהיא קגאה
 הגמשכת מן הקליטות, ולכן לא שלטו בו במיתתו
 לא התול״ע ולא הע״ש החיצונים. ובדוד הע״ה
 אמר, אף בשרי ישכון לבטח, עד שתמצא שכבר
 נמצאו אותם הארבעה שאע״פ שמתו, לא מתו
 אלא בעטיו של נהש, וכמו שנתבאר עניינם

 אצלינו.

 דשמיא, עליו ארז״ל ט) אץ אדם מקנא לאשתו,
 אא״כ נכנסה בו רוח טהרה. אבל מי שיש לו
 קנאה במילי דעלמא, הוא מהם, לטי שהיא
ל כן עצמותיהם  קנאה הנמשכת מן ההמונים, ת
 מתרקבים. וכמ״ש במסכת שבת י) על ד אהאי
 בר יאשיה, על פסוק ורקב עצמות קנא* אמנם
 המקנא במילי דעלמא, עצמותיו מרקיבין, והעש

 אוכל*
 וסוד הדבר כמה שהודעתיך, כי ש״ע
 נהורין הם בקדושה, וכשנעשים שע״ה נהורין,
 אז הם בגימטריא כ) השמ׳׳ל ומלבו״ש, כי הוא
 געשה כמין מלבוש וכסוי מקיף על ד עולמות
 אבי״ע, מאלו השע״ה גהורין. ועי״כ אין ההצוגים
 שולטים באותם האורות. ונודע הוא כי די
 מלבושים הם לד׳ מלבושי עולמות אבי״ע. וכל
 אחד עב מחבירו, ושל העשיה עב מכלם, לטי
 ששם עיקר אתיזת הקליפות, וצרץ־ שיהיח עב
 ביותר מהשאר. והגה כמו שיש ש״ע גהורץ
 בקדושה, ישגו בהיצוגים, וגקראים בהפוך ע״ש,
 וז׳׳ס מסוק כי כבגד יאכלם עש, עש יאכלם,

 והוא האוכל ומרקיב עצמות המ*

 הקדמה כ״ד

 כי הוא צדיק גמור, הגה יש בהם שלשה כתות:
 כת אחת היא, שבאותה שעה עצמה שנפטרים
 מן העולם, וגם אהד פטירתם, תמיד הם עולים
 בטור מ״ן עילאץ, ביסוד אימא עילאה ביג*
 הנקראת עה״נ כנודע, ושם מעוררים זווג העליון
 ההוא, ומזדווג אבא באימא, וכת זו נקראת בגי
 העה״* טירוש: כמו שז״א הנקרא p אימא
 עילאד, הוא לבדו עולה בטור מ״ן עד או׳׳א,
 ומזווג* כן הצדיק הזה נקרא בן העה״* שהיא
 אימא עילא* והוא לבדו גורס הזווג העליון

 ההוא.

 מדברת בעגץ שכר הגשמות של הצדיקי*
 ואע״ט שכבר העתקתיה בשער מאמרי רז״ל ג)
 כי שם מקומה האמיתית וע׳׳ש. עכ״ז הזיתי
 והעתקתיה פה כמו שמצאתי* ת״ל, והגה אחר
 שדברנו בעונש הנשמות של הרשעים, נדבר קצת
 בשכר נשמות הצדיקים. ובזה יתבאר הלוק א׳
 שמצינו בדברי יז״ל, מאמרים שוני* כי טעמים
 נזכר בדבריהם, פלמי יש לו הלק לעה׳׳ב, או
 היי הוא בן העה״* או הרי הוא מזומן לחיי
 העה״* תה עגץ טרטותס: דע, כי אחר פטירת
 נשמת הצדיק מן העה״ז, אם אמו בי עונשין,

 ה מקומתנ
 דף ט״ז ט״א. שעד המקדסות דף דגיג ד*ה אות
 win• שעד מאסרי יטביי ותדא פרשת חרופ*

 ט) ברכות ל4
 ג) שער מאטרי ידל דף כ״ט גדא י*ה אפו

 שמואל.

 הגהות 01
ט יי* ספרי  מ) מוטה ב מדר נמדנר י

 נשא >דז.
 י) שגת קגב:

 כ) ציל בגי*. עתו ודא שעד ודא פרק יד•
a •ל) •עד הכוונות עגץ תפילת ה«חד דדו 



 הגלגולים

 הי־ העה״ב, כי הם החיים שלהם, כנודע כי
 המוחין נקראים היי המלך. בסוד מ״ש ז״ל ע)
 כ״ המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר ה׳
 עליהם יהיו. כי הם החיים הנמשכים אל העה״ ב
 שהיא אימא. ולכן מי שיהיה אז כדאי והגון
 לעלות בסוד מ״ן למעלה בא״א, לעורר הזווג
 העליון שבא״א, לצורך עבור המוחין של או״א,
 עליו נאמר מזומן לחיי העה׳׳ב. ובזה תבין
 ענין שמואל הנביא ע״ה, שאמר למה הרגזתני
 לעלות אותו, שנתיירא מיום הדין הגדול לעתיד
 לבא. ואע׳יפ שכבר ידע שהוא מבני עה״ב,
 עדיין היה מסופק אם היה כדאי להיות מן

 המזומנים לחיי עה״ב.
 עוד יש כת רביעית, והם אותם המפורשים
 במסכת סנהדרין פרק הלק פ) וז״ל, ואלו שאין
 ייהם חלק לעה׳יב, שלשה מלכים וד׳ הדיוטות
 וכר. כי אלו, אעפ״י שיסבלו ענשם אינם אפילו
 מן הכת השנית היותר גרועה, שהיא אשר יש
 להם חלק לעח״ב אחר פטירתם, בסיוע נשמות
 אחרות, כי אלו אינם עולות כלל לעה״ב, לעורר
 מין בזווג או״א, אמנם נשארים למטה בסוד מ״ן

 שבמלכות נוקבא ח״א ולא יותר.

 סח שער

 הכת הב׳, גרועה מזו הראשונה, והוא, כי
 יש צדיק שאינו כדאי לעלות לבדו ולעורר זווג
 או״א, אבל צריך שיצטרף ויתחבר עם נשמת
 חצדיק אחר עליון ממנו, ובאמצעותו יעורר
 הזווג ההוא חעליון, ועל כיוצא באלו ארד׳ ל ם,!
 כל ישראל יש להם חלק לעהי׳ב. כי כל ישראל
 הכשרים, אע״פ שאינם מן הצדיקים הגמורים,
 יש להם הלק מועט, בהצטרפם עם שאר הנשמות,
 לעלות עד זוונ העד,׳, ב העליון, אבל הם אינם
 לבדם בני העהי׳ב, כבן בית העולה לבית אביו

 יחידי, בלי שתוף איש אחר שיעלהו אצלו.

 הכת הג׳, גדולה משתי הכתות הנד, ועל
 אלו נאמר מזומן לחיי עה״ב. והענין הוא, כי
 זה מדבר לעד,״ ב העיקרי, שאינו אחר פטירת
 האדם, אלא מדבר לעתיד לבא, שאז כתיב והיה
 אור הלבנה כאור החמה. והענין הוא, כי אז
 יחזרו או״א פעם אחרת ייעלות בסוד עבור בתוך
 א״א, כמו שהיה בעת בריאת העולם. ונודע, כי
 כל הזרת העבור, הוא להדש המוחין שלהם,
 ועי״כ יהיה בהם כח להגדיל אור הלבנה כאור
 החמה שהם זו״ ן. והנה המוחין ההם נקראים

 הקדמה כ״ה

 צ) הקדמה כ״ה

 התחתון על ההר האחר, כך ערך גבהות ומעלת
 השר ההוא התחתון, על השר של ההר האחר
 הנמוך ממנו, כנודע, כי השמים הם בכל פעולתם
 ודמיוניהם דומים אל הארץ הזו התחתונה. ודע,
 כי ההרים אלו בכל יום ויום מעת בריאת העולם
 ואילך, הם הולכים וגדולים, אבל אין הגדול
 ניכר בהם. וכן להפך, יש הרים שמתמעטים
 ומנמיכין ע״ד מ״ש ז״ל ק) בענין א״י, שהיתה
 ת׳ פרסה, ונזדעזעה ונקצרה. ויש הרים שגדלים
 ומתגברים, ודבר זה כפי מעלת זנדול השר
 שעליהם למעלה בשמים, או כפי מעט כחו.
 ולפעמים שהשר של ההר הוא שלמעלה מתבטל

 בענין בריאת ההרים והגבעות והמעיינות
 והיכן רומזים, ודיל, וראיתי להביא פה דרוש
 אהד ממורי ז״ל, בענין ההרים והגבעות שברא
 הבורא יתברך בעה״ז. וכן בענין המעיינות. דע,
 כי כמו שהארץ העליונח, נחלקת לשבעה חלקים,
 שהיא המלכות, הנקראת לסבה זו בת שבע. כן
 הארץ התחתונה, נחלקת לז׳ אקלמי״ם כנודע.
 וכן כל חלקי הארץ הזאת, אשר בה אין דבר
 באה למטה, שאין כננדה למעלה שר ממונה
 על הדבר ההוא. והנה ההרים הגדולים הגבוהים
 אשר בארץ הזאת, יש עליהם שרים מהולקים
 על כל אהד מהם למעלה, ובערי גבהות ההר

 הגהות ומראה מקומות
 ס) סנהדרין צא. צ) ספד הלקוטיס וישלח ב0וד ז׳ הםלכיס *פתו

 ע) «הות פד. ספר עו״ת דף נ׳ח. ופרשת עקב בפסוק ארץ הרים וגבעות.
. ק) גיסיו גז. a >• 
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 מעץ למטה בקרקע, שאץ כנגדו למעלה בארץ
 העליונה אור אהד עליה, המעלה מ״ן מן המלכות
 אל ז״א, כל ימי המשך המעיין התוותה• וכאשר
 איזה מעיץ או באר מים למטה בארץ נסתם
 ויבש, גמ כהו למעלה נתייבש, ואינו מעלה מ״ן.
 גם לטעמים תראה שנתחדש מהדש, ויצא מעץ
 או מקור מים חיים מן הבאר למטה, מה שלא
 היה מתהילה, וזה יורה כי גם למעלה נתחדש
 אמה אור עליה, או אמו גשמה המעלה אז מ״ן

 מן הגקבה אל ז״א.

 נם בעגץ האילגות שבאמ הזאת, יש על
 כל אתת שר למעלה, וכשזה נופל זה מתייבש.
 ולא עוד, אלא שבכל טעם שנוטלים עלה האילן
 למטר, גם אמה כה עליון הסר מן השר העליה
 למעלה בעת ההיא, וממה שכתבתי לד עתה,
 תוכל להקיש ולהב ץ מדעתד דברים הגמלאים

 אם עיגי שכל לד.

 לגמרי ממעלתו, ואז גם ההר ההוא שלו התהתה,
 מתבטלת מעלתו ולא מציאותו, והוא כי הוא
 כתדבק ומתהבר עמ הר אהד ומתבטל בו, ואיגו
 ניכר מפני עצמו. ולפעמים יהיה הדבר בהטד,
 כי השר של ההר ההוא, מסירים ממט קצת
 ממשלתו, ונחלקת ממשלתו, ונתנה הציד• לשר
 אחר, וחציה נשארת אליה, ואז גם למטה אותו
 ההר שהיה תחת ממשלתו, נבקע וגהלק לשגים.
 ולכן תראה לפעמים סלע גדול שנבקע לשנים
 ממש, ואין בבקיעה ההיא עפר אהר התולק
 באמצע, רק הסלע עצמו גהלק ונבקע לשתי

 בקיעות.
 וענץ המעיינות, המ כנגד הבתיגות של
 המעיינות של מ״ן שיש בארץ העליונה מלכו*
 וכנגדם למטה המעיינות שבארץ הזאת, הם
 בהי׳ מ״ן עולים מן התהום למעלה, על טני
 כל הארץ. אבל הנשמים היורדים על הארץ,
 מן הנשמים הם בהי׳ מ׳׳ד. ונמצא כי אץ לד

 ד) הקדםה כ״ו
 והיא מדברת בענייני הנשמות.

 הנשמות. וכבר הודעתיד כמה בהי׳ מרצומיט
 יש למעלה תלויים בזו״ן, ובכל הפרצופים ההם
 יש בהם בחי׳ היסוד שבהם. ונמצא כי מכל
 בהי׳ יסוד שיש למעלה, יצאו ממנו נצתות
 נשמות לבטלו/ ונאהזו בהם הקליפות, כי כל
םף הצדיק. והנה המש בהי׳  היסודות נרמזים ב̂י
 זמנים יש שם למעל* ומכל יסוד מהם יצאו

 נעוצות כגזבר.

 הה סדרם כפי מעלת מדרגתם:

׳  ח< זווג א

 הוא ז׳׳א הנקרא ישראל, עם נוקביה הנקראת

 דע, כי אין שומ נשמה בעולם, שתהיה
 ח׳׳ו ערומה מבלי לבוש אחד, שבו מתלבשת
 בעה״ז. וענץ חלבוש חזח נרמז בזוחר, בפרשת
 משפטים בדברי ר׳ ייבא סבא, על פסוק שארה
 כסותה ועונת* ועל פסוק לא ימשול למכרה
 בבגדו בה. ונבאר עתה מה ענין הלבוש הזה
 שיש אל הנשמ* הנה כל מה שאירע למטף
 הצדיק בעה״׳ז, עם אחנתו אשת מוטיפרע, שמא ו
 י׳ טטות זרע מבץ צטרגי רגלמ, ש) כמש״ה
 ויטהו זרועי ימו. כמו כן אירע למעלה במטף
 הצדיק העלמן, שהוא ספירת היטוד. וכאשר
 יצאו אותם עשר טטות ונצוצות גשמות קדושות
 מן היסוד העלמן הזכר לבטלה, ולא נתקבלו
 ברהם הנקבה העליונה, נאחזו הקליטות באותם
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 שבתוכו לעולם, אפילו לאמר התמיה. ודע, כי
 ג״ כ הוא בכל מיני הלבושים שלוקחום שאר

 הנשמות.

 ונבאר עתה כל אלו החמשה בחי׳, הבתי׳
 א׳, שהוא הזווג היותר מעולה שבכלם, הוא זווג
 ישראל עם רחל. והנה יש בו ב׳ בחיי, משא״כ
 בשאר הזווגים, והוא, שביסוד האמיתי של ישראל
 שהוא המזדווג עם רהל, יש בו חמשה חסדים
 והמשה גבורות, הנמשכים שם ממוחין דאימא,
 וגם הו״ג ממוחין דאבא. כי הנה היסוד דאבא
 המתלבש תוך ז״א, הגה הוא מגיע ומתפשט עם
 סיום היסוד דז״א ממש, והנה העשר גבורות,
 שהם: חמשה דאבא, וחמשה דאימא, הם בחי׳
 עשרה הרוגי מלכות, אשר נשמותיהם נתלבשו
 באלו הטיפות. והחמשה גבורות דאבא, ב) הם.
 ר׳ עקיבא, רשב׳׳ג, ר׳ ישבב הסופר, ר׳ ישמעאל
 בן אלישע כ״ג, ור׳ יהודה בן בבא. וגלע״ד,
 כי סדרם כך ממש, כי ר׳ עקיבא ג) הוא חסד
 שבגבורות. ורשב״ג גבורה שבגבורות וכוי. ואל
 תתמה אם נשמת ר׳ עקיבא הוא משרש קין
 שהוא מאימא, כנזכר בדרושים אחרים, ולבוש
 נשמתו יהיה מאבא, ד) ועד״ז בכל אחד ואחד
 מהאהרים כפי מה שהוא, ודע כי אין בזה קפידא,
 והטעם הוא, כי כבר ביארנו ה) במקום אחר
 איך חסדים דאימא, הם מתלבשים ביסוד אבא,
 ושם נקראים גבורות דאבא. ועוד כי הנה הכל
 מתערבים בהיותם בתוך היסוד, ולכן יש ליוסף
 קורבה עם כל השבטים להיותו מבחי׳ היסוד.
 ושאר לבושי הנשמות חמשה הרוגי מלכות
 הנשארים, הם מן המש גבורות דאימא. והנה
 לפי שאלו העשרה הנזכר, הם (הנז׳) לבושים
 מבחי׳ הגבורות והדינים, לכן הוצרכו ליהרג,
 יפי שהקליפות הם נאחזות מאד בגבורות כגודע,

 רהל, וזמן זווג זה, הוא במוסף דשבת, כי אז
 רהל נגדלת בכל ארך ז״א ממש כמוהו, ואז

 מזדווגים יהד ע״י היסוד האמיתי של ז״א.

 זווג ב׳

 הוא זווג יעקב עם רחל, וזמנו בשחרית של
 ימי ההול, והוא מזדווג עמה ע״ י היסוד שלו

 האמיתי.

 זווג ג׳

 הוא זווג יעקב עם לאה, אחר חצות לילה,
 ואז שניהם נגדלים, ומתפשטים בארך כל ז״א

 כלו, ע״י מציאות יסוד אחד שבו.

 זווג ד׳
 הוא זווג ישראל עם לאה, במנהה דימי
 החול, והיא אינה מתפשטת רק בשעור הציו
 העליון, שהוא עד החזה שלו, ואז הוא מזדווג
 עמה ביסוד שהיד, לו בתחלה אל ז״א, בהיותו
 בבתי׳ שש קצוות בלבד, כמבואר אצלינו בענין

 התפלות. א)

 זווג ה׳
 הוא זווג יעקב עם לאה, בתפלת ערבית
 דימי ההול, והוא בהצי העליון ש־1 ז״א, ואז

 הוא ע״י בהי׳ היסוד האהר.
 הרי מצינו חמשה מיני זווגים, ולהם חמשה
 מיני יסודות, ומכל א־יו היסודות יצאו טפות
 קרי, ואמנם אלו הטפות הם סוד לבושי הנשמות.
 ודע, כי לבושים האלו תמיד נשארים דבקים
 עם הנשמות, ואין הלבוש הזה נפרד מן הנשמה

 ה מקומות
ר ס ו ע ת ה ר י פ ץ ס נ ב ע ׳ ׳ ת ח ו נ ו כ ד ה ע ן ש י י ) ע  ד

. צ ״ ף ק  ד

ה ״ ף ל ש ג׳ ד ו ר ת ד י צ י צ ן ה י נ ת ע ו נ ו ב ר ה ע ) ש  ה

. י ׳ פרק י ר כ ע ח ה׳׳א ש ״ . ע ע ה אבל ד ״ א ד ״  ט
ה י ד ועיייש באור פנימי ד ״ ׳ אות ע ק ח ל ס ח ״ ע  ת

א צ מ  נ

 הגהות ומו
ש ו ר ה ד ח נ ת מ ל י פ ן ת י נ א ע ״ ת ח ו נ ו ו כ ר ה ע ) ש  א

ם י ט ו ק ה ל מ ל ח א ו ו ב ם ש ש ר ל פ ס ן ב י י . ע ד ׳ ׳ ל ף ש ׳ ד  א

. ם י ד ו ה י ן ה י נ ש ע ר פ ך ל י ר א ה ׳ ש ט ב ו ק  ל

• ב י ף ע ׳ ד ש ו ו ר ן ד י ל י פ ת ן ה י נ ת ע ו נ ו ב ר ה ע ) ש  ב

. ה ן ז י נ ע ב ה ו ״ ב ד ״  ט

. ׳ ק ט ר ף פ ו ן ס י ח ו מ ר ה ע א ש ׳ ׳ ח ח ׳ ׳  ג) ע



w שער הקדמה כ״ו הגלגולים 

 של אנא, לפי שהוא מקום *ר, ולכן מאו לחוץ
 ומקיפיז את היסוד ׳דאבא מבחוץ, ונמצא, כי
 החסדים דאנא כלם עומדים תוו היסוד דאימא,
 המלביש את ימוד דאבא. משא׳׳כ •נכויות, כי
 הם נמדדות, אלו ביסוד דאבא, ואלו ביסוד
 דאימא, ולכן אי אפשר לכנות ולסמן ולקבוע
 להם רבי אהד ויסוד אהד מיוהד ללמד לבלם.
 ודע, כי מתשובתו של מורי זלה״ה, ראיתי
 שאץ זה אלא דוויה בעלמא, לפי שאגי הקשתי
 לו על טעם הנזכר, דא׳׳כ יהיו להם ב׳ מלמדים,
 כנגד ב׳ היסודות, ודהר. אותי בדברים, ולא רצה
 להשיב לי, מראה שלא רצה לגלות כל הצורד
 בז* יאין אגי יודע הסב* ודע, כי להיות אלו
 העשרה תלמידי דשנ״י ע״ח מבחי׳ ההסדים,
 ובפרט מן הזווג המעולה שבכל!/ שהוא מישראל
 עם רהל, לכן זכו שנתבאר וגגלה להם כל סודות
 התור* שלא מתוך צער כלל, מד• שלא יהיה
 כן עד דרא דמלכא משיהא, מזכר בזוהר בכמה

 מקומית. ה)

 זווג בי
 שהוא יעקב עם רהל, ונודע מ אין כל
 הדינים מרובים ברחל כמו בלאה, וגם מ מקב

 ובפרט ממפות קרי כמו אלה העצומים והגדולים.
 והעשרה הסדים דאו״א, הם למשי הנשמות
 של עשרה תלמידי הרשנ״י ע״ח, הגזכר מוהר
 ובאדרא דבא קדישא, ובספר התקונין, והם:
, ודי אנא, ודי יהוד* ור׳ מחק וכר. (א)  ר״א מו
 ולהיותם נהי, חטדמ/ לא המרבו ליהרג, לטי
 שאץ הקליטות נאחזות בהם. ואמנם השלשה
 חברים שמתו באדרא רבא קדישא, שהם: ר׳
, ודי הזקת/ ור׳ ייםא, הם היו  מטי בר מקנ
 נהי, שלשה הסדים של אימא המגולים,
 המתפשטים נתגייר, של ז״א, מ אלו הם
 העולות למעלה להאיר בזעיר אנפץ כמבואר
 אצלימ ו) ולכן שלשה הנדים ההם גטתלקו אז,

 ועלו למעל*

 והגה רשב״י ע׳׳ה הוא בהי׳ היסוד עצמו,
 שממגו מאו אותם העשרה טיפין, ולכן המרו
 ללמדם תורה ולתקנ* האמנם בעשר הגמרות,
מ  שהם עשרה הרוגי מלמו/ לא מציגו להם ו
 מיוחד שלימד לכלב/ והטעם הוא נמה שנתבאר
 אצלינו ז) בסוד התטילץ הנעשים כסברת ר״ ת
 דיל, על פסוק והבוטה בה׳ הסד יטובמו, כי
 החסדים של אב* אינם עומדים בתוך היסוד

י אס ט׳  אינהו תלת* הרי מפורש שאינם נ
 בלבד, ואס לומר שמא עם רשנ״י הם עשרה
 כאסור, גם זה לא יתכן, שמורינו ז״ל כבר
 כת* שרשב״י עצמו הוא בהי׳ היסוד עצמו, ואמו
 מכלל העשרה הסדים מ״ע. ואולי מכל לדהוק
 עצמנו ולתרץ, שמונה עמהם את ר׳ ייסא זוטא,
 אשר נתהבר אה״כ עמה* נמו שאיל די אנא
 ע״* יתיר תהא מר׳ ייםא הכרנא וכר, עוד
 איתא בפרשת תרומה סעד לדברינו, ת״ל, ואנא
 מאן יהיב לי וכר, כ״ש אנא למהוי בינייהו בדף
 קנ״ד ע״א א״כ מכאן סעד לדברי, מ רב ייסא
 הזולים ממן עשר* מלבד חרשב״י ע״ה מלע״ד.

 הגה
 (א) אמר שמואל: צ״ע בדברי מורינו ז׳׳ל,
 שהדי תלמידי הרשב׳׳י ע׳׳* לא הת זולתי תשעה
 בלבד, כאשד נזכרו מוהלת האדרא רבא דף
 קכ״ז ע׳׳* ת״ל, תנא אתמנו הבריא קמיה דר״ש,
 ואשתבהו, ר״א בדיה אי, ר׳ אבא בי, ר׳ יהודה
 ג׳, ר״י בד מקב די, ר* מחק וף, ו׳ ומקיד.
נ ר, די תייא זי, ר׳ תםי ת׳, ר׳ ייםא ט׳,  בר ר
 וכד וכד. ועוד איתא בסוף האדרא דף קמ״ד
 ע״* ת״ל, והוו קראו להו ר״ש, שבעה אנן
 עיני הי, דכתיב שבעה אלה עיני הי, מלן אתמר.
 א״ר אב* אגן שתא מעיני, דנהרן משמעא*
 אנת הוא שמעאה דכלא, ודא הוא בתר דמיתו
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 ונתפשסו בכל קומת ז״א כנזכר, ולכן רושם
 הראשון של היסוד האי, שהיה ליעקב קודם
 חצות לילה, לא נתבטל, לפי שלא חזרו יעקב
 ולאה אחר חצות אחור באחור, כדי שנאמר
 שנתבטל בחינתם הראשונה. אמנם בהיותם עדיין
 פנים בפנים, נשארו במציאותם, אלא שנתארך
 קומתם יותר, ונתפשטו עד למטה, ולכן מה
 שהיה להם בתחלה לא נתבטל. ונמצא, כי יש
 עוד עשר טפות אחרות שיצאו מהיסוד, שהיה
 קודם חצות, אלא שלא יצאו רק אחר חצות
 לילה. וכן עד׳׳ז יש עוד שנים אחרות היוצאים
 משם, מזמן קדרותא דצפרא, והם מעולים מן
 אלו העשרה. ואמנם ־אלו קי״ ב השניים הם
 גרועים במעלה מן הי״ב הראשונים. ואפשר שאלו
 השנים השניים של קדרותא דצפרא, יוכללו עם
 עשרה ראשונים, לפי שהם מעולים יותר מן
 העשרה שניים. והבט נא וראה, כי בזה הזווג
 השלישי, נכללו בו ארבעה זווגים, ומהם ארבעה
 ועשרים טיפות, וארבעתם נקראים זווג אחד,
 ולכלם יש יסוד אהד שממנו יצאו, לפי ששתי
 היסודות אחד של קודם חצות זה, ואחד שלאחר
 הצות, זה נכלל בזה, והכל יסוד אחד. ובסוף
 הדרוש הזה נבאר, מי הם אלו הארבעה ועשרים

 טפות, ומי הוא הרב שלהם.

 זווג הד׳
 ,כפי מעלת סדר הזווגים, הוא זווג ישראל
 ולאה במנהה בימי החול. ולפי שהם עומדים
 מן ההזה דז״א ולמעלה, אין שם מקום התפשטות
 אל ההו״נ, ולכן החסדים מתקבצים מרוע ימין,
 והגבורות בזרוע שמאל. ולכן אינם נקראים רק
 בשם שתי טפות בלבד. ולהיות הזווג הזד. דמנחה
 עם לאה, שהם דינים קשים, לכן היו טפות אלו
 בחי׳ ב׳ אחים, ט) פפוס ולוליאנוס, הנקראים
 הרוגי לוד כנודע, וגברה מעלתם להיותם מבחי׳
 ישראל, ולא יש שם יסוד ניכר ממש, ולכן

 אין להם יסוד ורבי מיוחד.

 הוא מן הארת המוחין דאבא בלבד אשר בתוך
 ז״א, ולכן אין ביסוד שלו, רק חמשה הסדים,
 וה׳ גבורות של אבא בלבד. והנה בחי׳ היסוד
 הזה, הוא רבינו הקדוש ז״ל, אשר סדר המשכות
 ותלמידיו בני ישיבתו, הם טפות החריג שיצאו
 ממנו, והם: ר׳ תייא, ור׳ אושעיא, ובר קפרא,
 ולוי בר סיסי, ור׳ חנינא בר המא, ורב, וכיוצא

 בהם.

 זווג הג׳
 כפי סדר מעלת הזווגים, הוא יעקר עם
 לאה, אחר חצות לילה, כי אז אע״פ שלאה יש
 בה דינים, להיותה עתה מבחי׳ לאה, אחר הצות
 לילה נמתקים הדינים שבה. ועוד, כי עתה אהר
 חצות לילה, היא ויעקב מתפשטים בכל ז) ערך
 ז״א כלו, משא׳יכ בזווג הקודם לזה של יעקב
 ורחל. ח) והנה ביסוד של הזווג הזה, יצאו
 ממנו עשר טפות, שהם: חמשה חסדים, והמשה
 גבורות מן אבא. ולכן בשני הזווגים אלו, שהם
 הזווג השני של יעקב ברחל, וזווג הג׳ של יעקב
 בלאה דאחר חצות, אין בהם הריגה, לפי שהם
 מיסוד דיעקב, שהוא מצד מוחין דאבא, ואינם

 דאימא שהם דיגים.
 ודע, כי בזה הזווג השלישי, נכלל בו עוד
 זווג אחר, אע״פ שלא כתבגוהו לעיל, והוא, כי
 גודע, דבקדרותא דצפרא, הוא יותר רחמים ממה
 שהוא בהצות לילה האחרונה, לפי שכבר אז
 כמעט נקרא יום, ואז החרים יעקב ולאה הנד,
 להזדווג שנית, כנזכר בזוהר בפרשת שמות דף
 י׳ ע״א. ומהזווג ההוא יוצאים ב׳ טפות בלבד,
 האחת כוללת חמשה חסדים, והשנית כוללת
 חמשה גבורות, ואלו השתי טפות, הם מעולות
 יותר מכל העשרה הנד שיצאו מזווג שלאחר

 חצות לילד, והרי הם י״ב טפות.
 ודע, כי הנה קודם הצות לילה, היו יעקב
 ולאד. מהחזה ולמעלה של ז״א, כמו שיתבאר
 בזווג החמישי לקמן. ואחר חצות לילה, נתארכו

 הגהות ומראה מקומות
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 הלבושים של הנשמות, אשר מהם נעשינו רמ״ח
 איברים, והנשמה מתלבשת בתוכם. ודע, בי בל
 הלבושים, אינם כי אם מהחסרים הראשונים,
 שבזמן אצילות זו״ן, ולא מן חח סדים של אה״כ
 מזכר. ולפי שגם בהי׳ הנשמות של כל אלו
 הלבושים הגז״ל, כלס הם גם כן ע׳׳ד הנז״ל,
 מבהי׳ מוח הדעת עצמו, ולא מהתפשסותו למסה,
 לכן גתגו להם אלו הלבושים שהם הטפות הגז׳,
 אשר המ מן הדעת עצמו. האמנם אע״פ שביאתו
 כי יש קשר אמיץ בין כל אלו הטיפות הגז׳, עכ״ז
 כל זה הוא במציאות הטפות עצמם, שהם
 הלבושים. אבל הגשמות עצמם המתלבשות
 בתוכם, כל גשמה מה* היא מן השרש שלה,
 ואינם כלמ מן שרש אהד. אמנם הצד השוה שבהם
 בי בלם הם מבהי׳ מוה הדעת עצמו למעלה,
 אבל איגם קשורות יהד, כי אינם משרש אהד

 כל*
 גם דע, כי באלו המטות שהם בתי׳ למשיט,
 יש בהם פנימיות וחיצוניות, מ יש מפות
 שנמשכות מן המוהין עצמם המלובשים תוד
 נדרי דאבא או דאימא, דש ספות נמשכות מן
 ההיצוניות, שהם הלמשיט של המוהין הנד, והם
 הכלים של נה׳׳י דאו״א. ושתי בהי׳ אלו, שייכי
 מן מ״א בין ביעקב. ואמנם כל ב׳ בהי׳ אלו,
 כלם הם מן המוח של הדעת עצמו למעלה

 מזכר.
 ודע, כי כל אלו הטפות והלמשיס הנדל,
 שהם בעשרה הרוגי מלכו* ובעשרה תלמידי
, הם  רשב״י, ובהרוגי לוד ומתר, כלם מדל
 מבהי׳ הפגימיו* ועוד מגרם מפות אהרים
 וכנגדם וכמספר* והמ מבהי׳ החצוניות. ואמנם
 לא ביאר לי מורי ז״ל עניינם, מי הם הצדיקים

 אשד לקהו הלבושים האל*
 ודע, מ כל בהי, אלו הטפות והלבושים
 הנדל, הם הנקראים בדברי הנביאים, בלשון
 שארי* אלא שאותם שהם מבהי׳ ישראל,
 נקראים שארית ישראל, וכמש׳׳ה שארית ישראל

 שעד

 זווג הה׳

 והוא האחרון שבכלם כםי סדר מעלתם, הוא
 יעקב ולאה קודם הצות לילה, ואלו הס דינים
 גמורים, וגקראים הרוגי ביתר. והיסוד והרבי
 שלהם, הוא ד אלעזר המודעי, אשר גהרג שם
 בביתר כגודע. ודע, כי יש הלוק והפרש בין
 אלו התמשים טפות או יותר, מכללים בחמש
 הזווגים הנד, ובין כל שאר הגשמות, ויש לאלו
 מעלה גדולה ועצומה, על כל שאר הגשמות,
 והוא, בי בל שאר הנשמות, הם באים מן
 אתערותא דנוקבא, שהיא מתעוררת אל הזוו*
 בתתל* ומתאוה אל הזכר, ואת״כ מתעורר הזכר
 גם הוא. והנה כיון שהזכר לא היה מ התעורתת
 מרצונו, אלא שיתעורר על ידה, לכן אותם הטטות
 של ההר׳ג הגמשכות ממג ההוא, אינם נמשמת
 מן הדעת עצמו של הזכר, אשר משם נמשכת
 תשוקתו, אמגם נמשכות מן החו׳׳ג המתפשטים
 בו י) למטה בשש קצוותיו מודע, אהד שגתלבשו
 אותם הטטות, ונתעכבו שם בהמתם למטה בריק.
 אבל אלו ההמשים טפות שמומשה הזווגיס הנד,
 מאתערותא דדכורא איגון בלבד, כמן שרט טטות
 קרי, מורה על כי הזכר אותה נפשו להזדווג
 מוקמה, ולהשטיע בה טטות אלו, ולא מצא*
 יען מ גוקביה היתד, אז למטה בעולם הבריאה,
 או כיוצא מה, ואז יצאו לבטל* ובזה תמן
 היטב, סבה אל ספות הקרי, אין הם לבטל*
 ונמצא מ ביון שטפות אלו נמשכים מאתערותא
 דדכורא עצמו, בי מאלמ נתעורר, והנה אין
 התעורתת הזמג אלא ממוה הדע* ולמ ודאי
 כי טטות אלו נמשכו ממוה הדעת עצמו מן ההדג
 אשר שט, וכשנמשכו ורד השש קצוות שבו,
 לא נתעכמ ונתלבשו שם, כ) רק עבת דרו מעבר
 לבד, ונשאת מכותס הראשון, ולכן מעלתם
 גדולה ועצומה, על כל שאר משמות עד אין

 קץ.
 והגה כל זה שאמרנו, ל) הוא בעגין

 הקדמה כ״ו

 הגהות ומדווה מקומות
 י) ודה ודכ שעד פדה פוף פרק וד. שעד כ)ע״זו ודב שעד תקת הנוקבא •רק ג׳ גיל זד.
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 עד שער הקדמה כ״ז הגלגולים

 אשר כלם הם מן הזווג של אחר חצות לילה,
 אלא שהי״ב מהם הם מכללות החצי הראשון
 של הלילה, ועליהם נתנבא ישעיה ע״ה, שהשכינה
 צועקת מתוך גלותה בשעיר, שהיא גלות אדום,
 ואומרת לשי״ת, שומר מה מלילה, שהם הכת
 האתת של הי״ב טסות, שמן הזווג שלאחר חצות
 לילה, הנקרא לילה. וכנגד הכת האחרת, שהם
 הי״ב טפות, שיצאו מזווג כללות חצי הראשונה
 של לילה, הנקרא ליל, אמר שומר מה מליל.
 והקב״ה הנקרא שומר, משיב לה, כמש״ה אמר
 שומר אתא בוקר וגם לילה, כי אתא בקר, הם
 אותם הנולדים מזווג קדרותא דצפרא שהוא בקר.
 וכנגד העשרים הנולדים מזווג שלאחר חצות,
 אמר וגם לילה. גם אמר אם תבעיון בעיו, פי׳:
 כי להיות ארבעה ועשרים טפות אלו, של השתי
 כתות הנד, באים בדרא בתראה, לכן צריכים
 שישתדלו להרבות בתשובה, ובשאלות ובתחנונים
 לפני הקב״ה, שיושיעם מן הגלות ויגאלם. ולכן
 בפסוק שאר ישוב שאר יעקב, נזכרו שתי פעמים
 שאר, כנגד ב׳ הכתות הנד כאשר כתבתי לעיל

 וע״ש. (א)

 לא יעשו עולה וגוי. ואותם שהם מן בחי׳ יעקב,
 נקראים שארית יעקב. וכמש״ה, והיה שארית
 יעקב בגוים. ולפי שיש חמשה בחי׳ בהמשה
 הזווגים הנז״ל, לכן כגגדם נזכר בדברי הנביאים
 פעמים רבות שארית יעקב שארית ישראל. גם
 גזכר ב׳ פעמים שאר בפסוק, שאר ישוב, שאר
 יעקב, כנגד שארית ישראל, ושארית יעקב. ל)
 ונבאר עתה, מי הם הטפות של הזווג
 השלישי. דע, כי אע״פ שכפי סדר מעלת הזווגים
 האלו, הטפות של הזווג השלישי, הם גדולים
 משל הרביעי וחמישי. אמנם לעגין תולדותם
 וביאתם בעה״ז, הם אחרונים שבכל החמשה
 זווגים, ואלו הם עתידים לבא בדור אחרון, קודם
 ביאת משיחגו בעהי״ת. ולפי שהם עתידים לבא
 בגלות זה האחרון, לכן נרמז ביאתם בנבואת
 ישעיה הנביא ע״ה, בפסוק משא דומה אלי
 קורא משעיר וגד. וכבר נתבאר בזוהר, כי נבואה
 זו גאמרה על גלות זה האחרון. והענין הוא
 במה שנודע מספר הזוהר בפרשת בא, מ) כי
 ליל הוא קודם חצות, ולילה הוא לאחר חצות.
 והם עגין שתי הכתות הגז״ל בזווג השלישי,

 ג) הקדמה כ״ז

 נצוצות נדב ואביהוא עצמם, וכל שאר הנשמות
 של השורש הנזכר, שבאו כלולות שם בצלם
 אור מקיף של נדב ואביהוא, כל נשמה ונשמה
 מהם היתד. מעורבת בתוך קליפת הרע שלה.
 וכאשר נולדה נשמה אחרת, מאותם שהיו כלולות
 בו בצלם נדב ואביהוא, ובאה בעה״ז, אז אותה
 הנשמה היתד, נקיה וטהורה מן קליפתה, וכל
 שאר הנשמות של השרש הזה, באו כלולות בצלם
 של זו הנשמה שנטהרה, ועדיין כלם נתונות תוך

 דע, כי אין לך אדם שאין לו נשמה, בבחי׳
 אור מקיף ואור פגימי, דוגמת מה שנתבאר אצלנו
 בדרוש הצלם ם) של המוהין דז״א. והנה כאשר
 נולדו נדב ואביהוא ובאו לעולם, אז היתד,
 ראשית והתחלת תקון שרש קין, של בתינת
 הב׳ ע) שורש מאדה״ר שהיא היותר מעולה, ושם
 באו כלולים כל הנשמות שבשרש הנזכר, בצלם
 של נדב ואביהוא, בבחי׳ או״מ עליהם. אבל
 עדיין לא נטהרו כל הנשמות ההם, זולתי שתי

 הגהה
 (א) א״ש: צ״ע, שכפי הדרוש הזה היה לו הפסוק להקדים מלת ליל בתהלה, היל״ל שומר

 מה מליל שומר מה מלילה, וצ״ע.

 הגהות ומראה מקומות
 ל) חע״ס חלק סיז תשובה רפיא. ס) עיח חיא שער המוחין פרק הי. ח׳׳ב שער
ת ק״ל. הצלם פ״ב. שער פו״ח פייב. שער החשמל פ״א. ו  מ) דף לח: ומהר ע״פ הסולם מן א

 נ) להלן דף קניד ד״ד, ועתה אבאר. ע) לקפן הקדפר, כ״ט.



 שער הקדמה כ׳׳ז הגלגולים

 הקליפות, בתוך האדם הגליעל, ונתעלמו ש*
 ובאשר הגיע זמן איזה נשמה מהם לבא בגוף
 בעה״ז, מהמת זכיות אתה האדם בעה״ז כגזבר.
 אי אפשר לה להתגלגל תכף בגוף בעה׳׳ז, בעאתה
 מעמקי הקליפות, אבל עריו שאהד שתצא מעמקי
 הקליםות, שתכלל בבהי׳ צלם ואור מקיף שלשה
 פעמים על ראש שלשה אגשים זה אהד זה, שיהיו
 מן השרש שלו, ואח״כ תכגם בגוף הגולד אה״כ,
 ותהיה בו בבהי׳ גשמה של אור מגימי גמור,
 ואז בפעמ הזאת גקרא גלגול א׳ שלה, ומשם
 ואילו תתגלגל גלגולים אחרים כפי הצורר
 מודע. ולפעמים יארע, שג׳ אגשים שקומו לו
 שבא הוא כלול הוא בצלם אור מקיף שלהם,
 לא נתקנו בתוולה בזמנם ככל הצורך, ואז
 כאשר יתגלגל האדם הזה מלגול הא׳, יתגלגלו
 גם הם יחד עמו להשלים תקוגם. האמנם אץ
 הגוף הזה נקרא, אלא ע״ש האדם הזה החדש
 שנתגלגל פעם א׳ זו, והשלשה אהרים הם שם
 כאורהיס אע״פ שהם ממש מגולגלים שם עד

 יום המיתה. ר)
 גם דע, כי האיש הזה מהדש שבא עתה
ם א׳, יש לו טורה גחל להכניע מ  בגלגול ב
 יצרו/ אע״פ שנשמתו תהיה גבוהה מאד, לטי
 שזה הוא התחלת הזדככו מן הקליפות, כי אפילו
 בהמתו בבהי׳ צלם, היה מעורב בקליטתו מד.
 גם לטעם הנזכר, מוכרה הוא שהאיש הזה יהיה
 עצב מאד כל ימיו, ודואג בקרמ תמיד ללא
 מבד, אבל הסבה האמיתית הוא, כי הקליפות
 מהם המשכת העצמן כמדע. וז׳׳ט טעמ מסטיק
ד המלך ע״ה, יחדו יתברך ומציגו מ  אל ח
 שהיה יצרו מתגבר עליו בבת שבע ובאביגיל,
 והוא פלא גדול, אלא הטעם מובן עם הגזבר, מ
 אז היתד, התחלת יציאתו מעמקי הקליטו* ומה
 תבין כמה פסוקים שהיה אומד דוד המלך ע״ ה
 על עצמו, טבעתי במן מצולה וכר, וכמצא, ודע
 כי לטעם הנזכר, אין עוגות האיש הזה החדש
י אד* לטי  נחשבים לפגמ יתברך כשאר מ
ן הקליפו* וטרחו גחל  שעדיין הוא נתת מ

 קליטת* ועד׳׳ז נמשך הדבר, מ היתד, גשמה
 אהדת גטהרת ומתגלת שם מתוך קליטתה, ואז
 באה לעה״ז, וכל השאר של השרש הזה שעדיין
 לא נטהרו, המ באות כלולות בצלם, בסוד או׳׳מ

 של הנשמה שכבר נטהרה ובאה בעה׳׳ז.
 וכבר הודעתיך, כי את טהרת הגשמות
 ומאתם בעה״ז, כמי סדר מעלתם ומדרגתם, רק
 במי המזדמן, כפי זכמת השעה ההיא של האדם
 התהתון, אשר המשיך הגשמה ההיא בטטת
 זרעו, כמבואר בדרושים הקודמים ט) כי לפעמים
 הגשמות שהם יותר גמהות ומעולות, עומדות
 בעמקי הקליטו* ואיגם יכולים לצאת משם, עד
 זמן רב שתדמן אתה זכות מתייהם אליהם
 להוציא* וגשמות הגרועות מהם, יוכלו לצאת
 משם ולבא בעה״ז, קודם צ) האחדות לסבב
 זכות הנעשה אז, המייתהס אליהם. ולטעמים
 שאדם חוטא אמה חטא בעה״ז, ורוצימ הקליפות
 לאבדו ולהטעותו, ואז ממשיכים לו גשמה אתת
 משרשו, שהיתר. טבועה ביון מצולת הקליפות,
 ומעורבת עם כמה קליטות וחיצונים, ומוציאם
 אותם משם, וממשיכים אותה משם, בבהי׳ צלם
 על האדם ההוא שחטא, כדי להחטיאו מתר.
 ולטעמים יארע מ הגשמה הזאת שהמשימה
 עלמ, היא גשמה גחל* אלא שהיתר. טמעה
מ  בעמקי הקליטו* והקליטות השבו כי כבר ח
 אמדה מניהם ולא תשוב לקדמות* והקב״ה
 עוזרה, ומתנערת מקליפתה, ומראה כהה
 וקדושתה, ואדרבה מסייעת את האדם ההוא
 להיטי* ת׳׳ס פסוק עת אשר שלט האדם באדם
 לרע לו, ר״ל: עת אשר שלט האדם הבליעל
 של הקליט* באדם שהיא הנשמה הקדוש* והוא
 טעה, מ השב שהיתר. לטובתו של הקליט*
 ואדרבה הוא לרע לו, מזכר כסבא דמשטטים.
 ואה׳׳כ הנשמה ההיא מזדככת מטהרת, ובאה

 גם היא אח״כ בעה׳׳ז ע״ד הנד׳ל.
 קצורו של דבר ק) דע, כי הנשמות כלם
י או של קת והבל וכיוצא, ד ח  ע׳׳י חטאו של א
 נתערמ טוב ברע, פירוש: מ ירדו בעמקי

 הגהת! ומדאה מקומות
 ק) לעיל הקד&ה כ״ג.

 ו) לווין זף קנ״ב פ״ב ותו ודע 9י.
 פ) לעיל חקדפה ט״ו.

 צ) צ״ל האחווה לסב*



 עו שער הקדמה כ׳׳ח הגלגולים

 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט ומי, ודי
 בזה למשכילים. ולכן אין להרהר אחר מדותיו
 יתברך, אף לא אחר הצדיקים, אף אם יחטאו.
 גם צריך שתדע, כי מי שחוא מבחי׳ קין השנית
 המעולה, הנד, עם היותו מעורב טוב ברע, הנה
 הטוב שבו גדול מאד, אלא שהוא מעורב בקליפות
 רעות רבות ומזוהמות, והרע הוא מרובה בו על
 הטוב, והסבה היא לפי שכל שרש קין הוא מן

 הגבורה, שבהם נאחזים הקליפות והחיצונים.

 לצאת מתוכם. וז״ס ארז״ל ר) אלמלא אתה דוד
 והוא שאול, הייתי מאבד כמה דוד מפני שאול,

 והבן זה מאד.
 ולפעמים יארע כי האיש הזה החדש, תהיה
 גשמתו מעולה וגבוה מאד, ואינו יכול להכניע
 יצרו, ואל״כ בקלות גדול היה יכול להיות חסיד
 גדול. בזה יתבאר לך סוד נמרץ, כי לפעמים
 חטא קטן של אדם אחד, יענש עליו מאד.
 ועון גדול של אדם אחר, אינו נענש עליו. וז״ס

 ש) הקדמה כ״ה

 תחתון, שהוא מן הכתף, ולא •ממקום העליון
 הראוי להם שהוא מן הגלגלתא.

ת האדם  ודע, כי אעפ״י שבעה״ז אין כה ב
 לתקן גרעוגות אלו, אפילו ע״י מעשים טובים,
 עכ״ז אם האדם יטיב מעשיו בעה׳׳ז, זוכה כי
 לעתיד לבא בימי המשיח בע״ה, יתוקנו הפגמים
 האלה, והדעת יעלה למעלה במקומו ביאש,
 ואז יאירו פנימיות הנשמות הנד כמתחלה בהיותם
 למעלה בראש, וגם חיצוניותם יהיה אז ממקים

 עליון הראוי להם, שהוא מן הגלגלתא.
 ודע, כי אני מסופק בענין החצוניות אשר
 להם עתה, שהוא מן הכתף השמאלי, אם אמר
 לי מורי ז״ל, שישאר גם אז בימות המשייז, עם
 פנימיות הנשמות הנזכר, כיון שעתה בעולה הזה
 גתחבר יחד. או אם הוא הפך זה. גם דע, כי
 כמו שירד הדעת למטה בין הכתפים בחטאו
 של אדה״ ר, כן ירדה בחי׳ פרצוף לאה מאחורי
 הדעת של ז״א, כי שם היתה מקומה תחלה,
 ועתה אחר חטאו של אדה״ר, ירדד. גם היא
 למטה, באחור הכתפים, כנודע כי לאד, יוצאת
 מן המלכות של אימא, שבמוח הדעת של ז״א,

 המלובש תוך היסוד דאימא כנודע.
 ודע, כי כל אלו הנשמות שהזכרנו בדרושים
 אלו, שהם כמו ר׳ עקיבא וזולתו, שהם אחד

 דע, כי ז״א יש לו שלשה מוהין, שהם
 חו״ב, וביניהם המוח השלישי הנקרא דעת, הכלול
 מחו״ג, תרין עיטרין. וכאשר הטא אדה״ר, גרם
 שירד מוח הדעת למטה בין ב׳ הכתפות של ז״א,
 בשליש העליון של הת״ת, שהוא עד מקום
 החזה, ושם גפרדו התסדים בכתף ימין, והגבורות
 בכתף שמאל. ונודע, כי קין והבל גולדו אהר ת)
 שחטא אדה״ר, והנה קין הוא מן אלו הגבורות
 שבכתף השמאלי, אחר ירידתם שם, כי אז אין
 להם כ״כ הארה כמו בהיותם למעלה במוח עצמו,
 והרי זד, גרעון אחר. עוד גדעון ב׳, כי אלו היד.
 הדעת למעלה במקומו בראשו, היה תיצוגיות
 הנפש, מן העצם והבשר של הראש עצמו, כי
 נודע שאין גשמה שאין בה פגימיות וחיצוגיות
 שהוא הלבוש שלה. ונמצא כי הפנימיות שהוא
 מן הגבורות של מוח הדעת, היד. מתייחס עם
 החיצוניות שלד, שהיא עצם ובשר של הראש
 מצד שמאל. אבל כיון שירד מות הדעת למטה,
 נמצא כי פנימיות נשמת שרש של קין, הם ממוח
 הגבורות שבדעת, וחיצוניותם הוא מאבר כתף
 השמאלי, ואינם מתייחסים יחד, והרי יש להם
 גדעון אחר בבחי׳ פנימיותם, שאינם מאירים
 עתה, כמו אלו היו למעלד, במקומם בראש.
 וגדעון שני בבחי׳ היצוניותם, שהם ממקום

 ה מקומות
 הדעת. שעד מאמרי דזיל דף ס״ז בדרוש ד׳ שנכנסו

 לפרדס.
 ת) לעיל דף כיח ועייש בהגהות ומימ אות כי.

 הגהות ומ
 ר) מסכת מויק מיז: ושם כתוב אלמלי אתה
 שאול והוא דוד. להלן דף קםיא דיה וכדי שתבין.
 ש) שער הפסוקים בראשית דף ד׳ בפסוק ומעץ
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 ש rr, ני אע״ט שאמו נשמה משוש קין
 הנזכר, תנא לעח׳׳ז בפעם ואשתו, שאן נקראת
 חדש* צרת להשלים ששו רוהו ונשמתו ממה
 שנפגמו בהיותם בלולות בנפשו של קין כשחטא,
 וצריכה לתקן ולהשלים בחי׳ הלקה אשר בשרש

 הנזכר.
 הנה נתבאר למעלה בענין חמ׳׳צ ומצות
 ל״ת, את הם תלויים ברמ׳׳ח איברי נשמת אדם
 הראשון, ואת לו אבד שאמו כלול מן בשר
) ווע, כי העצמות היא הנחי׳  וגתיס ועצמו* ו
 היותר מעולה, ננהי׳ המות שכתובו נפגיס, ולא
 בבזוי׳ העצמות עצמם. ואהדת במעלה הם הגתים
 יען כי התת האדם עובר בתוכם, שהוא הדם
 המתפשט בתת העורקים של גוף האדם, וש
 כי הם מקושרים כל האיברים כלס, ומעמתים
 אותם בבחי׳ קומה אה* והגרוע שבשלשתם הוא
 הבשר. והגה בכל בהי׳ מאלו השלש* שהם:
 בשר, וגתים, ועצמו* יש בהם גשמות, הנקרא
 שרשי הבהמה ההיא, והס הת״ה אשר שם,
 וסביבותיהם ששבים הענפים שהם בעלי בתים,
 ובעלי מעש* ועמי האת. וענת זה שייר בכל
 בהי׳ מאלו השלש* שבכל אבר ואבר. ודע, כי
 יש איברים ארוכים כמו הזרועות חזשוקיס, ואז
 יש הרחק גמל בת הנפשות אשר באבר ההוא
 בין זו לוו. אבל מי שהוא מן אבר הכתף וכתוא
 בו, הגה כל הח״ה אשר שם מחוברים יחד

 וקרובים זה לזה קורבה גדול*

 משרש קין, כלמ המ מן גבורת ההוד שבדעת, א)
 שהיא הגבורה ההמשי* וגם כל הגשמות
 היוצאות מגבורת ההוד אשר בדעת של ייאר,
 כלס הם קרובים אל שרש של ר׳ עקיבא כגזבר.
 וגקראים שרש אהד. ועד״ז תקיש בשרש הבל,

 שהוא מן ההסדיס שברע*
 ב) ענת שרש קת וממגו תקיש לשרש הבל.
 דע, כי כל אלו הנצוצות של נשמות התלויות
 בשרש קת, כלס היו תלדימ בו בקץ. וכאשר
 חטא, כל הנצוצות ההם נתערבו בקליפות. ובי,
 הנצוצות המעולות והחשובות, ירדו למטח יותר
 מכל השאר, כי אלו נטלו לעמקי הקליטות, לטי
 שעון קין היה פוש במהשבה עליונה, כנזכר
 בספר התקונין, תקת ם״ט. והנה ר׳ עקיבא בן
 יוסף, מקום אהיזת שורש נפשו, הוא בזרועות,
 בםת ותו אותזת בעקב עשו, כמבואר בדרושים
 אלו, והנה הת לפעמים האדם משפיל אותה עד
 העק* ולפעמים יכולה להעלותה עד הראש,
 משא״כ בשאר איברי* ולכן אלו הזרועות יפלו
 לעמקי הקליפות עד -העקב. וכאשר ר׳ עקיבא
 גהרג, נתעלה ועלה עד המהשבה העליונה, ת״ם
 מ״ש הקב״ה למרע״ה על הריגת ר׳ עקיבא, ג)
 שתוק, כך עלה במהשבה, כדי לתקן הפג*
 ונמצא כי כל הגשמות שהם מבתי׳ אלו הזרועות
 יכולות ע״י מעשיהם הטובים, לעלות במעלה
 רמה ונשאה לאת קץ, תתר מכמה אנשים שקדמו

 אליהם בזמנים הראשונים תכור ז*

 ח< הקדמה כ״ט
 בענת בריאת אדה״ר ותולדותיו:

 הכמה וביגה, והיו הבל ותאומתו כדיגמת ת״ת
 ומלכות.

 ובן עדייו יצאו אה״כ עשו ויעקב כדוגמת קת
 והבל. ואלו היה עשו ראוי וצדיק, היה לו יתרון
טו במקום הכמה, ויעקב  עם מקב, כי היה הנ
 במקום ת״ת. ובמן שהטא עשו, נטלה ממנו
 הבכורה, ונטל מקב טי שנים, הלקו מולק אחת

 דע, כי אם אדה״ר כאשר נברא בתם ששי,
 היה מתעכב וממתין מלהזדווג עם חוה אשתו,
 עד ליל שבת, הת כל העולמות גתקגים כמו
 שהוועתיו. ולמי שבו ביום שהיה הול עלה
 למטה והולת, לכן מא קת מעורב טוב עם
 רע, כמו שיתבאר. ש אם קת לא היה הוטא,
 היה הוא הבכור, והיה הוא ותאומתו כדוגמת
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 ומשפטים בל ידעום, כי שתי אותיות מורים על
 הקליפות, ואלו שתי אותיות נתנו אל בלעם,

 ב״ל מן בלעם.
 וכבר הודעתיך, כי אפילו בחי׳ הרע, כאשר
 מצטרפת ונבררת מתוך הטוב, בהכרח הוא
 שיהיה בה קצת ערוב נצוצי קדושה, וז״ס בלעם,
 שהיה נביא מכה הנצוצות האלו. גם ז״ס שאמרו
 רז״ל ז) שהיה שקול כמשה, וזה להיותם מבחי׳
 אחת, כי גם משה היה מן שת מהטוב שבו,
 כמו שיתבאר. ולכן נתגלגל ח) הטוב המועט
 שהיה בבלעם, ונתן בנבל הכרמלי, ושם התחיל
 להתקן. ולפי שבלעם אין כהו אלא בפיו בלשון
 הרע ובקללות, לכן כשהרגו פנחס, נתגלגל באבן
 דומם, לתקן לשון הרע שהיה בפיו, שהוא הפך
 הדומם. וכמו שנתבאר אצלינו ט) גלגולי אדם
 בדצח״ם. וכאשר נבל אהז דרכו, ופגם יותר
 בלשון הרע שאמר על דוד המלך ע״ד, באומרו
 מי דוד ומי בן ישי וכוי, ואדרבה חזר וקלקל
 את אשר עותו מתחלה, ולא די שלא תקן, אלא
 שקלקל, לכן כתיב בו ויהי לאבן, כי י) מזלייהו
 חזי, מה שנתגלגל תחלה והיה לאבן דומם כנזכר,

 וראה שקלקל יותר, ואז וימת לבו בקרבו.
 והרי נתבאר, כי נפש הטוב דהבל, נתנה
 לשת ושם נתקנה לגמרי. ונפש הרע דהבל,
 אשר עדיין היו בה קצת נצוצי קדושה, נתגלגלה
 בבלעם, ואח״כ בנבל, ולכן יש בו בנבל אותיות

 ב״ל מבלעם והבל.
 ואחר שנתקנה הנפש לגמרי, אז כבר יכול
 הרוח להתקן, ואמנם נודע, כי הרוח בא משש
, אבל כללותו הוא שלשה י ׳  קצוות: חג״ת נה׳
 קוים7. ימין, ושמאל, ואמצע. ואמנם הרוח הזה,
 נתגלנל בנח הצדיק, והוא בחי׳ התפשטות הו״ ק
 של הת״ת. ואח״ כ כשהוליז־ שלשה בנים, אז
 הרוה הכולל שלשה קוים כנזכר, נתגלגל
 בשלשתם, והם: יפת, כנגד חסד. חם, כנגד
 גבורה. שם, כגגד ת״ת. וזו הבחי׳ של הת״ת

 עשו, ולכן נקרא יעקב כנגד ת״ת, ו) וישראל
 כנגד חכמה. גם בזה תבין ענין, ויאהב יצחק

 את עשו כי ציד בפיו.
 ונחזור לענין, כי כאשר חטא אדם בע״ש,
 ועי״כ היה כח בנהש להטיל זוהמא בהוד, אשתו,
 ואז נולדו קין והבל מעורבים מטוב ורע, אך
 היה שנוי ביניהם, והוא, כי קין היה רובו רע
 ומעוטו טוב, והבל היה להפך. ואמנם זה הענין
 הוזכר אצלינו בהרבה מקומות, וצריך להודיעך

 ביאורו, ומה ענין רובו או מיעוטו וזכרהו.
 דע, כי קין היה בו נר״ן מבי״ע דקדושה,
 ושלשה אלו נתערבו בקליפות דרע בנר״ ן, אמנם
 הבל היו צו נר״ן קדושות כנזכר בקין, אמנם
 תערובת הרע של הקליפה, לא נתערבה רק בנפש
 ורוח שבו, אבל הנשמה היתד, כלה טוב, בלי
 תערובת רע. וזה ענין אומרו רובו טוב ומעוטו
 רע, כי לא היה שור, בשוד, בשלשה הלקיו. אמנם

 קין, היו שלשתם מעורבים טוב ברע.
 ונניח עתה מלבאר גלגולי קין, ונבאר גלגול
 הבל אחיו, כבר נתבאר אצלינו, כי אין הרוח
 מתגלגל, עד אשר תתגלגל הנפש בתהלה ותושלם
 להתקן, ואח״כ בא הרות ומתגלגל להתקן, ואחר
 תקון הרות, מתגלגלת הנשמה. והנה הבל היו
 בו נפש ורוח מקולקלים ומעורבים רע בטוב,
 אבל הנשמה היתד, טובה לנמרי. והנה כאשר
 גתגלגלד, כדי להתקן, הנה התחלה הנפש
 להתגלגל בסדר הנזכר, ונתנה לשת בנו של
 אדה״ר, ואז נסתלק ממנה הרע שבה, ונתנה
 בבלעם הרשע. והנה ב׳ בהי׳ אלו הטוב והרע
 של הנפש, שהיו כלולים בהבל, נרמזו בשמו.
 כי הטוב שבה, היא ה׳ של הבל, וזו נתנה לשת
 כנזכר, וז״ס כל שת״ה תתת רגליו, אותיות
 שת״ה הם שת ד,׳, וכבר ידעת כי מזמור זה
 נאמר על משה, שעליו נאמר ותחסרהו מעט
 מאלהים והנה הוא שת עצמו כמו שיתבאר. והרע
 שבנפש הבל, הם שתי אותיות ב״ל, וז״ס

 מהות וטראה טקוטות
 ו) זהר חיא כא: דלו: עיח חיב שער פו״ח פיו. י״ס בפסוק ואם ירחיב.

 ז) מדרש רבד, במדבר פרשה כ׳. ס) לעיל הקדמה כיב.
 ה) שער המצות פרשת שופסים דף קכ״ו דיה י) ספד הלקוסים ויצא בפסוק וללבו שתי בנות.
 ונהזור לעגת ראשוו. ספר הלקוטים שופסים סיזמו שעד הפסוקים בלק דף קטיח טיב דיה והנה נתבאר.
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 הן, כמי שמוצא מציאה טמונה ונסתרת, ולכן
 הזר ואמר ויאמר אם נא מצאתי הן בעיניך
 הודיעני נא את דרכיך, ולא אמר אם גא תעועי
 כשם, ואם מצאתי הן, לפי שבחי׳ שם כבר
 היתה פשוםה לו, כיה שנרמזה ונגלתה בשמו.
 אבל בהי׳ נה איני מדע אם היא כלולה בי,
 כמן שלא גרמז בשמי, ולכן אס גם נה כלול
 בי, ועי׳׳כ מצאתי תן בעתיך, תמורת נה הודיעגי
 נא את דרכת ואדעך, למען אמצא תן בעיניך,
 כי גמ בענין נה תהיה לי תיעד• ממררת שמצאתי

 הן בעתיך להמת גכלל מ.
 כ) אמר שמואל: עוד מצאתי לקוטיס
 מפוזרים, נעים ונדים מהדרושימ הגז׳ באדה׳׳ר,
 ואמרתי להעתיקם פה, אע״פ שאץ להם שייכות
 כ״כ מ־!, וז״ל, דע, כי קודם שחטא אדה״ר, היה
 מ כללות כל ד׳ עולמות אבי״ע, בכל המשה
 בהי׳ שבכל עולם מהם, שהוא: יחידד, חמ/
 נשמה, דוה, נפש. ואחר שחטא, נסתלקו ממנו
 קצתם, והזרו למקומם בקדושה, וזו מדרגה אה*
 וקצתם נשארו בו באדם, ולא שלטו בהם הקליטות
 וזו מדרגה שנית. וקצתם נשארו ממנו, ונפלו
 לתוך הקליפות, גשמות הזכרימ שהמ באדם,
 נפלו בקליפה דכורא. וגשמות הנקבות שהיו
 בהוד. נפלו בקליפה גוקבא, וזו מדרגה שלישי*
 ל) ודע שהמדרגה השני* נתלקת לשתים: הא׳
 היא, הנשמות שנשארו באדם, לצורך גופו ועצמו.
 והשנית היא, הגשמות שנשארו בו, אמנם
מ קין והבל, הנחילם להם ונתנו  כשנולדו מ

 בהם.
 ונבאר עתה כללות כל השלשה מדרגות
 הנד׳ל בקצור, וקודם לכן צריך שנקדים כמה
 הקדמו* נודע, כי ד׳ עולמות אבי׳׳ע, חם
 נקראים או״א הרץ. ונודע, כי באבא אין שום
׳ ראשונות שב*  קליפה נאהזת מ, ובאיםא מ
 ומדין בכתרים שלה* ם) ובכל שאר בחינותיהם
 יש בהם אחיזת הקליפות כשמי אדם הוטאי*

 שבשם, היא בתי׳ ספירת ת״ת בעצמה, אשר
 גם יש בה כללות כל הו״ק. ואמנם הרוה הזה
 לא גתקן, ולא הוברר הרע שבו לגמרי, כמו
 שגתקגה הגפש בשת כגזכר, ולכן כיה שעדיין

 נשאר מעורב מטוב ורע, לכן מן הם בן גה •
 יצא טבי עבדו של ר״ג, ולכן גקךא טבי, ע״ש
 שהוא מבחי׳ הטוב שהיתה עדיין מעורבת ברע,

 ועתה גתגה בטבי.
 אה״כ נתגלגל הנשמה במרע״* י) ולפי
 שמעולם לא נתערב בה שום קליפה דרע כנז״ל,
 והיה טוב בלי רע, לכן נאמר בו ותרא אותו
 כי טוב הוא, לאפוקי הנפש והתה שהיו מעורבים
 מטוב ורע מזכר. ואמנם כבר הודעתיך, כי הנם
 שכל זמן שאין הנמש נתקנה לגמרי, אץ הרוה
 בא עד שתתקן הנפש, וכן אין הנשמה באה עד
 שיתוקן הרוה, האמנם אחר שכבר נתקן הרוה,
 יכולה הנפש שכבר נתקנה בתהלה, לבא עתה
 להתהבר עם הרוה הנתקן. ולכן אהד שנתקנה
 הגשמה, יכולים הנפש והתה שכבר נתקנו
 בתהלה, לבא עתה להתהבר עם הגשמה הנתקנ*
 והגה משה שהגשמה שלו היתד. גתקג* יכלו
 לבא בו גס הנפש והרות שכבר גתקגו כגזבר,
 ולכן כל הבתיגות של גלגולי הגפש והתה גרמזו
 במשה באופן זה: כי הגה ש׳ של שת היא
 במש* ושתי אותמת ש״ס כלם במשה, וה׳ של

 הבל היא במש* ,
 ובזה תבין פסוק ראה אתה אומר ואתה
 אמרת תעתיר בשם, ולא גמצאת אמידה זו
 גזכרת בשום פסוק, אבל ירמוז אל מה שכתוב,
 כי שם נתגלגל במש* ועליו(גם גה) רמז ואתה
 אמרת ידעתיך בשם. נם נת גתגלגל בו, ועלמ
 רמז וגם מצאת ה״ן בעיני, הם אותמת נ״ת
 למפרע. ויען המת שם נגלה באותמת משו/
 הזכיר מ ידיעז/ כמש״ה ידעתיך בשם, שהוא
 נודע מגל* אבל בנה שלא נרמז שמו במש!/
 לא הזכיר בו יתעה, אלא מציא* וגם מצאת

ת ומראה מקומת!  הגהו
ח הטובה ו נ * דרוש גי. ומרט וזיק ט״ז בלוח החט ו ו ט ר הפסוקים בראשית ם״ד. דיש טי ש ע  י) •

ד ט״ו עדי. ע • . ק י ר ד מגת״* • ע דא • ) ודה ו  נ
ד המלכים ע ט • ד * ע״ח ו ״ ת פרק a. ס) להלן הקדמה ל ד מ ע ג • ד  פוף פרק ד. ו

 ל) לעיל הקדמה ד. שער המסוקים בראשית פרק ר.
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 הנד, זולת המאה כתרים הנד, כי כלס נשרו ממנו
 וירדו למקום הקליפות כנז׳׳ל.

 v) ועתה אכתוב, מה שנסתפק לי, כי לא
 קבלתי ממורי ז״ל, והוא זה, כי הנה שמעתי
 ממנו, כי המדרגה הזו השניה, נחלקת לשתים:
 האחת העליונה היא, הנשמות שנשארו תמיד
 באדם עצמו בגופו. השנית הגרועה ממנה, היא
 הנשמות שהוריש לקין והבל כשנולדו, ואפשר
 כי אין עלוי וגדעון הנד, רק לאותה הבהי׳, אבל
 לבחינות אחרות אפשר שזאת הב׳ מעולה מן
 הראשונה. גם נסתפקתי, מה הם הנשמות שנשארו
 באדם, ומה הם הנשמות שהוריש קין להבל,
 ואיך נתחלקה מדרגה זו השנית לשתי חלוקות,
 יכיצד סדר חלוקתם. ואמנם ידעת מה שכתבתי,
 כי קין והבל היו בהם ב׳ בחי׳, אחד נשמותיהם
 ש•1 קין והבל עצמם, שהם מג׳ עולמות בי״ ע
 לבד, כשאר נשמות בני אדם, שאינם מהמדרגה
 השנית הנזכר. והשנית היא, החלק הב׳ מן
 המדרגה הב׳ הנזכר שכתבנו, שהורישה אדם
 אביהם להם, ויש בה כללות כל המשכת ד׳
 עולמות אבי״ע, מן סוף הנפש של עולם העשיה,
 ועד תחילת הנפש דעולם האצילות, וזו היא

 בחי׳ מעולח מאד מאד.
 גם כתבנו, כי שתי חלקי זו המדרגה הב׳
 שוים, זולתי לענין בחי׳ א׳ לבדה הנזכר שם.
 גם כתבנו, כי קין והבל לקחו נפש דאצילות,
 נראה כי יותר גבוהה ומעולה חלק הב׳ ממדרגה
 הב׳, שהיא של קין והבל, יותר מנשמות
 שגשתיירו באדם לצורך עצמו. גם כתבנו, כי נפש
 דאצילות, לא נשארה באדם ממש, וגם לא
 נסתלקה לגמרי, אבל נשארה חופפת ומרחפת
 על ראש אדם, עד שנולדו קין והבל ולקתוה,
 ועוד בחי׳ חלקיהם אשר בשלשה עולמות בי״ע.
 גם כתבנו, כי אחר שחטא אדה״ר, ״קח חנוך
 זיהרא דאריך, ואדם זיהרא דאבא, וחוד. דאימא,
 והבל דז״א, וקין דגוקבא. ולא ידעתי אם כל
 זה הוא בהלקי האצילות, או בחלקי בי״ע וכ״ז

 צ״ע.

 ונבא אל הבאור: הנה כל הבהי׳ הנד,
 שאין הקליפה נאחזת בהם, נקראת זיהרא עילאה
 דאדה׳׳ר, זולתי בהי׳ הנפש שבהם. ונמצא, כי
 בחי׳ יחידה היה נשמה רוח, דכל עולם האצילות
 הנקרא אבא כנזכר, וכן בחי׳ אר׳א של עולם
 הבריאה הנקרא אימא כנזכר נ) וכן בחי׳ עשרים
 כתרים שבזו״ן של עולם הבריאה, ושמנים
 כתרים שבאו״א וזו״ ן דיצירה, ובאו״א וזו״ ן
 דעשיה, סך כלם עשרה פרצופים, וכל פרצוף
 מהם כלול מי״ס, וכל ספירה מהם כלולה מעשר,
 ויש בה בהי׳ כתר, נמצא שהם ק׳ כתרים בעשר
 פרצופים הנד, והנה גם כל כתר מהם כלול
 מי״ס, וארבעה בחי׳ עליונות שבו, שהם: יחידה
 היה נשמה רוח שבכל כתר מן ק׳ כתרים הנזכר,
 נקרא זיהרא עילאה, ובכל בחי׳ אלו נסתלקו
 לנמרי מן אדם, ועלו למקום קדושתם. באופן
 שהם ב׳ בהי׳ דזיהרא: הא׳ היא ז-הרא עילאה
 דאצילות, שהם יהידה חיה נשמה רוח שבעולם
 האצילות. והב׳ היא, זיהרא ע־לאה שבשלשה
 עולמות ב״׳ע, והיא כוללות כל ב׳ פרצופים
 או״א, שהם היה ונשמה של עולם הבריאה,
 וכ״ש א״א הנקרא יחידה דבריאה. וכן ד׳ בחי׳
 הנקראות יחידה, חיה, נשמה, רוח, שבכל כתר
 מק• כתרים שיש בעשרה ערצופים, שיש מזו״ן
 דבריאה עד סוף נוקבא דעשיה, כל זה נקרא
 זיהרא עילאה של שלשה עולמות בי׳׳ע כנזכר.
 וב׳ מיני זיהרא אלו, נסתלקו לגמרי מן אדם,

 וזו גקראת מדרגה א׳.

 מדרגה ב׳, גם היא נקראת זיהרא עילאה,
 שאין קליפה נאחזת בה, אמנם להיות גרועה
 מעט מהמדרגה הראשונה, לא נסתלקה להזור
 למקומה לגמרי, אמגם גשארה באדם, והיא בחי׳
 נפש דעולם האצילות, וזו בחי׳ אחת דאצילות.
 הבחי׳ הב׳ היא, הנפש שבק׳ כתרים הנד
 שבשלשה עולמות בי״ע, ושתיהם נשארו באדם
 ממש כנזכר. ונקראים המדרגה השנית. המדרגה
 הג׳ היא, כל שאר הספירות, שיש בעשר סרצופין

 הגהות ומראה מקומות
 נ) שער מאי יי דשביי זיזדא שוף פרשת התשובות תשובה פיה. שעה״פ פרשת בראשית דיג.
) להלן הקדמה ליא ובדף קג״ה דיה כלל העולה.  קדושים. תעיס !*ק ו1 בסופו. חילק מיז בלוח ם
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 נשמת קין והבל, מנשמות שנשתיירו באדם עצמו
 לפי שעיקר אתיזת הקליפות הוא בדעת, בסוד
 עץ הדעת טוב ורע, כמבואר אצלינו. אבל בבהי׳
 עצמם, מתר מאירות הנשמות הבאות מן הדעת,
 מהנשמות של תרין מוהין הו״ב, כי יש להם
 כמה לבושים ומסכים, כנודע ממעלת נדב
 ואביהוא על אלעזר ואיתמר, כמו שכתבנו במקום
 אתר, ושם נתבאר היטב, ענת קין והבל בכל
 אלו הספקות שגםתטקתי, וגם את הגבורות שהם
 עיטרא דגוקבא מא מהם קין וגצוצותיו זכרים

 וע״ש היטב.
 הקדמה קטגה בסוד היבם, ת״ל, הנה האדם
 כאשר גתהייב לבא בגלגול ומת, ואה״כ נולד
 לו בן, אהר מיתתו שהגית אשתו מעוברת, הגה
 האיש ההוא מתגלגל ובא בגוף הבן ההוא, וז״ם
לד אהד שמת  היבו* ת״ס אביי האמורא, כי נ
 אבמ, ואז נתגלגל אבמ ממש, ולכן נקרא אביי
 ע״ש אבמ שגתגלגל בו. וגלע״ד שאין זה ממורי

 ז״ל, אלא להר׳׳א הלוי ד׳ל.

 הקדמה קטנה, יש גפשות שאינם מבחי׳
 שרש קדושת שבת עצמו, אלא מכללות תוספת
 השבת, ואץ להם רק אותה בהמה לבדד- גם
 איגד, יכולה לעלות מתר מאותה בהיגה, כמן

 שאץ שרשה אלא משם.

 גם בעגץ שלשה ראשוגות, שהם: אדיו,
 ואף׳א דבריאה כנז״ל, לא שמעתי ממורי ז״ל,
 מי לקח* אם אדם, אם קץ והבל בניו, וכ״ז
 צ״ע. ובמקום אתר כתבתי, כי מרע״ה שהיא

 גלגול הבל לקהם. ע)
 עוד כתבתי, כי דעת ח״א, הוא געשה
 מתרץ פרקין דשתי זרועות דא״א, אותם
 המהוברים בתריו כתפץ דאריך, ואלו נקראים
 ירושה, שהורישו או״א לבניהם זו״ן, ט) ושאר
 ד׳ טי׳רקץ שבשתי זרועות, נשארו לעצמם,
 ונקראים אהטנתא דאו״א. ונודע, כי קץ והבל,
 מזה הדעת דז״א יצאו, ונמצא כי אדם והוד,
 שהם נקראים או״א, לקהו לעצמם בהי׳ ד׳ טירקץ
 הנד, שמהם נעשו הריב כפלים לשניהם, ותרץ
 םירקץ שהורישו לבניהם, הם הנקראים דעת
 ח״א כנזכר. וכן נראה בפירוש במקום אהד,
 כי שאר המוחץ השאיר אדם לעצמו, והדעת
 לבדו הוא שהוריש לקץ והבל בנמ, נמצא שנוכל
 לומר, שכל הלקי הדעת הוריש לקץ והבל, מן
 הדעת שבנפש דאצלות, עד הדעת דנוקבא
 רעשי* ומה שנשאר באדם לעצמו, הם שאר
 הלקי המוהין צ) הו״ב שבו. המתפשטים בבל
 י״ם גופו. כי כן גס ההו״ג של הדעת שהוריש
 לקץ להבל, גם הם מתפשטים בכל גוף ז״א
 בי״ם שבו כגודע, תה מוכרה. ובזה מבן גריעות

 ק) הקדמה ל
 רק בהי׳ העקב לבדו. ואם אתה נצוץ גשמה
 שמבהי׳ העקב הזה, עשה אתה פגם, הנה כל
 הגצוצות של העקב הזה צריכים לתקן הפגם
 הזה בעדו, כי כל הנעוצות הנתלים בעקב הזד,
 כלם ערבים זה לזה, לתקן כל אהד מהם פגם
 של הבירו, וכשמשלס זה העקב להתקן, אץ
 צורו לשום נצוץ שבו להתגלגל בלל, לתקן שום

 פגם של שאר נצוצי הכתף.
 גם דע, כי כאשר אתה נצוץ מאלו הגצוצות

 בענת קמס המצות, ת״ל, עוד צייד שתדע
 בענץ הגזבר, של קמם המצות, הגה כל אבר
 מרמ״ה איברים גשמת אדם הא׳, גכלל בו כל
 רמ״ה איברי* לכן תלוי בו כל שעור קומת
 אדה״ר, מן הראש עד העק* המשל בזה מי
 שהוא מאבר הכתף כנז״ל, והנה יש בו כללות
 דמ״ה מן הראש ועד העקב וכר, הנה מי ששורש
 נשמתו היא בפרטיות העקב של הכתף הזו/ אתו
 צרץ־ להשלים כל הכתף ולתקן כל הפגמים שבו,
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 גם דע, כי אם איזה אדם יגרום להחטיא
 את חבירו, אע״פ שאין שגיהם משרש אחד,
 צריכים שניהם להתגלגל, אותו שהחטיאו יתעבר

 בו, לסייעו לתקן מה שהחטיאו בתחלה.
 דע, כי אע״פ שנתבאר למעלה, כי כל אבר
 שיש ברמ״ח איברי נשמת אדה״ר, הוא שורש
 אחד בפני עצמו, ובו נכללים נצוצות נשמות
 לאין קץ, עכ״ז צריך שתדע, כי כאשד חטאו
 אדה״ר והוד, אשתו, וקין והבל בניו, הנח אז
 נתערבו כל נצוצות הנשמות כלם יחד זה בזה,
 נצוצות של אדם בקין והבל, ונצוצות קין באדם
 והבל, ונצוצות הבל באדם וקין, וכיוצא בזה.
 ולכן לפעמים תהיה נפש האדם מן קין, ותכנס
 בו רוח א׳ מן אדה״ר, לפי שכשנתערבו יחד,
 ונצוצות אדם עם נצוצות קין באו פעמים הרבה,
 שנתדבקו יחד רוח מבתי׳ אדם עם נפש מבתי׳
 קין. וכן כיוצא בזה בענין הנשמה עם הרוח
 והנפש. ונמצא, כי אם האדם הזה השלים לתקן
 את הנפש אשר בו, שהיא מבחי׳ קין, עד שתהיה
 דומה ממש במציאות השואד, אחת עם הרוח
 ההוא שמבחי׳ אדה״ר, הנה יכנס הרוח ההוא
 ויתלבש בנפש ההוא, אע״פ שאין שניהם ממקור

 האחד ומסוג אחד, כי זה מאדם וזה מן קין.
 ואמנם עגין ערוכים אלו, גמשכים עד ביאת
 המשיח ואליהו ז״ל, אבל משם ואילך, בל דבר
 ישוב לשרשו, כי הרוח שמבחי׳ קין, יתחבר יחד
 עם הנפש הדומה אליו, אשר מבחי׳ קין. והרוח
 שמבחי׳ אדה״ר, יתחבר עם הנפש מנחי׳ אדם
 הראשון, אותה הדומה אליה בפרטות. וז״ס פסוק
 הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא
 יום ה׳ הנמל והנורא והשיב לב אבות על בנים
 ולב בנים על אבות. פירוש: כי יחזיר וישיב
 כל אחד ואחד משרשו הראוי לו בפרטות, והבן
 זה. ואמנם טעם הדבר הזה נעשה ׳:״י אליהו
 ז״ל הוא, כי גם אליהו ז״ל היה מעורב ע״ד
 הנז״ל, כי גסשו היתד, מבחי׳ גדב ואביהוא, שהם
 מבחי׳ קין כמו שיתבאר לקמן, אבל רוחו היה
 מבחינה אחרת, ולא קבלתי פרטותיו בו ממורי
 ז״ל, ואע״פ שעוד יש טעמים אחרים בענין

 זר-
 מכונית

ל זיוי* . «) י א  י

 פב שער הקדמח

 של העקב .,-!כר, עשה עבירה אחת, אשר לסבתה
 הוצרך להתגלגל לתקן הפגם ההוא, הנה הוא
 מתגלגל עם נצוץ אהר הבירו שבעקב הזה ונתקן׳
 עמו. אבל אם העבירה שעשה, היא מאותם
 שלסבתה גופו כלה, ואינו קם בתחית המתים
 כנזכר, ר) הנה הנצוץ ההוא שחטא, הוא לבדו
 מתגלגל בלי שותף בגוף אחר, וגופו הא׳ נאבד
 וכלה. האמנם אם אינו מתגלגל רק לסבת תשלום
 איזה מצוד, שחסר ממנו, אז אינו צריך להתגלגל
 עם נצוץ אהר, רק הוא לבדו מתגלגל בגוף שני,
 וכן עד כמה גלגולים הולד ומתגלגל הוא לבדו,
 עד שישלים כל התרי׳׳ג מצות, ואז כל אותם
 הגופים שנתגלנל בהם, נוטל לזמן התחיה אותו
 החלק הנשלם בו, וכלם קמים בתהיה. והרי
 נתבאר כאן עוד הלק ש) אהד שיש בין המתגלגל

 להשלים מצוד,, למתגלגל לתקן פגם עבירה.
 גם דע, כי אם איזה נצוץ של זה העקב,
 ישלים לתקן נפשו, הנה כל הנצוצות של העקב
 ההוא אשר קדמו אליו, יתגלו עתה בו, ויאירו
 בו, ויהיו מאירים בתוך גופו יהד, ויעזרוהו בכל
 דרכיו לעבודת קונו. ואם יזוטא, יחזרו להסתלק
 ממנו ה״ו, וזה נקרא סוד העבור. והכל כפי
 מעשיו, כי כפי שעור או בחי׳ המצות שעושה,
 כך יתגלו בו הנצוצות הנד. וכפי בחי׳ העבירות
 שעשה, או כשיעור מספרם, יסתלקו ממנו
 רנצוצות. ועד״ז בחלק נצוצות חרוח, אם תקן
 יצוץ רוחו. וכן בנצוצות הנשמה, אם תקן נצוץ

 ;:מתו.
 גם דע, כי כפי ערך מעשיו הטובים או
 •זרעים, כך יהיה קרוב או רהוק הנצוצות ההם
 עמו, כי לפעמים יהיו איזה נצוצות מרוחקים
 ממנו הרבה, או קרובים אליו. ויש שיהיו מקיפין
 אותו מרחוק, ויש שיהיו מקיפין אותו בסמוך,

 וחופפים עליו.
 גם דע, כי אפילו אם הנעוצות שהם משרש
 העקב הגזכר, חסר מגצוץ אחד מהם איזו מצוה,
 וצריך שיתגלגל עם איזה גצוץ אחר משרשו,
 אינו מתגלגל אלא עם הגצוץ היותר דומה לו,
 שבכל גצוצי העקב הזה, אע״פ שכלם ה0 משרש

 העקב הזה.
ה וםדאה מ נ  ה

 ר) זדה זדא שער רפיה געועץ



 שער הקדמה ל״א הגלגולים פג

 •מה ל״*
 הוא, כפי הפגם והעמו* ודע, כי קין והבל, הם
 ב׳ כתפות אדה״ר, קין בשמאל, והכל בימין.
 ובחי׳ הכתף הזד, הוא אותו הפרק והאבר המהבר
 את הזרוע עם הגוף, והוא דבוק ממש ומחובר
 בגוף, מוטה מעט לעד אהורי הגוף מלמעלה.
 וכיון שהדבר כן, גמגא כי קץ והבל כל אהד
 מהם, נתחלקו איבריו עד ס׳ רבוא נצוצות קטני*
 וכל זה גרם להם חטאם הנודע, וז״ס מ״ש
 בתקוגין תקון ם״ט, ש) כי מרע״ה הוא בקדמיתא
 הבל, ואתטשטותיה עד שתין רבוא, ואתגלגלו
 געוצותיו בכל דור ודור, בסוד דור הולד ודור

 נא, והבן זה.
 ויש מעלה אחת לאלו השתי כתפות שבהם
 גתליס קץ והבל, כי הגה מוח הגקרא דעת,
 הנמשך בגוף דרך הוט השדרה, בתחלה גמשד
 דדן־ ב׳ כתטות אלו, ומשם יורד עוד ממשו
 עד היסוד, ומשם יוצאת טפת הזרע. ובהגיע
 טסת הזרע מן הכתף היסוד ת) גקרא היסוד כפת
 תמרים, והם אותיות כתף. גם בהתהבר יהד ב׳
 הכתטות ביסוד, שיורדת הטפה משניהם עד
 היסוד, אז כתיב שתי כתטות הוברות יהיו לו
 אל שני קצותיו והובר, כי אז מתחברים ביסוד.
 גם אז היסוד נאמד מ האלף לד שלמה, כי
 שלמה שהוא היסוד הנקרא את בריתי שלח/
 ואזיעולה למגין אלף, שהמ בגימטריא ב׳ טעמים
 כתף. האמנם כל כתף לבדו, הוא בגימטריא ת״ק,

 כמנת אותיות הנעלמות במלוי שד׳׳י כנודע.
 מבאר עתה ענמ הכתף השמאלי של אדם,
 הנקרא שדש קץ. דע, כי הנה הכתף הזה נקרא
 אבד א׳ כנזכר, מודע כי כל אבר כלול בשר
 וגידים ועצמו* ודע, כי אלו הגידים שבכל אבר
 ואבר, אינם מכלל השס״ד. גתים הידועים שאמם
 מכלל הרמ׳׳ח איברים, אבל הם העורקים הקטנים
ו ואבר. והגה אבר הכתף הזד,  שבפרטות כל אנ
 בשלשה בהמותיו, שהם: בשר, וגידים, ועצמו*
 מתחלק עד ט׳ רבוא גצוצות גשמו* הכלולות
* והנה  כטרצוף אהד של* מן הראש ועד העקב,

 ר) הק
 דע, כי כל הנשמות ורוזוות ונטשות שבכל
 הנבראים בעה״ז, כלם כלולים מתלים באדה״ר,
 כי הנה אדה״ר היה כולל כל החמשה הלקים
 הנדל הנקרא ממגזר. למעל* ק) נרנה״י הנמשכות
 מן חמשה פרצוטין, י״ס, הנקראים ממעלה למטה
 א״א ואו״א וזו״ן. מתחיל לבאר בחי׳ הנמש,
 וממנה תקיש אל חרוח ונשמח וכד. דע, כי נפש
 אז־ה״ר כלולה ברמ״ה איברים ושם״ה גידם,
 ומספר כלם הם תרי׳/ג ממצא היות נפש האדם
 כלולה מתרי״ג שרשי* ואמנם כל אבר ואבר
 מרמ״ה איבריו, וכל גת וגת משם׳׳ה גידיו,
 יש לו פרצוף אהד שלם, כולל כל התרי״ג
 איברים וגתים שבו ממש. ולכן כל אבר או גת
 מהם, גקרא שרש אהד גמל ושלם. אמנם לטעמים
 ע״י העבירות והפגמים, גורם שאלו התרי״ג
 הגמלים יתחלקו ויתטרדו עד ם׳ רבוא שרשים
 קטנים, וגם הם נקראים שרשים ממש, אלא שחם
 קטנים ולא כראשונים. אבל מתר ממי רבוא
 שרשים קטנים, אי אפשר להם להתהלך כי
 את גלגול מתר מם׳ רבוא. מזכר בתקמין תקת
ת וגת  ס״ט. וכן עד׳׳ז כל אבר ואבר, וכל ג
 שבאדה״ר, הגקרא שרש אהד גדול מזכר, הגה
 הוא גהלק לתרי״ג נצוצות גשמית מזכר, מקראים
 גצוצות גמלים, וכלם שרש אהד. ולטעמים עיי
 הפגם יתחלקו גם an לס׳ רמא גצוצות קטגים,
 באופן כי הם תמ״ג שרשים גדולים, ולא טתות
 מז* אבל אפשר להתהלק עד שעור ם׳ רמא
 שרשים קטנים ולא מתר. ועד״ ז בכל שרש
 מהתרי״ג הגמלים יש מ גצוצוח גדולים במסטר
 תמ׳׳ג, ולא מזו* אבל מתר אפשר להם להתהלק
 עד ט׳ רמא גצוצות קסגים, ולא מתר. האמנם
 מתר מתרי״ג, ועד ט׳ רמא, אפשר שיתחלקו,
 עד עשרה אלפי* וכיוצא מה עד 8׳ רמא ולא
 מתר. ווע מ, כל וה בחלק הגטש. וכן עד״ז
 כי יש שיתפרד עד אלף, דש עד אלטי* דש
 ממש, הוא בחלק הדו* וכן עד״ז בהלק הנשמ*
ן רב למעט  וטבת הפרש התחלקות הגזכר מ

מות ת ומראה מקו  הגהו
* י  ק) פתיועו לפירוט הסולם אחו יי. ש) דף קי ע

ד מיסוד. דל ע  ד) לעיל חקדפה י** ספר הגלגולים טרק כ** ו0 ו



 פד שער הקדמה ל״א הגלגולים

 והוד דעתיק יומין, מתלבשים תוך חו״ג, תרין
 דרועין דא״א, ואת״כ תרין דרועין דאריך,
 נתלבשו בתרין מוחין תו״ב דאו״א. ותרין כתפין
 דאריך, נתלבשו במוח דעת דז״א, הנחלק לתרין
 עיטרין, הנקראים חו״ג כנודע, ומהם נמשך אור
 המקיף אל נוקבא ח״א. גם ידעת, כי עתיק
 יומין אין בו רק ט׳ ספירות, והם הנקראים בפרשת
 נח בזהר, בשם ט׳ היכלין, דלאו איגון היכלין
 ולאו אינון נהורין וכר. כמו שנתבאר אצלינו
 בבאור ריש אדרא זוטא ד) וע״ש. ולא הוזכרה
 בהי׳ מלכות בעתיק יומין כלל, ולכן שרש
 המלכות לא נרמזה אלא בספירת ההוד שבו,
 כנודע כי לעולם עומד הזכר בנצח, והנקבה
 בהוד. והנה ההוד של עתיק יומין, מתלבש
 בגבורה דא״א, והיא הכתף השמאלי דא״א,
 הנקרא עיטרא דגבורה, והבן זה השם של עיטרא
 מה עניינה, בסוד עטרת בעלה, כי שם נרמזת
 ונאהזת המלכות כנזכר. ונמצא כי מזה הכתף
 השמאלי, נמשך נצוץ אור אחד, להיותו בחי׳
 אור מקיף אל נוקבא דז״א, ולכן שרש קין אשר
 הוא מצד נוקבא ח״א, נאחז בכתף שמאלי של
 אדה״ר. ואמנם הכתף הימני הוא מן נצח דעתיק
 יומין, ובו סוד ז״א דכורא, ולכן שרש הבל
 הוא בכתף ימני של אדם. וכבר נודע כי המלכות
 אפשר לה לעלות למעלה ממקום הזכר, בסוד
 עטרת בעלה, ובסרט בבחי׳ או״מ כנזכר, ולכן
 תדע גודל מעלת הכתף השמאלי של אדם הראשון

 כמה הוא.
 ה) עוד ביאר לי עגין התרי״ג איברים באופן
 זה, דע, כי כל הגשמות כלולות באדם הראשון,
 ובו נחלקים לשרשים רבים, וזה עניינם: בתחלה
 הם נחלקים לג׳ אבות, ואח״כ לי״ב שבטים,
 ואח״כ לע׳ נפש, ואח״כ מתחלקים עוד, עד ששים
 רבוא שרשים קטנים, ומהם נכללת נשמת אדם

 העקב השמאלי שבפרצוף החוא, מתחלק ליותר
 מן תרי״ג נצוצות נשמות, ומכללם הם: נשמת
 הזקיה מלך יהודה. ונשמת ר׳ עקיבא בן יוסף.
 ונשמת עקביא בן מהללאל. וכמו שיבאר פרטיהם
 לקמן. ושלשלת יהוס נשמת השרש הזה. ואמנם
 בחי׳ טפת הזרע, הנמשכת ממקום העקב הזה
 עד היסוד, לפעמים נעשת יעקב, ולפעמים נעשת
 עקביא בן מהללאל, ולפעמים עקיבא, וכיוצא

 בזה.
 ודע, כי כל בתינת העקב, היא המלכות
 שבאותו פרצוף, ולכן יש יכולת בכל הנשמות
 שבעקב הזה, לעלות למעלה עד סוד המחשבה,
 בסוד גקבה תסובב גבר. ולסבה זו זכה ר׳ עקיבא
 לעלות עד המהשבה, וכמו שרמזו רז״ל ת)
 באמרם עליו, שתוק, כך עלה במחשבה, והבן

 זה.
 ודע ענין א׳ בשתי כתפות אלו, א) כ׳ כאשר
 יש פגם מחמת איזה עון, בכתף אהד מהם, או
 אם הפגם הוא בכתף השמאלי, כמו אם נפגם
 בחטאו של קין שעומד שם, אז גם הכתף הימני
 גפגם, וכן כיוצא בזה. ולכן מי ששרשו מן הכתף
 השמאלי הגזכר, יהיו בו שערות ארוכות בכתפו
 הימין והשמאל, אלא ששערות השמאל יהיו
 מרובים על של ימין, לפי כי שם עיקרם. אבל
 כאשר נפגם כתף הימני בהטאו של שרש הבל
 הנאחז שם, אז אין הסימן הנזכר ניכר רק בכתף
 ימין לבד. ונמצא כי מי שהוא מאבר כתף
 השמאלי, יהיו בכתף השמאלי שערות ארוכים
 יותר משאר השערות של הגוף, וזה להורות כי
 שם הוא מקום אחיזתו באדה״ר. ובשער רוח
 הקדש ב) בפרק הכרת הפרצוף גתבאר קצת

 מעגין אותיות הגר״ן וכוי, ע״ש.
 ועתה אוסיף קצת ביאור בעגין אלו השתי
 כתפות דאדה״ר. ג) כבר הודעתיך, איך גצח

 ה מקומות
 דיה ונתחיל עתה. זהר פרשת נח דף ס׳ה ע״א.
 פרשת פקודי דף רכ״ז עיא ודף וס״ם עיא. ע״ח
 היא שער זרא פרק בי. שער tmwm דף ריל.
 עיח עט פם״ס ענף ניח. תעי• זזל־ן י*ג p אות

 ר כל ההמשך.
* להלן דף קמ״ו. י  ה) יעיל הקיפה י

 הגהות ומ
 ת) מנחות כט:

 א) להלן דף קמיד ט״א דיה ואבאר.
 ב) הנדפס מחדש דף פ״ו סור בי.

 ג) ע״ח ח״ב שער הנםירה פרק ר. ספר הגלגולים
 מרק כי*

 י) שער מאמרי רש ביי זיעיא דף דליה טיב
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 הנכללות באדם, מתהלקים להרי״! שרשים
 גמלים, ואה״כ נהלקים לס׳ רבוא שרשים קטנים,
 ופה ביארנו שמתהלקים באופן אחר, שהם שלשה
 אבות, וי׳׳ב שבטים, וע׳ נפש בלבד, ואחר כך
 נחלקים לטי רבוא שרשים קטני* אמנם אם
 נדקדק, תראה כי הכל הולד אל מקום אהד,
 ותראה את התרי״ג נהלקים לם׳ רבוא, כי הנה
 אותמת ת״ר מן תרי״ג, הם מתהלקות ת״ר אלף,
 שהם ט׳ רמא. ואות הגי, היא בתיי שלשה אבו*
 ואות י׳ היא בהי׳ ע׳ גםש, בי הגה שש קצוות
 הס מגד ם׳ רבוא כנודע, ותוסיף י׳ צל ששים,
 יהיו ע׳ גפש. גם ב׳ אותיות י״ג, הס בהי׳ י׳׳ב
 שבטים, והאהד הוא כללותם, הרי איד תרי׳׳ג

 הוא כללות כל ההלוקים הגז׳.

 וגהזור לעין קיז והבל כי הגה תמן עיטרין,
 הם עיטרא דהםד ועיטרא דגמרה, הגגוזיס חוד
 או״א, והנה אדם והוד• הם או״א, והבל הוא

 עיטרא דחםד, יקמ הוא עימרא דגבורה.

 עוד טדר לי מומ ז״ל ענת שרשי הנשמות
 באופן אהד, וזה עניינו, הנה נתבאר למעלד,
 כי יש באדם, נטש מעשיה, ורוה מיצירד, ונשמה
 מבריא* ונטש מנוקבא מ״א דאצילות, ומה
 מז״א דאציאת, ונשמה מבינה דאצילות, ונשמה
 לנשמה הנקראת היד, מאבא דאצילות, ויהית־.
 מכתר הנקרא א״א דאצילות. והנה כל שרש ושרש
 משרשי הנשמו* יש לו הלק בכל אלו המדרגות
 הנד, האמנם זה סדר הלוק השרשים של הנשמות
 הנה ראשית הלוקס, הם נהלקים להמשה שרשי*
 והס: א״א, ואו״א, ווו״ן. וכאשר נברא העולם,
 נתתלקו המשה שרשים אלו באופן זה: זיהרא
 עילאה דאדם, אשר זכה בה אה״כ הנוד, היא
 בחיי א״א. ואדם לקח בחיי אב* וחזה אימא,
מ הראוי היה  והבל ז״א, וקין גוקבא ח״א. ו
 שיקדים הבל שהוא מ״א של קת שהוא מוקבי*
 אבל לטי שחטא אדם ועירב סוב ברע, גרם פגם
 זה שקין גולד בהחלה קודם הבל, כמבואר אצלנו
 בשער הפסוקים, בפסוק והאדם ידע את חוה
 אשתו וע״ש• והגה כל שאד הנשמות שבעול*
 נולדים מהי שרשים אלו הגד, שהם בעולם
 האצילו* האמנם שאר הגשמות הגולדיס מחמשה

 הראשון. והנה הכתף הימני של אדה״ר, מתהלקים
 טרםיו, ע״ד פרטי הכלל הנזכר, כי תהלה נהלק
 לשלשה אמת, ואח׳׳כ לי׳׳ב שבטים, ואה״כ
 לעי נטש. וכל אלו הם בחי׳ ע׳ שרשים קטנים
 שמ, ובלם אתם רק שרש אחד פרטי, משרשים
 גמלים של אדח״ר. ואמנם אין גו רק עי שרשים
 קטנים, וגלם יהד הם פרצוף אדם אחד. ואח״כ
 אלו הע׳ שרשים מחהלקים עד מי רגוא גצוצות
 נשמו* ואינם גקראים שרשים אלא נצוצו*

 והנה גל שרש א׳, מאלו השגעיס שרשים
 קםגים שבכתף הימני הנזכר, הנה יש לו פרצוף
 אהד שלם, וכל ם׳ רבוא גצוצות שבכתף הימגי
 ההוא, הם נקראים שרש א׳ גדול שבאדה״ר, והוא
 הנקרא בשם שרש הבל בגו של אדה״ר. ועד״ז
 הוא בכתף שמאלי של אדה״ר, כי יש בו שלשה
* ונחלקים לי״ ב שבטים, ונחלקים לע׳ נפש, מ  א
 ואלו הע׳ נקראים ע׳ שרשים קסנים שבו, ולא
 עוד. וכל הע׳ שרשים אלו, מתהלקים ג״כ לט׳
 רמא נצוצות, ואינם נקראים שרשי* וכל שרש
 מאלו השבעים, יש לו פרצוף א׳ שלם, וכל אלו
ו  הע׳ שרשים, הס נקראים בשם שרש קת מ

 של אדה״ר.

 והנה משרש א׳ של אלו ע׳ שרשים בו
 נאחזים ד עקיבא, עקביא בן מהללאל, הזקיה
 המלד, מז״ל בדמש שקדם. תה השרש הנזכר,
 הגה הוא גהלק לתתר מתרי״ג נצוצו* וכלס
 יהד הם פרצוף אהד שלם, ובפרצוף השרש הזה,
 שם נאחזים הזקיהו המלה ור׳ עקיבא, ועקביא
 בן מהללאל. האמנם חזקיהו המלך הוא נאחז
 בראש הפרצוף הזה, אבל ר׳ עקיבא ועקביא בן
 סהללאל תולתם הם נאהזיס בעקב של הפרצוף

 הז*
 וגלע״ד היין/ כי כמי מה שמארגו עתר,
 וממה שביארנו בדרוש שקדם, נמצא כי זח
 השרש הנזכר הוא בהי׳ העקב של כללות הכתף
 הזד, שהוא שדש א׳ מן השמן העי שרשים של
 קין, ובראש עקג זה חזקמע, ובסוף עקב זה
 שהוא טרסות העקב של העקב, שם הם ר׳ עקיבא

 ועקניא מלע״ד.
 ואמנם בדרוש הקודם נתבאר, מ הנשמות
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 שמאלי של אדם הראשון, כמו שיתבאר לקמן
 בע״ה.

 עוד יש סבה אחרת אל הנזכר, והוא במה
 שנתבאר אצלינו, כי כאשר גלתה השכינה בתוך
 הקליפות, גלו עמה כל הנשמות של הצדיקים,
 וכפי בחי׳ המצות שיעשה איזה צדיק מן השרש
 ההוא, וכפי הזמן ההוא, כך יוכל להוציא נצוץ
 אהד או שנים וכוי מתוך הקליפות, ויעלה אותם
 משם, ויבאו בעה״ז, ואע״פ שלא יהיו הנצוצות
 סמוכים זה לזה בשרש ההוא, כי הכל תלוי
 כפי הזמן, וכפי המצות שיעשה הצדיק של שרש

 ההוא כנזכר.

 עוד ענין אחר קרוב אל הדרוש הנזכר, הנה
 אדה״ ר היו לו נפש מעשיה, ורוח מן יצירה,
 ונשמה מן הבריאה, ועליהם נר״ן דאצילות,
 מנוקבא דז׳׳א, ומז״א, ומאימא. ואלו השלשה
 שהם מעולם האצילות, נקראים זיהרא עילאה
 דאדם, הנזכר בסתרי תורה בפרשת קדושים דף
 פ״ג ע״א, וכבר נתבאר בזוהר, כי קודם שנולדו
 קין והבל, הטא אדה״ר, ואז נסתלקה ממנו זיהרא
 עילאה, שהם שלשה חלקי האצילות הנד, ז) ובזה
 נתקיים נזרתו יתברך, כי ביום אכלך ממנו מות
 תמות, כ־ נסתלקו ממנו שלשה הלקי האצילות
 כנזכר, ואין לך מיתה קשה מזו. והנה כשהוליד
 קין והבל, אז נתנה נפש דאצילות, שנסתלקה
 מאדם, ונתחלקה בשניהם בקין והבל, ולקמן
 יתבאר בע״ה ענין גלנול קין מבחי׳ נפש דאצילות
 שזכה בה, איך גתגלגלה ונתפשטה בקינן
 ומהללאל, עד שנתגלגלה בנדב ואביהוא בני
 אהרן, שהיו שניהם תרי פלגי גופא, כנזכר בזהר
 פרשת פינחס ח) ובפרשת אחרי מות. וזש״ה
 ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ממש,
 הנדרש על נדב ואביהוא, כמ״ש רז״ל. והענין
 הוא, כי הם הם בחי׳ נפש דאצילות דאדם הראשון

 שרשים דבי״ע, כנודע כי בכל עולם מהם יש
 חמשה שרשים אלה, הנה כלם טפילים ונגררים
 לאלו חחמשח שרשים דאצילות, ונכללים בהם,
 באופן שכל הנשמות שבעולם, מושרשים בחמשה
 שרשים הנד, וכל שרש מהם נחלק לי״ס שבו,
 ונמצאו כלם חמשים שרשים בכל עולם, ואלו
 המשים דאצילות שרש לכלם, ונכללים בהם.
 עוד מתחלקים אלו" החמשים שרשים לכמה

 מדרגות, כמו שיתבאר במקום אחר בע״ה.

 ו) והנה כל שרש ושרש משרשי הנשמית,
 כולל פרצוף אחד שלם ברמ״ח איברים ושס״ה
 גידים, וכללותם תרי״ג, והם יחד בנין פרצוף
 הנשמה בכללותה, הנקרא שרש אחד, אבל בפרטה
 הם תרי״ג נצוצות, אשר כלם הם ת״ח. ועוד
 יש בכל שרש מהם גצוצות הרבה, וכלם הם עמי
 הארץ, העוסקים בישוב העולם, כי כל שרש
 מהם דומה לאילן אחד, שמוציא פירות, שהם
 חת׳יח, ועלים וענפים ועצים וקליפין וכוי, והם
 עמי הארץ. והנה כאשר בא עת יציאת נצוצות
 נשמות אלו בעהי׳ז, אפשר שימצאו יחד שנים
 או שלשה או עשרה נצוצות וכיוצא, וכלם בזמן
 אחד ובדור אהד, עם היותם כלם משרש אחד,
 והוא כי הנה אפשר שיבאו יחד בעה״ז ב׳ נצוצות,
 אחת מעין ימני, ואחת מעין שמאלי שבשרש
 ההוא, או שיבואו יחד חמשה נצוצות, שהם חמשה
 פרקים ראשונים של המשה אצבעות יד ימין.
 או שיבוא עשרה פרקין ראשונים של עשר
 אצבעות יד ימין ויד שמאל, וכן כיוצא בזה,
 וכן עד״ז ימצאו יחד בדור אחד כמה נצוצות
 שהם מבחי׳ הגתים, אלא שהם סמוכים זה לזה.
 ולכן אל תתמה, אם ימצאו יהד ר׳ עקיבא ועקביא
 בן מהללאל, וכן אם ימצאו יחד בדור אהד של
 אמוראים, אביי, ורמי בר חמא, ורב דימי
 מגהרדעא, אע״פ שכלם משרש קין, מאבר כתף

 ה מקומות
 סוד זיהרא עלאה. שער מאמרי דשב׳׳י זיעיא סוף
 פרשת קדושים. תע״ס סוף חלק ח׳ וחלק ט״ז

 בלוח התשובות תשובה ס״ה ותשובה ש״י.
נ נז: ובזהר ע״פ הסולם אחרי אות ד  ח.) זהר ד

 כיד פנחס די׳׳ז. ובזיהר ע׳׳פ הסולם אות עיא.

 הגהות ומ
 ו) לעיל הקדמה י״א והקדמה כ״ח. ספר הלקוסים
 בראשית בפסוק דחי חנוך ד״ד, סוד שרשי הנשמות.
 ז) לעיל הקדמה ביט ד״ד, ונבאר עתה, ועיי״ש
 בהגהות ומיס אות לי. שער הפסוקים בראשית דרוש
 גי. ספד הלקוטים בראשית בפסוק ויחי חנוך דיה
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 עדיין למפה בארץ בעה״ז. אבל ומנין יובן,
 במ״ש מהר ריש פרשת נח, בתוספתא על פסוק
 נת נת, ל) כי כל צדיק יש לו תריז מהין, הד
 בארעא לתתא, והד בשמיא לעילא וכר, והבן
 זד- וז״ם הנה בשמים עדי, זהו הנון, שהוא
 בגימטמא עד״י. וםהדי במרומים, זה אליהו ז״ל,
 כי שניהם מלאכים בשמים כנזכר. ודם עמת
 ביהוסף שמו, והענין הוא, כי יוסף הצדיק, זכה
 לנשמה זו של הנוד, הנקרא עדי כנזכר, ולכן
 ויהי יוסף יפה תואר, כי זכה לימיו של אדה״ר,
 הנמשכת לו מפאת אותה הנשמה עילאה דאצילות.
 ואמנם לא זכה אליה יוסף, עד אותה הלילה
 שהיתה מקץ שנתים ימימ, שננזרה עליו גזירה
 לצאת אז מן הסוהר, וביום ההוא עלה לגמלה,

 וזש״ה בצאתו על ארץ מצרים.
 ויובן זה, במה שגתבאר בדרושימ הקודמים,
 כי כגיםת הרוה או הגשמה באדם, היא בלילה
 בהקיצו משגתו. גם בזה יובן מ״ש הז״ל מ) על
 סיום הפסוק שפת לא ידעתי אשמע, כי באותה
 הלילה בא גבריאל, ולמדו ע׳ לשון. והעגין הוא,
 כי הגה חנו״ ו מטטרו״ן, הוא מלו «י* ע׳ שריג
 של עי אומות, ויודע עי לע גיי• ־פ. וכאשר
 גכגסה בו בלילה ההיא גשמה מטטרו״ן כמכר,
 לכן ברגע אהד למד כל ע• לשין. והגה גם נשמה
 זו ותמו, גתגל-ילה בר׳ ישמעאל בן אלישע כ״ג,
 כמבואר א5 •;*. כי הי* גלגולו של יוסף הצדיק,
 ולמ גם ר׳ יל,־5?3אל המכר היה ימה תאר מאד,
 כמדע למא* דליל a וגם דם מה שנזכר
 בפרקי היכלות, כיי כשהיה עולה ר׳ ישמעאל
 הנזכר לבדיה, .nr קורא אותו משטרו״ן ומיד
 י:י. דארום *ירד גלגול גשמה זו בר׳ ישמעאל
 י־-יזכר, תוא לשתי סכות: הראשונה היא, לטי

 ואה״כ לקהמ פיגהס במעשה זמרי, כמכר מחר.
 וכמו שיתבאר לקמן נע״* גם יתבאר, איד
 אע״פ שקין והבל לקתו גפש דאצילות דאדם,
 כדי לתקגה, לטי שהטא אדם בעץ הדעת וערב

 טוב כרע מודע.
 אמנם ט) הרוה דאצילות של אדם האי,
 לקהו אליהו הגמא ז״ל, ולכן עלה בשביס, ולא
 מת כשאר בגי אדם, כי היה דומה למלאד ה׳
 צבאות, ולא לבגי אדם, ואה״כ געשה מלאד
 בשמים כמדע. וזהו טעם שלעולם לא הזכיר
 באליהו ז״ל, אלא בהי׳ תה, וכמש״ה ויהי גא
 סי שמם ברוהד אלי, וכתיב גהה תה אליד^ על
 אלישע, וכתיב ותה ה׳ ישאר• אמנם לא זבה
 אל הרוה הזה דאצילו* עד שהרגו לזמרי במעשה
 שטים, לפי שמוכרה הוא שאין הרוה שוכן באדם
 אלא עד היות בו גפש י) ולכן כאשר פיגהם
 הרג לזמרי, זכה ולקה גפש דאצילות, שהיתר.
 בגדב ואביהוא. ואהר שזכה לגפש דאצילות
 הזאת, אז זכה להלק התה דאצילות, ועליו
 נתבשר הנני מתן לו את בריתי שלום, כי הרוה
 הוא מן הת״ת והיסוד מודע, ושניהם נקראים
 שלום, כנודע מפסוק שלום שלום לרהוק' ולקתב,

 ת״ת ויסוד.
 והלק הנשמה של אצילות, לקהה הנון• בן
 ירד, ולכן היה מלאד כ) בשמים, הנקרא מטטרר׳ן
 מודע. ולמ לא מת כמי אדם גם הוא. ודע, כי
 בהי׳ זו הגשמה דאצילות, היא הגקראת שת
 של עול* להיותה גמשכת מעולם האצילו*
 והיא שולטת על העולמות כלם. ומה יתורץ
 הקושיא הגורעת בעגת •• ־ -י;!טת״ן, דאם
 שניהם אהד, א״כ בעולם !זנקרזןי ?.ל ז
 דמטטרון, מי היה אז שר העולם, בהתה חגוך

 הגהות ומראה מקומות
 ט) שער המונות עגין פוגת קיש דרוש אי. קצ3 דת. דעז, ודג דלה ד« רגז. ת״ז ת״י פי.!
 שער הפסוק י0 דף כ׳ ט״ב סוף ד״ה מזמור לענת תם״ז צ* ודע קימ קלו. קלז. דה שודש סט

&nr ראשון. פרשה בהעלותך בפסוק ויאמרו האנשים. ס״ב 
 י) לעיל הקזעזז י*ד. ספר הלקוטים שופטיה ל) לעיל סוף הקדמה י״ר. שעד מאמרי דשב״י
 טיטן ה׳ בפסוק ותשר הבורה. פוף מלכים זר טיטן ותדא פרשת נח דף פת נדב ויה אפר שמואל.

 י*ט. וחד נח בתוספתא דף ניט עי*
 כ) להלן הקדמה ל״ה סוף דץן ונבאר עת* מ) סופח לוז
ja ד ודא ימ לה נו* עמ נת זדב נ* ק. ק« ג) גיטין » 



 פח שער הקדמה ל״ב הגלגולים

 להתגלגל בר׳ ישמעאל בן אלישע כ״ג, כדי
 שתסבול עליו ממש עונש המיתה. ודע, כי אדם
 הראשון זכה קודם שחטא, אל ס) נרנ״ח מן
 מלכות ות״ת ובינה וחכמה דאצילות, מארבעתם
 יחד. ומרע״ ה זכה אל הדעת דאצילות. ושלשה
 אבות אברהם יצחק ויעקב, זכו לחג״ת דאצילות,

 זה בחסד, וזה בגבורה, וזה בת״ת.

 ל״ב

 ונבאר עתה, ענין הנפש של אדם מעולם
 האצילות, אשר נשארה פורחת עליו, ולא נסתלקה
 כנזכר. כי הנה כאשר הוליד את קין והבל בניו,
 לקחו הם בהי׳ נר״ן, המגיע להם מעשיה יצירה
 בריאה, ועוד לקחו בחי׳ הנפש דאצילות של
 אדם אביהם. ונודע כי כל נשמה יש בה בהי׳
 אור מקיף ואור פנימי, והנה הנפש הזאת היתד.
 בבחי׳ אור מקיף ואור פנימי. אה״כ כאשר גתגייר
 יתרו הותן משד, זכה אל חלק הנפש של אצילות
 שנתנה לקין כנזכר, אלא שלא לקח רק בחי׳
 אור פנימי שלה לבד, ואז כתיב בה, והבר הקיני
 נפרד מקין, כמו שיתבאר במקומו. ונדב ואביהוא,
 לקחו אור המקיף דנפש דאצילות דאדם, הנתן

 לקין בנו כנזכר.
 וכאשר נולד פינחס, כתיב ואלעזר בן אהרן
 לקת לו מבנות פוטיאל לו לאשר. ותלד לו את
 פינהס, וארז״ל צ) פוטיאל זה יוסף, שפטפט
 ביצרו, וזה יתרו שפטם עגלים לע״ז. וסוד הענין
 הוא, כי פינחס בעת שגולד, היה כלול משתי
 נצוצות נשמות. וזהו פוטיאל, לשון טפין, כי היה
 משני טפין של נשמות, נצוץ אחד היה משרש
 נשמת יוסף הצדיק. ונצוץ שני, משרש נשמת
 יתרו. ובתי׳ ב׳ נשמות אלה, נקרא פנחס. ואל
 תתמה, איך נתערב הנצוץ של יתרו, עם הנצוץ
 של יוסף, כי כבר ידעת, שיוסף הוא ביסוד, אשר
 שם נמשכים טפות הזרע של כל החו״ג, ומתערבים

 שהקב״ה אמר כי ביום אכלר ממנו מות תמות,
 והנה לא נמצאה נשמה זו באדה״ר כשמת, ולא
 סבלה ממש עונש המיתה, אמנם נסתלקה ממנו
 כשהטא. ועוד הוסיף על זה סבת שנית, כי גם
 יוסף הצדיק חטא, על שגרם לאחיו שימכרוהו,
 וגירה והסית אותם עליו ע״י הלומותיו, ובהביא
 דבתם רעה אל אביהם, ולכן הוצרכה נשמה זו

 הקדמה

 ובה יתבאר מאמר חז״ל במסכת ברכות
 פ״א א) ה״ל תנא מיכאל באחת גבריאל בשתים
 אליהו בארבע וכד. מה ענין ארבע עפיפות אלו
 לאליהו כבר נתבאר למעלה בדרושים שקדמו,
 כי אדה״ר קודם שחטא, היה בו נר״ן מיצירה
 עשיה בריאה, ועליהם נר״ ן, ממלכות ותפארת
 ובינה דאצילות. גם נתבאר, כי כל הנשמות
 היו אז כלולות באדה׳ר, זולת הנשמות ־הדשות
 ממש, שלא זכה בהם אדה״ר, ולא נכללו כלל.
 והנה אחר שחטא בעץ הדעת, נשרו ממנו איבריו
 בכל המקומות שהיה הולך, כמי׳ ש ז״ ל ע) שאירע
 לו כמו שאירע ליפתח הגלעדי בעון בתו,
 וכמש״ד, פ) ויקבר בערי גלעד, ולא כתיב בעיר
 גלעד, ובאורו הוא: כי כל אותם הנשמות הנכללות
 באיברי נשמתו של אדם הראשון, נשרו ממנו
 כשחטא, ונפלו לתוך עמקי הקליפות כל אחד
 ואחד, כפי הבחי׳ הראויה להם ממש. האמנם
 גר״ן שלו מן האצילות, הנזכר בזוהר בפרשת
 קדושים בשם זיהרא עילאה, לא נפלו הס ושלום
 בקליפות, אבל נסתלקו ממנו בחי׳ הרוח והנשמה
 כשחטא, ופרחו למעלה. והנפש של אצילות, היא
 נשארה עמו פורחת עליו, אבל לא נסתלקה ממש.
 וכבר נתבאר בדרושים הקודמים, כי חנוך אחר
 שזכה אל נפשו ורוהו ונשמתו, מן העשיה ויצירה
 ובריאה, זכה ליקח גם עד בחי׳ נשמה דאצילות,

 שנסתלקה מאדם נשהטא.

 ה מקומות
 ט״ז אות קי״ט.

 פ) מדיר בראשית פרשה י״ג. • ויקרא רנה
 פליז ד׳. קהלת רבד. פיי סיז.

 צ) סוטה מג.

 הגהות ומ
 ס) שער מאמרי רשב״י זיעיא פרשת קדושים.

 א) ברכות ד:
 ע) חגיגה יב. עיין שער המסוקים בראשית

 דף י״ב סוף סיב. תע״ס סוף חלק ח׳ וחל?



 הקדמה ל״ב הגלגולים פט

 כן, נדי לקשר ולהבו־ נשמה הדשה הנקראת
 אליהו התשבי, עם שאר הנשמות הישנות שהמ
 נפש פינחס ונטש נדב ואביהוא, ולכן הוערו
 עוד לבא בפינהם נשמה אתרת הדשה, והיא
 הנקראת נ״כ אליהו משרש בנימין, הנזכר בדברי
 הימים, בפסוק ויערשיה מכרי ואליהו בני ירוהם.
 וכמ״ש אליהו ז״ל בעצמו ש) אל ההכמים, מבני
 בניה של רהל. וכמו שיתבאר ענין זה, בסיום

 הדרוש חז*
 ונמצא, כי ד׳ בהי׳ נכללו בטינהס: האתת,
 היא נטש טינהט עצמו כשנולד, כי אע״פ שהיהה
 כלולה מבי טפין דיוסף ויתרו, נקראים נפש אהת.
 הבי, היא נטש נדב ואביהוא, כשבאה בסוד עבור,
 וגם זו נטש אחת נקראת ולא שתים, כנודע מספר
 הזהר בפרשת אחרי מות ת) דגדב ואביהוא תרי
 פלגי גופא הוו. והשלישית, היא גמש מקראת
 אליהו התשבי משרש גד. הרביעית, היא נפש
 הנקראת אליהו דשדש בגימין. וז״ם מ״ש הז״ל
 מז״ל, תנא מיכאל באתת וכר, ואליהו בארבע

 וכר, והבן זה.
 אה״כ כאשר אירע מעשה דבת יפתח הגלעדי
 שארז״ל א) שיטתה היה שוטט, ולא רצה לילד
 לבית אליהו שיתיר לו גדרו, וגם אליהו לא רצה
 לילד אצלו, כי אמר מאן דתיים לכיבי אזל
 לאסיא, ואז בין דא לדא הלכה הבת של יפתח,
 ושגיהם געגשו, כי יפתה להיותו הוא בעצמו בעל
 הדבר, געגש עוגש, שבכל מקום שהיה מלד,
 היו גושרים איבריו, וכמש״ה ויקבר בערי גלעד
 לשת רבים. ואליהו געגש, שגסתלקה ממגו
 שכיגה, כמ״ש ת״ל ט) על טםוק לפגים ה׳
 עמו הנאמר על פיגהס, בספר שופטים, דגראה
 לפגים היה ה׳ עמו ולא עתה, ואז גם אותה הנפש
 שנכנסה בו בסוד העבור של גדב ואביהוא,
 נסתלקה ממנו והלכה לה, ונתגלגלה בשמואל
 מביא, כמו שיתבאר לקמן. ת״ם מ׳׳ש רו״ל ב)

 בו, ולכן אין לתמוה את נתערבה נצוץ נשמת
 יתת, שהיא משרש אהד, עם נצוץ השרש של
 תםף. ונמצא כי מינהם לקת נצוץ משרש יתרו,
 שהוא מן בחיי אור פנימי תפש אדם הראשון
 דאצילו* ק) אח״כ כאשד מתו נדב ואביהוא
 במעשה הקטרת שהטאו בו, ואירע את״כ ענין
 טיגהם שהרג לזמרי, תכה שנכנסו בו בהי״ נטשות
 גרב ואביהוא, שהיו מבהי, אור המקיף של גטש
 דאדם מן האצילו* תה גדם לו, התת כבר בו
 נצח משרש יתרו, שהוא מאור מגימי דנפש
 דאצילות, ועי״כ גשלמ עתה בטיגתפ גמש
 דאצילות, באור טגימי ובאור מקיף. אלא שהאור
 טגימי גכגס בו בסוד גלגול ממש כשנולד. והאור
 המקיף בסוד עבור בלבד, אהר שגולד וגדל.
 וכיח שהיה הלוק זה בו, לכן היה בו עגין
 אחר, והוא, כי צרת שתדע, שהגשמה הבאה
 לאדם בעת שגולד, בסת גלגול ממש, אעט״י
 שתהיה מורכבת ומעורבת משתי גצוצות, כנזכר
 בענת טינהם, שהיה בו נצח מתםף ונצח מיתרו

 הכל נקרא נשמה אהת, ואינה צריכה לבהי׳ אהדת.
 שתהברמ. אבל הנשמה הבאה בםת עכור אהד
 שנולד האדם, כגת נפש נדב ואביהוא שנתעכרו
 בטתהם, הנה צריכה היא שתבא עת עמה נצח
 נשמה אתרת הדשה, רוצה לומר שזאת תהיה
 טעם ראשונה שבאה לעולם, ולא תהיה ישנה
 ומגולגל* תו החדשה היא מתברת את זו הנפש
 ר) דגדב ואביהוא, הבאה במת עמר להתעבר
 עם נפש פיגהם, של בהי׳ גלגול ממש. ולכן
 הוצרד להתעבר עת בפינהס, נפש הדשה אהד*
 והיא הנקראת בשם אליהו התשמ מתושבי נלעד,
 והוא משרש גד, והיא נשמה הדשה מזכר, ובאה
 עתה מ, כדי לקשר ולהבר יהד את נפש גדב
 ואביהוא, עם נפש פינחס עצמו, שהיתר• מ

ל גמור מיום שנולד. מ ל  מ
 ואמגם עת צריכה גשמה אהדת הדשה גם
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 הגהות ומראה מקוטעת
 ק) ספד חלקופיס יתרו נפסוק ויאמר אל משה א) לעיל בםטון־ הגהות ומדאה פקוטות אות
ו יתדו. פי. פטר חלקוטיט פוף ספר שופטים נפסוק ויקבר  אני חותנ

 ר) ל>יל הקרמה י״ד. בעדי גלעד.
 ש) מדרש רבה פרשת ויצא פרשה ע״א י״ב. ט) עיין לעיל םהגהדח ra אות פ׳.

. ב) קדושת פר. ת מחר ע״פ חפולפ אות כ  ת) דף נד. ו



 שער הקדמה ל״ב הגלגולים

 כי ענין בת יפתח היתה בענין נדר כנודע. יכן
 עבירה זו היתה, שעבר על הנדר שהדיר והחרים
 יהושע, שלא יבנו את יריחו. ולפי שיריחו מיוחסת
 לשרש קין, כמש״ה ובני קני חותן משה עלו
 מעיר התמרים שחיא יריחו, לכן ביקש חיאל
 שהוא משרש קין, לבנות את יריחו. ואחר כך
 נשתנה שמו ונקרא אליהו התשבי, לפי שכיון
 שנדב ואביהוא עדיין לא נתקנו בו כנזכר, וגם
 בהי׳ פינחס עצמו דבן יתרו, חטא בבת יפתח,
 וגם אליהו דשבט בנימין לא נתעבר בו, אלא
 לקשרו עם הנשמות האחרות כנז״ל, נמצא כי
 העיקר עתה הוא אליהו דשרש גד, ולכן לא נקרא
 עתה פינחס, אלא אליהו התשבי, המורה על

 נשמת שבט גד.
 ואז כשחזרה בו הנבואה, בהיותו נקרא
 אליהו התשבי, אחר שמת שמואל, חזרו להתעבר
 בו נדב ואביהוא, ונשלמו הם להתקן ה) בענין
 הר הכרמל, כאשר נפלו כל העם על פניהם,
 ואמרו ה׳ הוא האלהים, ואז נמחל להם עון
 שלהם, שקוצצו בנטיעות ופגמו בשכינה, ונתקן
 זf ,TrtatfS 3,׳ הוא האלהים, והבן יזה. גם לפי
 שבתהלה חטאו על שהציצו בשכיגה בהר סיגי,
 כמש״ה ויראו את אלהי ישראל כוי, ועתה גתקן
 בנפילת אפים, שלא להציץ באש היורד מן
 השמים. גם זהו טעם שנקרא אליהו ולא פינחס,
 לפי שבגלל עבודה זו זכה לשנוי זה השם, וכמו
 שיתבאר לקמן בענין אלישע הנביא וע״ש. ואחר
 שנתקנו, לא הוצרכו לעמוד שם ונסתלקו להם

 נדב ואביהוא.
 והנה איזבל אשת אתאב, היתד, מכשפה
 גדולה, כנז׳ בפסוק שהדיחה את ישראל בכשפיה
 וידעה בכשפיה שנסתלקו גדב ואביהוא מן אליהו
 אשר עליהם נתבשר הנני נותן לו את בריתי שלום
 שהוא היותו חי לעולם. ואז אמרה לו, כי כעת
 מחר אשים את נפשך כנפש האחד מהם, כיון
 שנסתלק ממגו גזרת החיים והשלום. גם רמז
 אל נדב ואביהוא שנשרפו באש הקטרת, וז״ס
 כנפש אהד מהם. וכיון ־•שהרגיש אליהו שנאבד

 כי ו׳ של בריתי שלום היא קטיעא. גם אמרו
 בזוהר בפרשת אחרי מות, כי י׳ של פינחס הוא

 זעירא.
 והענין הוא, כי במעשה זמרי זכה אל עבור
 זה דגדב ואביהוא, כי כשרצו להרגו פרהה ממנו
 נשמתו, ואז נכנס בו עבור דנדב ואביהוא, כנזכר
 בפרשת פינהס בזוהר ג) וכשנאבד ממנו בחטא
 בת יפתח את העבור הנזכר, אז היתד, ו׳ קטיעא,
 כי בחי׳ הו׳ היא ספירת היסוד הנקרא בריתי
 שלום, ונקטעה אז, כשנסתלקה ממנו שכינה
 ועבור נדב ואביהוא, והנה אז במעשה דבת יפתה
 לא נשאר בו רק אותו הנצוץ של טפת שרש
 יוסף בלבד, כי עבור נדב ואב־הוא הלכו בשמואל

 כנזכר. וגם נצוץ טפת יתרו נסתלקה ממנו.
 ואז נולד היאל בית האלי אשר בנד, את
 יריהו, ונכנסה בו בגלגול גמור, כמו שיתבאר.
 והטעם היא, כי עבור נדב ואביהוא, וגם אליהו
 דשבט גד, ואליהו דבנימין כנז״ל, הנה אינם
 שם בפינחס, רק דרך השאלה בסוד העכור,
 ואינם העיקריים בגוף ההוא, ולכן אין ההטא
 ההוא דבת יפתה פוגם צהם. וכן נצוץ דטפת
 יוסף, אינה קרובה להטא, החטא ההוא בנצוץ
 יתרו. לפי שנצח יתרו, היא באה מן קין, וכשבאה
 ביתרו, היה שם כומר, מפטם עגלים לע״ז, ולפן
 עיקר החטא היה מנצוץ של יתרו, ולכן נסתלק,

 וגתגלגל בחיאל בית האלי.
 והבט וראה, כי אותיות חיאל, הם אותיות
 אלי״ה, אם תחליף ח׳ בה׳ באותיות אחע״ה.
 גם האלי הם אותיות אליה. וז״ס בית האל״י,
 בית אליה. פירוש: בית מושב אליהו ז״ל, כי
 אליהו מושבו היה בגוף פינחס, כי הוא נצוץ
 טפת יתרו כגזבר. וגמצא כי עיקר הגוף ההוא,
 הוא של פינחס, ולא של אליהו, רק נקרא בית

 מושב אליהו ז״ל.
 והגה ארז״ל ד) כי חיאל הוד,גברא רבא,
 שהיו הולכים לביתו, אחאב המלך ואליהו ז״ל.
 האמגם עבירה א׳ שחטא, במעשה דבת יפתח,
 גרמה לו עבירה זו שבנה את יריחו, כי הם דומות.

 הגהות ומראה מקומות
 ג) זהר פנחס ריז. ומהר ע״פ הסולם אות עיג. ה) שער הפסוקים פרשת מטות דף קצ״ג ט״ב

 ד) סגהדרין קיג. דיה גם ז״ס.
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 ר״ת ״גדב ד׳אביהוא, שהם מי שגים שגתעברו
 ברוחו של אליהו. גם ר״ת ״נא ״פי ״שנים ״ברוהד
 ״אלי. הוא נפש בא, ר״ל: כי נדב ואביהוא, שהם
 מבתיי נפש דאצילות דאדה״ר כנז״ל, שבא אליך

 בעבור שהרנת לזמרי, תתנם עתה אלי.
 והנה אלישע הוא משרש הנון הנקרא
 מטמרו״ן, שהוא מצד נשמה דאצילות הנקראת
 זיהרא עילאה דאדה״ר, ולכן הוצרו ליקה נפש
 זו דנדב ואביהוא, שהם נפש חיהרא .עילאה
 דאדם, שהיו באליהו. ולפי שאליהו זכה לרוה
 חיהרא עילאה כנז״ל, לזה אמר ברוחך אלי.
 גם רמז ברוווד, אל מה שנתבאר אצלינו, ג) כי
 אביהוא גפשו ותהו משרש קין, אבל גרב נפשו
 משרש אהר, ותהו משרש קין בלבד, ויען שרוחו
 לבד היא משרש זה של קץ, לכן אמר ברוהך.
 ולכן נקרא שמו אלישע, לרמוז: כי בקץ
 נאמר ואל קץ ואל מנהתו לא שעה, ויען שנתקן
 קץ נקרא אלישע, כלומר: לי שעה הקב״ה, מה
 שלא שעה אל קץ בהיותו בלי תקץ. וכבר
 רמזתי לד למעלה, כי פינהם נקרא אליהו, להורות
 על עבור נדב ואביהוא, הבאים מן קין שנתקנו
 בו. ולכן שלשה אותיות אלי שבאליהו, ישנם
 ג״כ באלישע, להורות כי גם אלישע השלים

 לתקן בג׳ אותיות אלו, כמו אליהה
 וז״ס מה שצחקו בו הילדים, וא״ל עלה
 קרה עלה קרה, והעגץ הוא, במה שיתבאר לקמן,
 כי קרה בן יצהר, הוא תהו של קץ מצד הרע,
 ולכן ירד חיים שאול* וא״ל הילדים לביישו
 ולגדמו, כי הגה קרה ירד שאולה, וצויד לעלות,
 ואתה נמשך משרש קרה. ואיד אתה תצר. לעלות.
 גם רמזו, כי הגה קרה בן מהר גלתו משה,
 והיה קרת בשערותיו כנודע, ולכן גם אלישע
 היה קרת בשעתתיו כמוהו, כי. שרש גשמתו יש
 בה הלק ואהמה מן קרה. ווה גרם שנתעברו בו
 אהד בו נפש נדב ואביהוא, שגם הם משרש
 גשמה קרה. גם כמו שמרע״ה הזכיר שם בן
 מ״ב, והרג את המצרי שהוא נפש קץ מצד
 הרע, כן אלישע הזכיר שם בן פד* והרג מ״ב

כי מוהר.  יליים אלו מז

 ממגו מתגה זו, גתיירא, וברה להי הוי* וז״ש
* שלא היתה  וירא וילד לו אל גפשו, ר״ל: ל
 רק גפשו יהידית מפגי כך גתיירא מן איזבל. א<
 ואה״כ הזר להרויהה במערת• הר הורב
 פעם אהדת, עד שעלה בסערה השמים, ואז
 אליהו התשבי שהוא משבט גד, גתעלה בשמים,
 וגשאר ש* ושוב לא ירד עוד, ואליהו דשבט
 בגימין ז* גתגלגל את״כ באותו הגזכר בסטר
 דברי הימי* והוא מש״ה ויערשיהו ואליהו מכרי
י ירוהם וכר. ואה״כ כשגפטרו, עלה וגתהבר  מ
 עם אותו אליהו התשבי שעלה בשמים וגשאר
 שם זה אליהו דשבט בגימין, הוא העולה דורד
 תמת לעשות גסים אל הצדיקים, ולדבר עמה*
 ולהיות כי ההכמים היו יודעים שאליהו היה
 כלול מד׳ בהי׳, לא היו יודעים איזו בהי׳ מהם,
 היא היורדת ועולה ומדבר עמהמ, וגהלקו
 בסברותיהס, עד שהודיעם, ואמר להם, רמתי מה
 אתם הלוקים עלי, מבני בניה של רתל אגי, שכך
 כתיב דערשיה ואליה וכר, והודיעם כי זו המזיגה
 היא המדברת עמה* ובתי׳ זו הנקראת אליהו
 דמימין, נתווברה עם הבהינה הנקראת טטת
 יתת שנתנה להיאל בית האלי, ומת ונטלה אליהו

 עמו.
 אמר הכותב גלע״ד, כי שתיהמ גתגלגלו
 באליהו של בגימץ. ואותה הבהי׳ הגקראת טפה
 דיוםף, גתגה אליהו אל יוגה בן אמיתי בן
 הצרפית, כשההיה אותו. וז״ם מ״ש בזוהר בפרשת
 ויקהל דף קצ״ז ע״א ודל, תנא מגה מהיליה
 דאליהו קא אתי, ב) ודא איהו בן אמיתי, כד״א
 ודבר הי בפת אמ* ת״ם מ״ש ת״ל תנא
 דבי אליהו, אותו הנער שהתייתי, משיה בן מסף
 הוא, מ להיותו מטפת יוסף, ולכן הוא יהיה
 משיה בן מסף במהרה ממינו, ומה שישאר אהד
 כד לעתיד לבא להלק אליהו עצמו האמיתי,
 הוא אותו אליהו דשבט בנימין. ועבור נדב
 ואביהוא, נתנו אל אלישע הנביא בסוד עבור,
 כשעלה לשמי* ח״ס מה ששאל אלישע, ומזי
 נא טי שנים ברוהך אלי. ובםטר הקנה כתוב,
 טי שנים הם נדב ואכיהוא. והעגץ הוא, כי נ״א

 הגהות ומראה מקומות
 א) זהר ודא דם. ב) טדדר״א ל״ג. ג) זהר ודג גת להלן דף צ״ג ד״ח אחד גן.
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 ולכן נקרא שמו עקביא, ולפי שעקביא זה תקן
 ג״כ בהי׳ מהללאל בן קינן, לכן נקרא עתה
 עקביא בן מהללאל. ואחר כך נתגלגל בריב״ז,
 ולכן בעת פטירתו, אמר הכינו כסא לחזקיהו
 מלך יהודה שבא ללוותו, להיותו משרש גלגול
 נשמתו. ונם בו זכה כתר כהוגה של קין הבכור.
 אחר כך גתגלגל בר׳ עקיבא בן יוסף, וגם בו
 נרמז בחי׳ העקב של עשו, כמכר בעקביא. ובזה
 תבין מ״ש במסכת רות של הזוהר, ט) כי יששכר
 הוא ר׳ עקיבא, וכמו שיתבאר לקמן כי גם
 יששכר הוא משרש של זה קין. אחר כך נתעבר
 בסוד עבור משגי גאונים, הנקראים רב אחאי,
 ורב אהא משבתא גאון, כדי לתקנם. כי הם
 משרש נפש אחאב המלך, ובהם נתקגו שלשה
 אותיות אחא של אחאב ע״י עבור הנזכר, אבל
 חבית של אחאב, נתקנה ברבי אברהם גאלת,
 כמו שהודעתיך בסדר גלגולי שרש נפש אחאב

 המלך.

 ואחר כך נתגלגל בהזקיהו מלך יהודה לרמוז
 אל מ׳׳ש ז״ל ז) כי בימי המבול תלאו הקב״ה לקין
 ברפיון, ועליו נאמר וימה את כל היקום. ועתה
 כשנתקן, נקרא חזקיהו, כי בו נתחזק קין מרפיונו
 ובו נתקנו נ׳ אותיות יה״ו מן אליהו הנביא,
 ובהזקיהו זכה אל הלק א׳ משלשה הלקי הבכורה
 הראוים לקין שהיה בכורו של אדה״ר, והם:
 כהוגה, ומלכות, וחלק בכורה, כגזכר בתרגום
 פסוק ראובן בכורי אתה וגד. ועתה בחזקיהו
 לקח כתר המלכות, וז״ס מ״ש ז״ל ת) בקש
 הקב״ה לעשות להזקיהו משיח וכר. והטעם הוא,
 לפי שהוא מן קין הבכור, והיה ראוי ליקה כתר
 המלכות, ולהיות משיח לעתיד לבא, ונתבטל,

 מפני שלא אמר שירה.
 אחר כך נתגלגל במתתיה בן השמונאי,
 שהיה כ״ג ומלך, ואז זכה ביחד לשני חלקי
 הבכורה. ואח״כ גתגלגל בעקביא בן מהללאל,
 וכבר ביארגו, כי קין .רמז בסוד עקב עשו,

 י) הקדמה ל״ג

 וכבר הוךעתיך כי קין מעורב מטוב ורע,
 והוא מוליד גשמות דוגמת הבל אחיו, כגזכר
 בסוף אדרא רבא דפרשת נשא. והנה מהטוב
 שבו, מוליד נשמות צדיקים. ומבתי׳ הרע שבו,
 מוליד נשמות רשעים. א) והנה מבחי׳ חטוב
 שבו, יצאו קינן ומהללאל, כנזכר בזוהר בפרשת
 תרומה דף קס״ח ע״א. ואחר כך נולד ראובן
 בכור יעקב, והיה ראוי שיטול חלק הבכורה של
 קין בכור אדה״ד, ובשביל מעשה דבלהה אבד
 בכורה זו, כמ״ש התרגום על פסוק ראובן בכורי
 אתה יתר שאת ויתר עז, שהם: בכירותא, כהונתא

 הגה גתבאר, כי זיהרא עילאה דאדה״ר, הם
 נשמה רוח נפש שלו, מצד עולם האצילות.
 והנה חנוך שהוא מטטרו״ן, הוא נשמה דזיהרא
 עילאה. ואמנם קין לקה נפש של זיהרא עילאה
 דאדם. וכבר ידעת, כי כל הנפשות היו כלולות
 באדה״ר, וכשחטא נתמעט, ולא נשאר בו רק
 התרומה, הנקראת תרי ממאה, חלתו של עולם.
 והנה בבחי׳ הנפש שהיא מצד העשיה, נשארו
 בו תרי ממאה היותר מובהרים שבכל הנפשות.
 וגם בחי׳ תרומת נפש זו נתנה לקין, ושאר חלקי
 כל הנפשות פרחו מאדם כשחטא, ונשרו ממגו.

 1ה מקומות
 ט) זהר חדש דף פיט םוף ט״ג ובזית ע״פ
 הסולם מן אות תרעיט. שער מאמרי רשביי זיע״א
 דף ש״א סיא. ספר הלקוטים ויצא סימן ל׳ במסוק

 וישכב עסה בלילה הוא.
 י) לעיל הקדמה כיט. שער המסוקימ בראשית

 דרוש ג׳.
 א) זהר ח״ג דף קמג. ונזהר ע״פ הסולם אירא

 דכא אות שב״ז.

 הגהות וט
 ז) להלן הקדמה ליו דיה והנד, חזקיה. מדיר
 בראשית פ׳ כיב. שמות ס׳ ליא. ספר הלקוטים
 נראשית בפסוק והאדם ידע. שער הפסוקים נח דף
 כ״ח סימן ד. יחזקאל סימן כ׳ בפסוק ויאפר אלי
 בן אדם עמוד על רגליך. ספר בית שער לכונות

 מן אות רי״א.
 ח) סנהדרין צד. ספר הלקוסים ישעיה סימן

 ליה במסוק מכתב לחזקיהו.



 הקדמה ל״ג הגלגוליפ «

 קת, ודם פסוק ותה נדיבה תסמנני. אגל גטשו
 היתד. משוש זקנו, עמינדב אבי אלישבע אמו,
מ  ולקה ממנו שלשה אותיותיו האחתגו* ו

 נד*
 אבל אגיהוא, היו נפשו ותהו מן קין, ולבן
 נקרא אביהוא, לרמוז כי כל בתינותיו הם מן
 קץ, שנםל נפש אדם עעמו, הנקרא אב לכל
 העולם, תהו אביהוא, כי הנה הוא עצמו בהי,
 אדם אבי כל העולם. וז״ס ה) אנהנו טמאים
 לנפש אדם, כי נדב ואביהוא, הם נטש אדה״ר
 ממש. האמנם לפי שנדב לא היה כן מבחי׳ נפש
 אדם, רק הלק הרוה שבו בלבד, משא״כ באביהוא
 שכל הלקיו היו מנפש אדמ, לכן אמר לנפש
 אדם, ולא אמר לנפשות אדם בלשון רבים, כי
 עיקר נטש אדם הוא באביהוא לבדו. והנה אביהוא
 נמשו משוש נהשון אהי אמו, כי נם הוא משרש
 קץ הנקרא נטש, ולטי שעיקר אחיזת זוהמת נהש
 באוה״ר, היא בנפש ועשיה כנד׳ל, לכן נקרא
 נהשת ע״ש הנהש. והענין הוא, כי הנחש העלית.
 מסת ומסלק ב׳ המוהץ ונוקבא שהם ב׳ פעמים
 אור אור, כממאר ו) אעלינו במנת ואהבת את
 ה׳ אלהיד, והם מימטתא נהשץ, להורות: מ

 נחשץ במעשיו הטובים, החזירם ננוקבא.
 וכאשר עוד נתגלגל בישי אבי תר, או
 נתקו לגמרי בה״ קץ. ילמ נקרא נחש, כמ״ש
 הפסוק אשר בא אל אביגיל בת גהש, ואמרו
 ת״ל ה) בת מי שמת בעטיו של גהש, לרמת
 כי ישי גמר להתקן כל זוהמת הגהש, שגתערבה
 בנפש זו של קין. או עכ׳׳ז מת בעטיו של 1חש,
 בחטאו של אד* ואז משי גשלם לגמרי יותר

 מגהשץ.

 ומלמתא. וסוד יתר שאת, היא הכהונה הנרמזת
 בקץ, הלא אם תטיב שא* וכיץ שחטא, אבד
 הכהונה הנקרא שא* ואחר ששב ראובן בתשובה
 זכה שהביא הדודאים ב) ונולד בסבתם יששכר,
 והוא מעד הטוב של קת הבמר. תהו מה שאמרה
 חוה בלתת קץ, ותאמר קניתי איש את הי,
 לרמת כי הזה ולאה שתיהם בחיי בת* הנקראת
 אימא עילאה כגתע אצלינו. ורמזה לומר, כי
 תקת שלמות קץ, יהיה ביששכר, הנולד ע״י
 אותה הקני* שקנתה לאה מן רתל את יעק*
 ע״י הדודאים, כמש״ה כי שכר שכרתיך בדתאי
 בני, ונולד הבן ההוא, והיה הלק ה׳ מצד הטו*
 והוא יששכר. ולהתתו מבתי׳ נטש הנקראת עשת,
 מז״ל, יש בו אהתה אל הקליטות תוהמת הגהש
 מתע, ולכן עשו שהוא הנחש גאהז בהם, ונקרא
 עקב עשו, כי הם בעשיה, הנקראת עקב. ויעקב
 ג) הטטם מעשו, בסת ותו אוחזת בעקב עשו,
 ואח״כ גולד יששכר מבהי׳ הנפש הזו. ואה״כ
 ממדי עקב ז* גולד ד׳ עקיבא בן יוסף, ע״ש
 העקב חז* וכמו שרמזגו בדרוש שקדם, ממ״ש
 בשם מדרש רות מהזוהר, כי יששכר הוא רבי

 עקיבא.
 אהד כך גאו גרב ואביהוא מצד הטוב של
 קת, ת״ט הבכור גרב ואביהוא, והקשו בזוהר ד)
 בפרשת אהרי מות, דהיל״ל ואלעזר בתוספות
 וא״ו, או העגץ לרמת, כי קת בכות של אדם
 הראשון, והגה הבכור הזה שהיה בכור האי שקדם
 בעולם שהיה קת, הנה הוא נתגלגל מדב ואמהוא
 אבל אלעזר ואיתמר הם משרש אי, ולכן לא נזכר
 ו נוטפת וא״ו באלעזר, שלא להחבירו עם נדב
 ואביהוא. ואמנם נדב היתד. רוחו לבד מבהמת

מות  וה מקו
ר יאה ודחי פ״ג וגי. שעד חהקדטות דף שמתו ע • 
י דף ד ד  ט״א ד׳זו nn סוד פפוק. שעד פאפדי ר
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ג ד ח ודא שעד לידת חטוחין טרק בי. ו  ו) י
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 וטעה בזה, כי אין תקון קין בקרח, לפי שהוא
 מצד הרע שבו, אלא בזרע היוצא ממנו, והוא
 שמואל הנביא, שהוא מצד הטוב של קין. וז״ש
 רז׳׳ל י) קורה ניבא ולא ידע, כי ראה אש יוצאה
 מאמתו, והבן זה. וז״ס וירא את הקיני, כי קני
 הוא קין, ושמואל הוא מן קין. ונרמז בתיבת
 אוי מ־ יחיה משמו אל אותיות משמואל, פירוש:
 כי למעלה אמר וירא את עמלק וכוי, שהוא
 מצד הרע של קין, כמו שנתבאר במקומו, ואמר
 כי אוי לו לעמלק כשיבא שמואל, שהוא אשר
 זרז לשאול על מלהמת עמלק, שנאמר וישסף

 שמואל את אגג.

 וז״ס מ״ש בזוהר בפרשת ויצא, כי מ״ש
 ויגע בכף יריכו, דא אינון נדב ואביהוא. גם
 אמרו בסבא דמשפטים דף קי״א, כי שמואל הטף
 מסמאל, אותה הירך שלקח מן יעקב. והענין
 הוא, כי נדב ואביהוא הם תרין ירכין נצח והוד,
 שמשם נשרשים הנביאים, ובהם נאחז סמא״ל
 כנז״ל, וכשבא שמואל חטף מסמא״ל את הירך
 ההוא, שהם נדב ואביהוא, וזכה לנבואה על
 ידיהם, כי ירכין תמן אינון נביאים. וקודם שמואל
 שהיה הירך בת סמאל, אין חזון נפרץ ונפסקה
 הנבואה, כמ״ש חז״ל. כ) וז״ס מ״ש ז״ל במסכת
 ברכות בפ״ה על פסוק ל) אם ראה תראה בעני
 אמתיך, שאמרה חנה, אלך ואםתתר ותשתה מי
 סוטה, ואז בהכרח שיהיו לה בנים. וזה יובן
 במ׳׳ש הסבא דמשפטים, כי שמואל חטף הירך
 מן סמא׳׳ל, ונתן לו תמורתה ירך הסוטה, ולכן
 אמרה הנה לשי״ת, כ״א לא תוכל היא ללדת
 את שמואל, ולחטוף הירך מן סמא״ל, תלך
 ותסתר, ואז יאבד סמא״ל שני הירכין ירך יעקב
 והוא שמואל, וירך הסוטה, כי היא טהורה, ולא

 ישלוט בה.
 גם ז״ס משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי
 שמו, כי שקול שמואל כמשה ואהרן מ) והטעם
 הוא, לפי שהיו בו נדב ואביהוא, השקולים כמשה

 ונחזור לענין נדב ואביהוא, כי הנה להיותם
 בחי׳ נפש הנקראת עשיה, נתאחז בהם זוהמת
 הנחש, וחטאו במעשה הקטרת, ונענשו ומתו.
 והנה אליהו הנביא שהוא פינחס, היא נפש זיהרא
 עילאה דאדם, ולכן נתעברו בו נפש נדב ואביהוא
 במעשה זמרי, כי גם הם נפש אדם מצד נפש
 דעשיה כנז״ל. ואמנם אלו לא הטאו ישראל
 במעשה העגל, היתד, זוהמת הנחש נפסקת לגמרי
 כנודע. ואע״פ שנדב ואביהוא היו חוטאים במעשה
 הקטרת, היה מספיק להם שימותו בלבד, אבל
 כיון שהטאו ישראל בעגל, גרמו להחזיר דבוק
 זוהמת הנהש בנפש אדם, ואז נשרפו נדב ואביהוא
 ולא הספיק במה שימותו מבלי שריפה. וזהו טעם
 ואהיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה, כי
 הטא ישראל בעגל גרמו השריפה הזאת של נפש
 אדה״ ר, אב לכל העולם, ולכן כל ישראל כלם
 יבכו את השריפה. וזהו טעם היות נדב ואביהוא
 שקולים ככל ישראל, ושקולים כמשה ואהרן,
 כי הנה הם נפש אדה״ר עצמו כנזכר. וכאשר
 נתעברו בפנחס, אז כתיב זכר נא מי הוא נקי
 אבד, כנזכר בזוהר פרשת פנחס ט) והענין הוא,
 כי נדב ואביהוא שהם ר״ת נ״א, והם משרש
 קין אותיות נק״י, לא נאבדו, כי נתעברו בפנחס,
 כי נם הוא מקין, וכשחטא פנהס במעשה דבת
 יפתת כנז״ל בדרוש שקדם, נסתלקו ממנו עבור

 נדב ואביהוא, והלכו בשמואל הנביא.

 ודע, כי קרח בן יצהר, הוא מבחי׳ הרוח
 של קין מצד הרע שלו, כמו שנתבאר בפסוקים,
 ויקח קרח וע״ש, כי נתלבש זה הרוח הרע של
 קין בו, ולכן היה מקטרג להבל אחיו שהוא
 מרע״ה. משא״כ יתרו, כי גם הוא מן קין, כמש״ה
 והבר הקיני נפרד מקין, אלא שהוא מבחי׳ הטוב
 של קין, ולכן נתן את צפורה בתו למשה, והטיב
 עמו, והאכילו לחם. משא׳׳כ בקרח שהיה מצד
 הרע של קין כנזכר. וקרח חשב, כי בו יתוקן
 קין הבכור, ולכן גתגבר על משה שהוא הבל,

 הגהות ומראה שקומות
) דף ריז. ונזהר ע״פ הסולם אות ע״ד. כ) מדרש תגחוםא מקץ בי. שער הפסוקים  ס

 י) מדרש תנחופא קרח ה׳. שמואל א׳ פסוק ותדור נדר.
 ל) ברכות לא: מ) שם.
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 האמין בה׳ אלא עי שמא אברהם מכבשן האש,
 כמ״ש ז״ל מ) ולכן גשרף הרן באוד כשדים.
 ואת׳׳כ נתגלגל באהרן לתקן הטא הנזכר, ואדרבא
 הטא במעשה העגל, והמרד ליהרנ, והיה מן
 הראוי לו שימסור עצמו להריגה, כשקמו עליו
 הערב רב וא״ל קום עשה לגו אלהימ, והוא
 טעה, כי השב שהיה מספיק במה שהרגו את
 הוד, שגמ הוא משרש הבל כגזבר. וז״ם וימ
 מזבה לפגיו וארז״ל צ) מבן מזכה מן הזמה
 לסגיו, שהוא הוד. ולכן נמגע, ולא מסר עצמו
 להריגה, וחטא בזה, ולא גתקן חטא זה, עד
 אוריה הכהן, כמו שיתבאר לקמן. ואמנם תהלה
 גתגלגל ביעבץ השוטט, ואו חטא, שתמיד היה
 גודר גרריט כמ׳׳ש ז״ל ק) על טטוק מקרא
 מבץ לאלהי ישראל, ויאמר אם ברד תברכגי,
 ולכן נתגלגל אתר כד בתילע מ טואה תשוטט,
 ונקרא תולע, ע״ש התולעת, שאין כהה אלא
 במיה, ורמז מה שבא לתקן ענין הנדרים שיצאו
 מפיו. ואז חטא באופן אהד, כמ״ש ז״ל על סםוק
 והוא יושב בשמיר בהר אפרים, ר) כי קבע
 ישיבתו בעיר אי, ולא היה מסבב כל המדינות
 לשפוט את העם,. ועי״כ נמנעים העם מלבא
 אצלו לדין לפניו, מטבת טורה הידד, ולמ
 גתגלגל אח׳׳כ בשמואל מביא, ותקן חטא מזכי,
 וסבב כל המקומות לשפוט את ישראל, מזכי
 בפסוק. ואז גתעביו מ גרב ואביהוא, מקראים
מי קשוט, דמתמן נביאים, וזכה לנבואה על  י
 ידם כנז׳׳ל. וכאשר הוליד את אביה מו, הוריש
 לו אמהוא, תתגלגל מ, ולמ שמותיהם שוי*
 אבל גדב גשאר בשמואל, וז״ם ומשגהו אמה
 וגר. פירוש: כי ניב נשאר בשמואל, ומשנהו
 שהוא אביהוא, משנה של שמואל, נתגלגל במו,
 תקרא אמד- ואהר כד נטטר שמואל, ונתגלגל

 ואהרן, כמ״ש ז״ל ו) על פסוק בקרובי אקדש.
 גם דע, כי כמו דאלישע לקה שלשה אותיות
 אלי מן אליהוא כגז״ל בדרוש שקדם. כן שמואל
 לקה שגי אותיות א״ל שבאליהו, לרמוז על
 לקיהתו את גדב ואביהוא, שהיו בתהלה באליהו

 כמכר שם.
 ואמנם צריכים אגו לבאר עגין שמואל, ולכן
 נתהיל נדב ואביהוא, דע, כי כמו שנדב ואביהוא
 הטאו במעשה הקטרת וגמ ישראל שהטאו במעשה
 העגל, גרמו להמ לישרף, כגז״ל בפמוק ואהיכמ
 כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף
 הי. כן אהרן גרם מיתתם, לפי שהוא עשה העגל
 ומתו בסבתו, כמש׳׳ה ובאהרן התאגף ה׳ מאד
 להשמידו, זה כלוי בנימ וכר. ואמנמ אהרן הכהן,
 הוא משרש הבל בן אדה״ר, כמו שנתבאר
 בדרושימ שקדמו, כי שרש הבל נהלק לכמה
 בחי׳ שרשים. והנה נ) שני שרשי נשמות, יש
 בשרשי הבל, והם: שרש הרן אהי אבדם. ושרש
 נהור. והנה גתור, גתגלנל בהוד בנה של מרי*
 והרן, נתגלגל באהרן הכהן. וכבר הודעתיד, כי
 הו״ר לקה ג׳ אותיות מן נתור, ואות ג׳ של
 נהור נשארה לשרש אהאב מלר ישראל, כממאר
 אצליגו ס) ואמגמ אהרן, ג׳ אותתת מן הרן,
 וגוםף עליו אות א׳. וגם לוט בן הרן, משרש
 הבל, ולכן ר״ת ואת ״לוט ״בן ״הרן, הוא הבל
 למפרע, כי לוט והרן שגיד& משרש הבל, ומן
 לוט נמשך רהבעם המלד, כמבואר אצליגו. תמצא
 כי מרע״* ואהרן אחת, והור מ מדת/ ולוט,
 ואהא* כלם משרש הבל מ אדם, דק שהם
 שרשים מחולקים זה מז* וכלם משרש הבל.
 ע) ונהזוד בענת אהרן, מ הוא הרן בן
 אחי אבר* והרן בא לתקן חטא אדה״ר שעבד
 ע״ז, ולא די שלא תקן, אלא שגם עתה לא

 ה מקומות
 פ) פרתי סוף פרטת נח. ספר הלקוטיט תש*

* ש  נפסוק קופ עשה לגוי לקוטי תורה ת
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 וזקיפה ליו.
 ם) להלן הקרטה ל״ו ד״ה נחור.
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 בזכריה הנביא הכהן, חבירו של חגי ומלאכי.
 וגם אז נתגלגלו עמו בניו נדב ואביהוא בגלגול
 ממש. וייפו אוריה הכהן שבא לתקן תטאו של
 אהרן, נקרא כהן, לרמוז אל אהרן הכהן הראשון,
 אבל זכריהו שבא לצורך נדב ואביהוא, לא נקרא
 בשם כהן, אע״פ שהיה כהן, כמש״ה ואעידה
 לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריהו
 בן יברכיהו. גם רמז ענין, כי באוריה לא הזכיר
 בן, אבל בזכריהו הזכיר בן, לרמוז כי אוריה
 האב, וזכריהו הבן שהם נדב ואביהוא בניו,
 והם העיקרים בזכריהו. אבל אהרן הכהן אביהם,
 עיקרו היה באוריהו. ולכן נקראים עדים נאמנים,
 לפי ששניהם נפש אחת כנזכר, וכל א׳ משניהם
 היו בו מגולגלים שני עדים, בהי׳ אהרן, ובחי׳
 שני בניו. גם לכן אוריה נתנבא תוכתות, כיון
 שעדיין היה צריך ליהרג. אבל זכריהו נתנבא

 דברי נחמות ובנין בית שני כנזכר בספרו.

 באביה בן ירבעם. וכמו שנאמר בשמואל ש)
 ויספדו לו כל ישראל, כך נאמר באביה בן
 ירבעם, וספדו לו כל ישראל, יען כי נמצא בו
 דבר טוב, ואמרו במדרש איכה בזוהר, כי
 דבר טוב, הוא משיה בן יוסף שיצא ממנו.

 והטעם, כי הוא גלנול שמואל כנזכר.
 ואחר כך חזר אהרן, ונתגלגל עוד באוריה
 הכהן מקרית יערים, ואז נהרג ע״י יהויקים
 המלך, ובזה נמחל לו ההריגה שנתהייב במעשה
 העגל כנזכר. ואמנם גם נדב ואביהוא נתגלנלו
 עמו אז באוריה הכהן, בסוד גלגול ממש, לפי
 שהם מתו על תו, כנז״ל על פסוק ובאהרן
 התאנף הי. ולכן נקרא אוריה ע״ש אהרן, כי
 הם דומים בשמותיהם. גם שניהם היו כהנים.
 ואע׳׳פ שנתקן באוריה כשנהרג, ע״כ זה הנה
 גרם שנדב ואביהוא בניו המתגלגלים עמו שם
 נהרגו עמו בסבתו, ולכך הוצרך להתגלגל שנית

 הקדמה ל״ד

 גם לכן נרמז שם, בשתי אותיות ראשונות של
 משה. ונמצא כי שם וגח ומשה, כלם הם שרש
 א׳, והם מבתי׳ החסד, שהוא הבל בן אדם. וז״ם
 הנאמר במשה, כי מן המים משיתיהו, הם מימי
 החסד הנזכר. והנה כאשר משה קבל התורה
 מסיני, נכלל בכל שלשה בחינותיו הגז׳, ונתעלה
 בסוד הדעת המכריע, אשר משם הוא בחי׳ תורח
 שבכתב. גם ז׳׳ס מימינו אש דת למו, כי התורה
 נתגה מצד הגבורה, והוא מצד גבורה שבדעת

 כנזכר.
 וכבר הודעתיך, כי עד מראה הסנה, עדיין
 משה לא תקן מאותיות הבל ושת, אלא אות ש׳
 משת, ואות ה׳ מהבל, הנרמזים בשם משה.
 ושלשה אותיות הבל, לא נתקנו עדיין בו. וזהו

 והיא מיוסדת בענין שרשי הנשמות של קין
 והבל. דע, כי הבל הוא הכתף הימני של אדה׳׳ר,
 והוא בחי׳ עיטרא דחסד שנשארו בז״א. ונמצא
 כי הוא מסוד הדעת, וכבר הודעתיך, כי הדעת
 הוא מכריע א) בן חו״ב, ולכן צריך שהדעת
 עצמו יהיו בו שלשה בחינות, ב) והם: חג״ת.
 והנה משה תחלה היה הבל בן אדה״ר, ואח״כ
 נתגלגל בשת, ואח״כ בנח, ואח״כ בשם בן נח.
 וז״ס ואתה אמרת ידעתיך בשם, רמז גלגולו
 בשם. וגם מצאת חן בעיני, רמז גלגולו בנח
 אביו. כי גח הם אותיות חן, בסוד וגח מצא חן.
 וכבר הודעתיך במקום אחר, כי ענייני הגלגולים
 האלה, הם בסוד נר״ן, ולכן אל תתמה, איך נח
 ושם היו יחד בזמן א׳, עם היותם בהי׳ אחת.

 הגהות ומראה מקומות

 ש) סנהדרץ פר. מדק כת: הערך בעניו הדעת עיייש כל החפשך. מער הכמות
ל בין. עניו ק״ש דרוש הי. »יז דיה דרוש חי. להלן  א) י

 ב) שער חהקדפות דף רע״ג טור ב׳ דרוש יקר הקדמה ליח.
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 ולכן ran.* ני הלל גגימטריא את״י, שהיא
 כהי, פגים שבמלמ* אכל שמאי הם אחורימ,
 כמבואר אצליגו ז) ולכן שמאי הזקן היה קפדן
 גמל, לפי שהיה מן הגבורה. ולכן יש כשמאי
 שגי אותיות ש״ם מן מש* ומן שם בן גה.
 ושגי אותיות א״י, הם סוד א״י הבל אהיה כי
 להיות שמאי מצד הגבורה של הבל, לכן גרמז
 בו חטאו של הבל, שהםא בשתי אותיות א״י
 מן אדנ״י, הגרמזים בא״י הבל אחיך, מזכר

 בתקמין תקון ם״ם.
 והגה שמאי הזקן, חטא ע״י קפדנותו, שבאו
 לידו כמה גרים ולא קבלם להתגייר, כמ״ש
 ז״ל ח) ולכן גתגלגל אה״כ בשמעון בן עזאי,
 שלא גשא אשד, והיה בורא גםשות גמם, ע״י
 עסקו בתורה, כמו שהיה אברהם איש ההםד
 עושר, כגזבר בפרשת לה מ) בפסוק ואת
 הנפש אשר עשו בהדן. וכמו שגודע, כי כל
 אתערו דגטשין דגיורין, הס מצד ההםד שהוא
 אברהם בעוד שהיה י) פרוש מן האשה, שהיתה
 עקרה. וכן במרע״ה, שהיה בורא גפשות לגמס,
 כשפירש מן האשד, למי שהיה בסוד ההסד דהבל.
 והגה עי״ כ גתמתקה גבורת שמאי ונהפכה לחסד.
 ולכן נרמז מ ב׳ אותיות ש״מ מן שמאי, ושלשה
 אותיות עו״ן, לרמוז מ שמעון בן עזאי, תקן

 עון שמאי, שהיה מחה את הגרי*
 ואמנם ר׳ עקיבא, היה משרש קין כממאר
 אצליגו, והוא מצד עיטרא דגבודה כנודע, והמתיק
 את הגבורה, והפכה לחסד, והיה בורא נפשות
 לגרי* באותם כ״ד שנים שפירש מאשתו בת
 כלבא שמע, והלו ללמוד תות/ ותביא עמו

י משד, שהוליד  הטעם שגרשום ומנשה (א) מ
 קודם מראות הסגה, לא היו כ״כ צדיקים, והיו
 בלתי הגונים. גס טעם אהד, למי שכל ישראל
ו מצוצות גשמתו, כי ז״ם מ״ש הז״ל ג)  היו מי
 שקול משה מגד כל ישראל, כי היה כדוגמת
 אוה״ר הכולל כל הגשמות, ולכן אין להוש אם
 גרשום ומגשר, לא היו ראוי* מ כבר היו כל

 ישראל מיו.
 תהזור לענת, כי בסנה נתקן משה גס
 באותיות הב״ל, ד) ולמ נאמר וירא מלאו ה׳
 אליו בלב״ ת אש, לרמוז: כי תהלה אותיות
 לב״ת, לא נתקנו, ולכן נקראת לב״ת אש, מצד
 הדין, יען כי לא נתקנו. ועתה בסנה נתקנו.
 ולחומת על התקון הזד, נאמר מ משה משה
 שני פעמי* להויוה כי בפעם הזאת היא משה
 מתוקן, משא״כ נמשה האי שהוא קודם הסנה.
 ולהודות, כי אף בתהלה לא היה הפגם כ״כ,
 לכן לא פסיק טעמא ביגייהו, מזכר באדרת
 גשא ה) להומו/ מ לא היה כל כד פגם

 גמל.
 והנה אה״כ, באו הלל ושמאי, ושניהם משרש
 הבל, אלא שהלל הוא מצו הוזמו של הבל,
 ושמאי הזקן מצד הגבורה של הבל. ולכן תמצא
 א) כי אמו השי׳׳ת למשה יהיה ׳לו ׳לעזרני,
 ונרמז בר״ת הלל, ולכן משה והלל, שניהם היו
 ענותניס מודע, כי הם מצד ההםד שבהבד, ולכן
 שניהם נרמזים בשם בן ע״* ו) היוצא מפסוקים
 ויטע, ויגד, ויט. בשני שמות שמ, הסמוכים זה
 לזה, והם מה״ש לל״ה, שהם אותיות משה הלל.
 האמנם שמאי, מצד הגבורה שבהבל הנזכר,

 הגהה
 (א) אמר שמואל: לא ידעתי, מאן דכר זולתי גרשום ואליעזר הנזכרים נפרשת יתרו,

 שמיה דמנשה כאן, כי משה לא היו לו מים, וצ״ע.

 ה מקומות
tm ו) זהר נטלח דף ג* ובוחר ע״פ חפולט 
 קע״ב. להלן הקרמה ל*ו ד״ה חטדטיט אטד בהבל,
 ז) ספר חלקוטיט פרשת תצא בפסוק לא תביא

 אתון. ח) שבת ל*
 ט) וחד ודא סוף עפ. ב״ו טל״טיי״ד.
 י) עיין שער חפצת! פרשת בראשי*

 הגהות ומ
ת השידימ פ״א ם״ד. וחד פנחס דף ר ש ד  ג) מ

 רט״ז. ובזהר ע״פ הסולם אות ג״*
ר הפסוקים שטות בפסוק וידא מלאו ה׳. ע  ד) •

* ת נפסוק ז ו מ  מפר הלקוטים •
 ה) דף ק׳־יז.
ת פט. ב  א •
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 וזה מצד הגבורה דקין. ומצד קורבא זו לקח
 בן עזאי בתו ג) של ר׳ עקיבא כגודע. ואע״ס
 שלא בא עליה, וחזר ושלחה כנודע, עכ״ז כבר
 נתבאר אצלינו ם) במצות הקדושין, כי על ידי
 הקדושין נותן האיש באשח בחי׳ או״מ מכח
 רוהו של האיש, ובן עזאי כשקדש בת ר׳ עקיבא,
 יהיב בה ההוא רוחא בסוד או״מ, ונשאר תמת
 עמה, ומצד זה יש לבן עזאי קורבה עם ר׳
 עקיבא תמיד, כנודע אצלינו. גם ז״ס מ״ש
 ז״ל ע) שהיה אומר בן עזאי על ר׳ עקיבא,
 כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום, חוץ
 מקרח זה, ובלי ספק אין להאמין שיתגאה בן
 עזאי על כל חכמי ישראל בלשון הזה, וגם
 שאפילו לד׳ עקיבא יזכירנו לגנאי בשם קורח
 ח״ו. אבל סוד הדברים, דע, כי כל החכמים
 או רובם הם בוראים נפשות לגרים, ע״י עסקם
 בתורה. האמנם יש חלוק ביניחם, כי יש מי
 שאין בהם יכולת רק להביא נפשות אל הגרים,
 באותה הקליפה הנקראת נוגה כנזכר, אבל ר׳
 עקיבא ובן עזאי, אהר שהיו מביאים אותם משם,
 היו מכניסים אותה במקום הקדושה ובתקנת שם,
 ואח״כ היו ממשיכים אותם משם, ונותנים אל
 הגרים. ובבחי׳ זו היו מעולים ר׳ עקיבא ובן עזאי
 על כל חכמי הדור, וז״ש כל חכמי ישראל לפני
 כקליפת השום, הוץ מן הקרח הזה. וסוד הדבר,
 במה שידעת כי באבר אות ברית קדש שבאדם יש
 שתי נקבים פ) הימני מוציא מפת זרע קדוש,
 והשמאלי מוציא מי רגלים עכורים, מזון אל
 הקליפות. וביגיהם קליפה דקה כקליפת השום,
 וקליפה זו היא הנקראת אצלינו קליפת נוגה.
 והנה כל חכמי הדור ההוא, היו מוציאים נפשות
 הגרים מקליפת השום הנזכר בלבד. אבל הם,
 היו מכגיסים אותם אל גקב הקדושה הימיגי,
 ומחזירין אותה לקדושה ממש. ואח״כ היו

 כ״ד אלף תלמידים כנודע. ואמנם ר׳ עקיבא
 עצמו שרש נפשו היתד. מן פנימיות הקדושה,
 אלא שע״י חטא קדמון יצאת אל הקליפות,
 ואח״כ חזרה בקדושה. ואע״פ שנקרא גר, אינו
 גר ממש. אבל שאר נפשות הנרים אינם כך,
 כי עיקר מציאותם והוייתם היא מן אותה הקליפה
 הגקראת קליפת גוגה, שפעמים היא מסאבא,
 ופעמים חוזרת אל הקדושה, כנזכר בפרשת ויקהל
 בספר הזוהר, וז״ס מ״ש רז״ל י) קשים גרים
 לישראל כספתת וכר. והענין הוא, כי האיש
 ההוא שהיה בתחלתו גוי, כאשר בא להתגייר,
 נכנם בו נפש אתת, מתולדות הגפשות של
 הצדיקים בהיותם בג״ ע הארץ, כנזכר בפרשת
 שלח לך. ואחר אשר נתנייר, זוכה ונכנסה בו
 נפש אחרת קדושה ממש, כשאר נפשות בני
 ישראל. ואז נקרא גר צדק, כי יש לו ממש
 נפש קדושה מן המלכות, הנקראת צדק כנודע.
 והנה אותה הנפש הנשארת עתה בו, והיא אותה
 שהיתר. בו בהיותו גוי, הנקראת נפש הגר, והיא
 אשר החזירתו למוטב בהכרח הוא שתהיה לה איזו
 אחיזה אל הקליפה, ולכן בהיותה עתר. בגוף
 הגר הזה אחר שנתגייר, בהכרח היא מחטיאה
 קצת אל הגפש הקדושה האחרת אשר בגר הזה.
 וז״ם קשים גרים לישראל כספחת כ) כי גפש
 הגר הראשונה, מחטיאה את גפש השגיה הנקראת
 ישראל. ובזה תבין ל) סוד ר׳ עקיבא ע״ה, שהיה
 בתחלתו עם הארץ, שוגא ת״ח מ׳ שגה, באמרו
 מי יתן לי ת׳׳ח ואגשכגו כחמור. וגמשך לו
 זד. מ) מצד אותה גפש הגר הראשונה. אבל נפשו
 האמיתית היתד. קדושה לגמרי בתכלית, ודי

 בזה.
 ונחזור לעגין, כי בן עזאי ור׳ עקיבא היו
 בוראים נפשות הגרים, כשפירשו מן האשח, כי
 שניהם קדושים, להיותם, זה מצד הגבורה דהבל,

 הגהות ומראה מקומות
 י) יבפות פז: עיח חיב שער פיח טרק גי. ס) שער הפצות פרשת תצא דף קטיב סיב

 כ) להלן הקרפד. ליו. דיה פצות הקדושין.
 ל) פסחים פס: ע) בבורות נח.

 פ) עיין שער הפסוקים פרשת ויצא בפסוק פ) הקדפת ספר הזהר בסולם אות ל״ג דיה
 משכב עפה בלילה הוא. וזיש ותו דחי. שער פאמרי רשב״י זיע״א דף פיו

 ג) כתובות םג. אדד״נ פיו. טיב דיה ותו דחי.
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 כלל. אבל ד עקיבא, שלא היה לו משרש קין
 רק גטש בלבד, אבל רוהו היה משרש אחר,
 לכן המרד לפרוש מן האשד- אבל בן עזאי
 שהיה מן הגבורה של הבל, המרד ליווור מוה,
 והוא שלא גשא ש) אשד, כלל. ומה תבין מ״ש
 אמי, הריגי כג״ע בשוקי דםבדיא, והיל׳׳ל כרי
 עקיבא, כיון ששניהם משרש קין. אבל הטעם
 הוא, כי בעניו בריאת גםשות הגרים, גדלה
 מעלת מ עזאי על די עקיבא, לפי שבן עזאי
 לא נשא אשד, כלל. ואמנם אמי, להיות נפשו
 ותהו ונשמתו מן קץ, לכן היה שקול כבן עזאי
 ממש, אע״פ שלא פירש מן האשה, משא ׳׳כ
 בד׳ עקיבא. ולפי שאמי כל הלקיו משרש קין,
 לא היתה הלכה כמותו לגבי רבא המרו, שהיה
 מן הבל, כמו שנתבאר אצלינו. וזהו טעם למה
 אמי היה יתום, ת) ולא ראה לא אמו ולא אמו,
 וכמו שנרמז שמו בפסוק ״אשר ״בד ״יתהם
 ״יתום, ר״ת אמי. והענק הוא, מ מון שנמשו
 ותהו ונשמתו כלס הם משרש אהד של קץ,
 וכבר הודעתיד ברחשים שקדמו, כי כל שרש
 קץ, נקרא בהי, גטש בלבד, כי הוא מעד המלכות
 הנקראת נטש, בסוד נטש אד* ולכן נקרא
 יתום כי כשהוא מבחי׳ נפש בלבד, נקרא יתום,
 כמ״ש בסטר התקוגץ הקת י״א, שבסוף הספר,
 בענץ גטרעץ מנכסי יתומים, מ בהסתלקות
 הנשמה, אשתאת נפשא ותהא יתמיז ומי. ומון
 שאמי היה יתום, להיות כל הלקיו מן קץ כנזכר,
 למ היה מ כה אף בלי פרישתו מן חאשה,
 לברא נטשוה הגת* אשר גם הם יתומים גלי
 אג וא* מודע מטשט הענץ. והענץ הו* מ
 סוד תעתבת קץ בכל נעוצות שאד הגשםו*
 הם שלא ע״י אב וא* וכלם נקראים יתומי*
 וכן הגרים הם יתומי* מ אץ להם אג ואס

 מישראל, שיוליד נפשות שלהם.
,,*Kit ואל תתמה, היאך בכל דודו של גן 
 לא נמצא מי שיברא נפשות הגת* והרי ר׳

 ממשיכים אותם משם לחח בגופות הגרי* ורצה
 לתת טעמ, למה גם ר׳ עקיבא היה מ כה זה
 כמוהו, ולכן הזכירו בשם קרה, והעגין הוא במה
 שהודעתיד, כי קרח בן מחק גם הוא גמשד
 משרש קץ, והגה אמרו מוהר כי למה גקרא
 שמו קרה, למי שהיה לוי, והלוי צריד שיגלה
 כל שערו ולהיות קרח, ממגי חוזק הדין והגבורה
 שמ, והגה גם ד עקיבא היה משרש קץ שהוא
 עיטרא דגמר* וע״י תסידותו גלה כל שערות
 וכתות הדין והמתיק* ולכן היה קרה, ועי״כ
 היה מ גה להביא נפשות הגרים ממקום הקדושה
 עצמה, כדוגמת גן עזאי מצד ההסד, שמשם
 אתערו דגפשין דגיורי. וז״ס מה שנקרא ר׳ עקיבא
 הסיד, עם היותו מעיטרא דגמד* וכמ״ש ממרא
 צ) שבקוהו ר׳ עקיבא לתסידותיה. וכן בסטר

 הזוהר בפרשת טקודי, קראוהו מבא הםידא.
 והנח גם אמי, ההזיק כדרכו של בן עזאי,
 להמשץ־ גטשות אל הגתם כמוהו, ע״י עסק
 התורה, אע״פ שלא פירש מן האש* כמו
 שיתבאר טעמו של דמי. וז״ם מ״ש בט׳׳ק
 דקדושץ ק) אמר אמי הריני כבן עזאי בשוקי
 דטבריא, ולא היה אומר כן אלא כשהיה שמה
 שמהר. יתיר* והעגץ הוא, כי הגה אביי ר) גמ
 הוא משרש קין, שהוא עיטרא דגבודה, וכאשר
 היה ממתק הגמר* ומהפכה לחסד, שאז נקראת
 הגמרה שמה* בסוד יין המשמה, אז היה כבן
 עזאי מרא נפשות הגרים מצד החסד, דמתמן

 אתעת גיודין מזכר.
 ונבאר טעם אל כל הגז״ל, מ הגה נתבאר
 אצלינו, כי בכל אלו שזכרגו שהם משרש קץ,
 אין בהם מי שיהיה נפשו תהו משמתו שלשתם
 משרש קין, אלא אמי, וזה הוא ענץ גדול,
 שזכה שלא יהיה מ ערוב אחר, אלא כל חלקיו
 משרש אחד, ושלשתם משרש קץ, אשר שם הוא
 סוד גפשות הגרים, ולכן היה מ כה דגולה
 גאגיי לברא אות* שלא ע״י פרישתו מן האשת
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 סטר הלקוטים שמטים טיטן וד טפפוק מן שטיט ה) קידועין לא.
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 ישמעאל בן אלישע כ״ג, שנתבאר אצלינו שהוא הפשיטו עור פניו של ר׳ ישמעאל. גם נדמה
 גצוץ גשמת יוסף הצדיק, ולמה לא היה בו כח ר׳ ישמעאל ליוסף, בהיותו יפת תאר כמוהו,
 זה כמוהו. אבל הענין הוא במה שנתבאר אצלינו, כנזכר בפרקי היכלות. וכמו שיוסף נשבה בין
 א) כי כל אותם עשרה הרוגי מלכות, הם עשר הגוים במצרים, כן נשבה ר׳ ישמעאל, כנזכר ב)
 טפות זרע שיצאו מן יוסף, ולפי שיוסף הוא כששאלו ר״י בן חגגיא, וא״יל מי גתן למשסה
 עצמו ר׳ ישמעאל, וחטא, כי פגם באותם הנצוצות יעקב, והשיב הלא ה׳ זו חטאגו לו, רמז לו,
 שהוציאם לעמקי הקליפה, לכן לא היה בו כח כי בעון גצוצות טיפי הזרע של יוסף שירדו
 לברא נפשות נרים. ולכן תמצא כי עונש ר׳ בקליפות במקום הרגלים, אשר שם הוא סוד
 ישמעאל קשה מכל עשרה הרוגי מלכות כי הוא המשסה ברגלים, לכן גשבה בין הגוים, וזהו מי
 גרם להם, ע״י הוצאות טפת זרע הנזכר. ובדמיון נתן למשסה יעקב, שהם אותם הטסות כגזכר,

 מ״ש ביוסף, ויפשיטו את יוסף את כתנתו, כן והשיב הלא ה׳ זו חטאנו לו.

 הקדמה ל״ה

 לא יותר מזה. אבל כל שאר השרשים, שהם
 נקראים נשמות ישנות כמבואר אצלינו, לא זכו
 ליקח נפש דאצילות, והלואי שיזכו אל נשמה

 דבריאה.
 ודע, כי בשרשי הנשמות של קין והבל
 עצמם, יש ב׳ בחינות: הא׳ היא, בחי׳ נשמותיהם
 של קין והבל עצמם בלבד, נשמות שנשרו,
 שהיא מעולם בי״ע בלבד נשאר. ויש בחינה
 שנית עליונה, והיא אותו החלק של אדם הראשון
 עצמו, שהוריש ממנו אל קין והבל בניו. ונ״ל
 שהוא נצוץ מנפש האב עצמו, שנותן בנפש הבן
 להדריכם כגודע ג) ובבחי׳ הזאת הב/ יש בד.
 המשכת כל העולמות, שהוא מגסש דעולם העשיר.
 עד הגפש של עולם האצילות, והיא בכלל. וכל
 מי שנשמתו מזו חבחי׳ הב׳, מעלתו גדולה, כי
 יש בה כח ויכולת בתו, לתקן בפעם הראשונה
 שיבא בעולם, מנפש דעשיד, עד נפש דאצילות.
 ויזכה ע״י מעשיו לקהת נפש דאצילות. אך
 לא רוח, או גשמה דאצילות, לסי שאינם נקראים

 בענ-ין קין והבל. כבר נתבאר א) כי קין
 והבל, לקחו גם נפש דאצילות, שהיתה באדה״ר.
 והענין הוא, כי הנה נודע שכל העולמות קשורים
 זה בזה, ואהר שהאדם משלים לתקן חלק עולם
 העשיר,, יכול לעלות עד עולם היצירה, ועד״ז
 ג״כ יעלה עד עולם האצילות. כנזכר בס״ה ריש
 פרשת משפטים, זכה יתיר יהבין ליה. וכבר
 גתבאר לעיל בדרושים שקדמו, כי אין זה רק
 בגשמה חדשה, כי אז יכול לעלות מעולם לעולם
 כגזכר שם. וגמצא כי כל העולמות קשורים זה
 בזה, וזה כסא לזה, וזה לזה. והגה יש בחי׳
 נשמות, שמעולם לא השיגו, רק לתקן בתלק
 נפש של עשיה בלבד, ויש שזכו עד היצירה,
 ויש עד הבריאה, ויש שזכו לתקן עד האצילות,
 ומועטים הם בכל שרשי הנשמות, שימצא שרש
 שזכה לתקן עד האצילות. ואין מעלה זו נמצאת,
 אלא בשרשי הנשמות של קין והבל, כי להיותם
 נשמד. חדשה בצד מד, כמבואר אצלינו ב) לכן
 זוכים לתקן וליקח אפילו נפש דאצילות, אבל

 ה מקומות
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* שהוא , והוא נקרא כן, ל י שנקרא מלאן פ  ל
 מן שרש קין זה. ולכן אליהו ז״ל היה מלאך,
ם ר׳ יהודה י הוא מן השרש הזה של קין. ג  כ
ו הבהי׳ הב׳ של קין, ר אלעאי ז״ל, היה מז  ב
ל ע״ש כ ג ד עליו, ה) # ו ז״ל בתלמו  ולכן רמז
 יהיה רותץ מגיו ידיו ורגליו ומקבל שבת, והיה
ם יהודה והזקיה בגי * ג ו א ב ו ה׳ צ א ל מ  דומה ל
 ר׳ הייא, נקראים מלאכים, להיותם משרש הזה
ד ו) ו בזה בתלמו  השני של קץ. וכמו שרמז
ה ו הו  באמרמ, פליגי בה תרי אמוראי בארעא, י
 והזקיה, ולקבליהו הרין מלאכי ברקיעא זכו׳.
וד שלקה זיהרא עילאה דאדם, שהיא  ואמנם הנ
ו יותר עליון וגדול א ל ד נשמה ואצילות, היה מ  ע
לם י מי שהוא מבהי׳ עו  מן אליהו. ונמצא כ
ת במעלת ל לעלו ו , מכ ו א ל  האצילות, נקרא מ

* ז) ר ז ו כ ו ת א ל  מ
כר עז ז ה׳ נבאר עתה, ענין הזרוע והכנף הז  ו
ו יובן הזרוע והכנף ו שרש קץ, וממנ נ  השמאל ש
ף ת כ ר ה ב א א ץ הו י ק  הימני אשר להבל. דע, כ
ל בדרושים שקדמו. ״ ז נ  השמאליי של אדה׳׳ר, כ
: בשר, וגידים, ם ה ש באבר הזה שלשה.בהי״, ש  ד
ל המשה פרצופים שבכל ב  ועצמות. והגה בבי״*, כ
ץ בזרוע השמאל,  עולם משלשתם, יש שדש אל ק
ם ץ ש ר הכתף שבכל פרצוף מהם, אבל א ב א  ב
* ו ל י צ א ב ל בהמשה פרצופים ש כ  בחיי בגף. א
ר וגידים ועצמות, ועוד ש נ  יש בהם בהי׳ כתן» ב
ף. וננמ^ד כי שרשי גשמה אשר בבהי׳  בהי׳ כנ
, ף עצמו ת כ ה בהי׳ ה , יש ל ץ ית של ק ו השנ  ז
׳ | בהי f r שהוא הבשר והגידימ והעצמות, וגם יש 
צאות^מאבר . שהם הגועות מו * ש ף היוצא מ  הכנ

ת ו ל י צ א ף הגזכר, וזה י ב ת כ  ה
ק בחי׳ כתף<לבר1 כגזמ1|1כמי" א יש כגף ר  ל

ה ז ף • ה ו ט ן ה מ * ע מ ק ר בדרושים ש א ב ת  נ
* W .השמאלי 

ף נ כ י ה ע כ , ד ף נ כ ה ך י ג ה גבאר ע ת ע  ת) ו
 השמאלי הזר, אשר בו נאחז״׳ שרשי נשמת קין,
ף נדולים, ל  יש בר• שלשה אלפים נוצנ* א

ל בדרושים שקדמו. ד נ , כ י  גשמה הדשה לגמו
ם בזאת י ג , כ כבר ביארתי בדרושים שקדמו  ו
ץ ק  הבחי׳ השנית, שהיא אשר הוריש אדם ל
ר מקיף,  והבל בניו, יש בה ב׳ בהי׳, וד&: או
* י נ ש ו ה כל הנשמות של בהי׳ ז  ואור פנימי. ו
: יששכר, ור׳ ן ו  שביארנו בדרושים שקדמו, כג
ם מן האור הפנימי של  עקיבא, וחזקיהו, כלם ה
א ז״ל, היה מן האור בי גם אליהו הנ  בחי׳ זו, ו
ו בו  הפנימי של בהי׳ זו השנית. ראה״כ נתעבר
ב ואביהוא, כי הם היו מן האור המקיף דנפש ד  נ

ו השנית.  דאצילות של בהי׳ ז
ן והבל, היבן נאתזיס ה שרש קי ת נבאר ע  ד) ו
י קין הוא בתי׳ זרוע שמאלי  בנשמת אדה״ר. דע, כ
ץ בא״א,  שבכל הפרצופימ שבכל העולמות, ב
ץ באו״א, בין בזו״ן שבאצילות ושנבי״ע.  ב
 וכגגדו הוא הבל בהי׳ זרוע ימני שבכל הפרצופים
י בשלשה עולמות  שבכל העולמות. ודע, כ
גיס שהם בי׳׳ע, נקראים זרועות. אבל  התהתו
ץ י ק  בעולם האצילות, נקראים בנסים. וגמצא כ
ף ימין.  הוא בכנף השמאל דאצילות, והבל בכנ
ל הכנפים ושל הזרועות, יש בהם ו ש ׳ ז  ובהי
ף ואור פנימי כנזכר. ודע, בי ד מקי  בהי׳ או
ץ ו הבהי׳ הב׳ של ק ל הנשמות הבאים מז  כ
א זכו ליקה בעה״ז  והבל, שהורישם אדם אביהם, ל
ת דאצילות, הנקראת ד הכנפים של מלכו ק ע  ר
ל הנשמות שיש כל השרשים ש * ו ו ל י צ א פש ד  נ
ו השגית, יכולים להשיג בעה״ז, ליקה  בבוזי׳ ז
* אי אפשר ל ע מ ל ם בפעם אי. אבל משם ו ד ש  ע
 להם להשיג בפעם א׳, אלא עד שיבאו בגלגול
* יבול י נ ש י שהוא מזו הבהי׳ ה  שני. ויען אשר מ
ל ן כ פש דאצילזת, לכ  להשיג בפעם א׳ אפילו נ
ם בבל מקו  הצדיקים האלו, נקראים מלאכים. ו
ה לאחד. צדיק, נ ו  שתמצא בהי׳ שם מלאן־, מכ
חס, ו אלא משרש הזה הנזכר. ולבן נאמר בפנ נ  אי
י האנשים, ת שנ ב הזונה, ותקה האשה א ה ץ ר נ ע  ב
א הוצרכה להטמין י ל ו בלשון TIP, כ  ותצפנ
, ו כ ו ל ר צ ו א ה נחס ל ל פי ב ת האחד, א א א ל  א

 ו.
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 קב שער הקדמה ל׳׳ה הגלגולים

 של קץ, ועם היות כי כל הכתף כלו, וכל הכנף
 כלו הוא שרש קין, אבאר עתה אחד מן השרשים
 אשר בקין, הנה בחי׳ וזגידים אשר באבר הכתף
 השמאל״, שבארבע עולמות אבי״ע, ומלבד זה
 יש לבהי׳ הזאת, שרש ואחיזה בכנף השמאליי
 אשר במלכות דאצילות, שיש שם ג״כ בחי׳
 כנף כנז״ל, ואחיזה זו היא בנוצה של מספר
 עז״ר, מן האלף נצוצות הגדולים. ויש בנוצה
 זו ק״ן נצוצי נשמות, ואלו הק״ן נצוצות שיש
 בנוצה זו, הם שרש אחד מיוחד בבתי׳ הכנף,
 זולת בחינתו אשר לו בגידים של הכתף עצמו
 כנז״ל. והנה הגומא של הנוצה הזו, היא אביי.
 והדם אשר בנומא זאת, הוא רמי בר חמא. וקצת
 הקנה התקוע שם נחלק לשנים, לפי שטפת הדם
 אשר בתוך הקנה בקצהו זה, מפסיקו לשתי בחי׳.
 משא׳יכ אהר צאת הקנה מן הגומא, שכלו בחי׳
 אתת. והנה צד השמאלי שבקצה הקנה הנזכר,
 הוא שמואל הנביא. וצד הימני, לא הגיד לי
 מורי ז״ ל. ושאר הקנה אחרי צאתו מן הגומא,
 כל מקום שהוא בלתי שער, הוא תוקיר! מלך
 יהודה. ושאר הקנה המתפשט בין השערות,
 ונחלק לכמה הלקים, ונמצא כי כל שתי שערות
 ימני ושמאלי יש ביניהם מעמת אחד של קנה,
 שבו נאחזים שתיהם, ובחי׳ מעמיד אחד שיש
 בנוצה הזאת, הוא ר׳ עקיבא בן יוסף. ויהודה
 וחזקיה בני ר׳ הייא, הם מנוצה אחרת שבאלף
 הגדולים, וגוצה ההיא היא יותר גדולה מזו
 הנוצה שמספרה עז״ר. ור׳ יהודה בר אלעאי,
 הוא מן נוצה אחרת קטנה מן הנוצה שמספרה
 עז״ר, ולכן היה תלמידו של ר׳ עקיבא, ונצוץ
 נפש הרשב״א זלה״ה, ונצוץ נפש מהר״י קארו
 ז״ל בעל ספר ב״י, וספר השלחן ערוך, אשר היה
 בדור שלפנינו, הם מזו הנוצה של ר׳ יהודה בר

 אלעאי. ט)
 ונבאר יתרון שיש לקין על הבל אחיו,
 יתרון גדול מאד, ואל תתמה כי מספר הזוהר
 נראה, כי קין רשע גמור, והבל צדיק. כי דע,
 שבהכרח הוא, שהבכור יהיה לו יתרון על הפשוט,
 וכמ״ש בתקונים תקון ם״ט, על פסוק הלא תיטב

 ואלף בינוניים, ואלף קטנים. ובכל נוצה ונוצה
 מאלו, יש מאה וחמשים שערות, שהם בהינת
 נצוצי הנשמות. והנה בכל נוצה מהם, יש לה
 גומא אחת באבר הכתף, אשר שם תקועה הנוצה,
 וצומחת משם. עוד יש בכל נוצה בקצה שלה
 העליון התקוע בגומא, בחי׳ הדם הנבלע בתוכה
 כנודע. גם הנוצה עצמה בראשיתה, שהוא קצה
 שלה התקוע בגומא, יש עוד למעלה ממנו קצת
 קנה חלק בלי שער, ואחר בהי׳ זו נמשך עוד
 הקנה הנזכר ונתארך, וצומתים בו שערות משתי
 צדדיו, ועד״ז נמשך עד סיום הנוצה. והנה
 השערות עצמם הצומחות משני צדי הקנה, יש
 בהם שערות גדולות ארוכות, ויש בהם שערות
 קצרות קטנות. והנה השערות הקטנות, הם
 נצוצות נשמות של הילדים הקטנים שמתים
 בקטנותם. ויש בהם כמה בחי׳, כי אין כל השערות
 הקטנות שוים בארכם, וזה מובן. וכן עד״ז יש
 כמה מדרגות בשערות הגדולים, וכפי ארבם
 כך ארך שנותיהם של הנשמות ההם בעד,״ ז. ודע
 כי הנוצה בעצמה, מעלתה גדולה יותר מן הגומא
 שממנה צומהת, ויותר מן הדם הנבלע בתוכם,
 בתחלת קצה הקנה במקום תקיעתו בגומא. והנה
 הנוצה, מעלתו גדולה מן השערות הצומחים
 בשתי צדדיה, והשערות הארוכים מעולים מן

 הקצרים.
 גם דע, כי כל נוצה יש בה ק״ן נצוצות
 נשמות כנז״ל, והם כמספר כנ״ף. והשבון הזה
 של ק״ן, הוא ע״ש קין, שיש בו אותיות ק״ן
 י׳. ואמנם הכנף הימני שהוא בהי׳ הבל, מתתלקת
 הנוצה שבו באופן אחר ע״ש הבל, והוא, כי כל
 נוצה מהם נחלקת לחמשה חלקים, וכל חלק כלול
 מן ל״ב נצוצות, ווה הב״ל: ה׳ פעמים ל״ב.
 וגמצא כי גם הם מספרם ק״ן נצוצות כמו בשל
 קין, אלא שהק״ן נעוצות של קין, שבכל נוצה
 כל נצח מהם נחלק בפני עצמו, ונקרא ק״ ן. אבל
 של חבל, נחלקים לחמשה חלקים, וכל חלק
 לל׳׳ב נצוצות, וזהו בלבד ההפרש שבין קין

 להבל.
 ואבאר לך קצת נשמות שבבתי׳ זו השנית

 הגהות ומראה מקומות
 0) להלן קים דיה ומה תבין.



ו הגלגולים קג  שער הקדמה א

 הוא, כי מי שהוא משרש הבל, אין מ יכולת
 להשיג רק עד כתרי אותיות, שהם התגין, ולא
 יותר. ודש שמצאו שהיה קושר קשרים לאוהיו*
 אבל מי שהוא משרש קץ מבהמתו השגית כגז׳׳ל,
 יש בו יכולת להשיג אפילו עד הטעמים, או
 יותר למעלה ג״כ. האמגמ אה״כ מרע״ה השיג

 הכל ע״י מעשיו העצומים. כ)
 גם יש מכה אתרו/ אל יתרון מי שהוא
 מצד אימא שהוא קין, על מי שהוא מההו״ג
 של אבא. ונודע כי גה״י דאימא, המלובשים תון
 ז״א עד החזה, אשר בתוכם המוחין של אימא,
 אין שם רק לבוש וכםוי אהד בלבד, והאורות
 היוצאים משם, הם גדולים ומאירים מאד, ולכן
 הגשמות המצאות משם, אורם גדול ומגולה.
 אבל הגשמות הבאות מן אבא, אורם מועט, לטי
 שמוהין דאבא שבו״א, הם מכוסים בבי כטוייס,
 עד מקום ההזה של ז״א, הוא אהד מגה״י דאבא
 עצמו, ואחד הוא מגה״י דאימא אשר על גה״י
 דאבא כנודע. וכן מן החזה דז״א ולמטה, מוחין
 דאימא מגולים לגמרי, ומוחץ דאבא מכוסים
 בכסוי אהד, שהוא מן היסוד דאבא כנודע. ולכן
 הגשמות שהם מן החסדים המגולים, או מן
 הגמרות המגולים, הס יותר מעולים מן הגשמות
 של מקום המכוסה, אע״ט שהם הגבוהים בבחי׳
 מקו* וז״ס מ׳׳ש בגמרא ל) עולם הטור ראיתי,

 עליונים למסה ותחתונים למעלה.
 גם יש טעם אהד אל הגז״ל, והוא, מ אבא
 אמו מאיר כלל רק ע״י החריג של אימא, כי הם
 עוברים דרו ש* ולכן הם גחלים ומאירים מתר
 מה* גם טעם אחר, כי הגבורות הם המצאות
 תהלה דרך היםוד טז״ל, ולמ היה קץ בכור,
 בסוד אשת היל עטרת נעלה, מ הגבורה נקבה
 והחסד זכר. וחג מ לעתיד לבא, כל שרש קין
 יהיו כהני* ושרש הבל שהמ עד עתה כהני*
 אן יהמ לוי* באופן, מ כל מה שהיה עד
 עתה בחי׳ לדם מצד הגבורה, מגמת קרה לוי,
 שהיה משרש קץ, כלם יקהו אז את הנהוגה,
 שהיא חלק הבכור* כמדע מתרגום פסוק ראובן

 שא* ולא עוד, אלא שמציגו שנתייחד לו הדבור
 והיה גמא, כמש״ה מאמר ה׳ לקץ. ולא עוד,
ו בכורו של אדה״ר, יציר  אלא שמצימ שהיה מ
 כטמ של הקב״ה, ואם אדם יצוד כטמ, הטא
 להפליא, כמ״ש רז״ל בכסכת םגהדרץ דף ל״ה,
 אץ לתמוה ממה שהסא קין בגו, ילוד אש*
 האםגם בללו של דנר, כי קין והנל בל אתר
 מהם, היה כלול מטוב ורע, טוב מסטרא ראום,
 זרע מטטרא דזוהמת הגהש שהטיל בהו* אלא
 שלפי שקץ הוא ממרה, גאהז מ הרע יותר

 מהבל, שהיה מן החסד.
 וגהזוד לעגיגמו, כי קץ מצד הגבורה, והבל
 מצד החסדים. וכבר הודעתיך י) כי הגבורות
 של עתיק ממץ, המתלבש תוך א״א, אשר
 מהגמרות ההם יצאה אימא עילאה, הגה הם
 גתגלו זמן רב, קודם שגתגלו ההםדים. ועוד
 מ הגבורות תמיד הם מגולים, ולכן מי שהוא
 מזו הבהי׳ השמת של קץ מז״ל, יכול לעלות
 ממדרגה אל מדרג* ומגמרות אל גבורות, עד
 תגבורות של עתיק יומין, ויגק משמ השפע שלו.
 משא״כ בהבל, כי הוא מן ההםדים שאתרו
 מלהתגלו* ולא עוד, אלא שהם מתומים תמיד,
 ואץ להם כ״כ גלוי. תהו הטעם מ״ש ז״ל במדרש
 רבה בפרשת הוקת א״ר הוגיא וכל יקר ראתה
 עימ, זה ר׳ עקינא, דברים שלא גגלו למשה,
 גגלו לד עקינא. גס זהו מ״ש נאותיות דד
 עקיבא, כי אמד משה לשי״ת על ר׳ עקיבא,
ד  יש לך אדם כזה ואתה מתן התודה על י
 וכר, והיה משה גרתע, כמן שראה מזלו של
 ד עקיבא, דורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים
 של הלכו* וקרוב לזה מכר נמסכת שנת טרק
 ד עקיבא. והטעם הוא, לטי שהיה ר׳ עקיבא
 עול להשיג יותר ממש* לסבה הגז״ל, כי הוא
 מן קץ, ומשה מן הבל. גם זהו מ׳׳ש במסכת
 שבת טרק ד עקיבא, שבשעה שעלה משה
 למדו* מצאו להקב״ה שהיה קושר כתרים
 לאותמ* א״ל מי מעכב על ידך, א״ל צדיק אהד
 עתיד לעמוד, ועקיבא p מסף שמו וכר. והענץ

 הגהות ומראה מקומח!
 «) ע״ח ודא •עד אדא פרק אי. בפסוק רתענד מ׳ בי.

 נ) טנהווו מג ועיין בספר הלקוטים ואתחנן ל) טפחים נ• ביב מ



 הגלגולים
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 קד שער הקדמה ל׳׳ו

 זו, כי לעתיד לבא אותם שהיו עד עתה כהנים,
 יהיו אז לויים. וכן מי שהיו לויים, יהיו אז
 כהנים בני צדוק. וכל שרש הבל שעתה הם

 כהנים, יהיו אז לויים.

 בכורי אתה. וז״ס פסוק והכהנים הלוים בני צדוק.
 והנה לא נמצא בשום נביא, שיזכיר הכהנים
 בשם לוים, אלא ביהזקאל, לפי שהוא היה משרש
 קין הבכור, כמבואר אצלינו. ולכן נבא נבואה

 הקדמה ל״ו

 וע״ש אותו העקב שלקח ממנו, נקרא יעקב.
 ובדרוש שקדם נתבאר, איך הבכורה של הטוב
 נפלה בעקב הקליפות, והבן זה. וכשהוליד יעקב
 את יששכר, הוריש לו אותו ההלק הטוב של
 הבכורה של קין שלקה מעשו כנזכר, וזש״ה
 וישכב עמה בלילה הוא נבי יששכר, ולא כתוב
 ההוא, לרמוז כי הוא יעקב עצמו הנקרא כן
 ע״ש העקב הנזכר, נתן אותו בלאה בשכבו אז
 עמה, ומשם יצא יששכר. וז״ס מ״ש במדרש רות
 של הזהר, נ) כי מן יששכר, יצא ר׳ עקיבא.
 והענין הוא, כי הוא סוד העקב הנזכר כמו

 שיתבאר.
 ואח״כ נתגלגל בנדב ואביהוא, כי שניהם
 אחד, כנזכר בספר הזוהר בפרשת אחרי מות,
 ובפרשת פינחס ם) כי תרוייהו אעון תרי פלגא
 גופא. ואח״כ נתעברו בסוד עבור בפינחס שהוא
 אליהו הנביא ז״ל, והיו עמו עד מעשה דבת
 יפתח, ואז נסתלקו ממנו. וכשהלך אל מערת
 הר חורב חזר ולקחם, כנזכר בזוהר. ובאותו
 זמן שנסתלקו ממנו, נתגלגלו בסוד גלגול נמור
 בשמואל הנביא, ואת״כ חזרו ונתעברו באליהו
 הנביא כנזכר, ע) ואח״כ חזרו ונתעברו באלישע
 הנביא, ואח״כ נתגלגלו בחזקיהו מלך יהודה,
 ואח״כ נתגלגלו במתתיהו בן יוחנן כ״ג השמןנאי,
 אח״כ נתגלגלו בעקביא בן מהללאל, ואחר כך
 נתגלגלו בריב׳׳ז הכהן, ואח״כ נתגלנלו בר׳
 עקיבא בן יוסף. וז״ס מ״ש ז״ל פ) כי שלשה
 היו ק״כ שנה: משה, וריב״ז, ור׳ עקיבא. משה

 ובה יתבארו השרשים בפרטות, ודיל, ועתה
 אכתוב כמה מיני שרשים של נשמות שקבלתי
 ממורי ז״ל, ויש מהם שהרהיב הבאור בו יותר
 מזולתו, ולכן אתהיל ברב הבאור, ואשלים במעט
 הבאור. השרש האהד המתייהס לקין בנו של
 אדם, וכמו שהרחבנו בעניינו בדרושים שקדמו,
 ועוד נשארו קצת פרטים מפוזרים, ואקבצם
 ואסדרם עתה יחד פה. ואח״כ אבאר בקצרה
 שרשים אהרים. הנה אע״פ שבספר הזוהר
 והתקונין אמרו, כי קין הוא מן הזוהמא שהטיל
 נהש, והבל הוא מסטרא דאדם, כבר ידעת מה
 שאמרו שם במאמרים אתרים, וגם באדרת נשא,
 דקין והבל כל הד מתרוייהו אהידן בעץ הדעת
 טוב ורע. והענין הוא דע, כי הנה ע״י חטאו
 של אדה״ר, נתערב טוב ברע, וכאשר אח״כ
 הוליד קין והבל, יצאו שניהם מורכבים מטוב
 ורע, אלא שקין להיותו מבהינת הגבורות, היה
 רובו רע מן זוהמת הנהש, ומעוטו טוב מצד אדם.
 אבל הבל רובו טוב מצד אדם, ומעוטו רע מצד
 זוהמת הנחש. אמנם בחי׳ הטוב שבקין, הוא
 בתכלית המעלה במאד מאד, לפי שהיה הבכור,

 ולקת הבכורה של הלק הטוב.
 ראת׳׳כ התהיל קין להתקן בקינן ומהללאל,
 מ) כנזכר בזוהר בפרשת תרומח. ואחר כך
 כשנולדו יעקב ועשו, היו בבהי׳ הבל וקין, ואז
 כתיב וידו אותזת בעקב עשו. פירוש: כי אותו
 חלק הבכורה של הטוב שבקין, שנתערב עם
 הרע כנזכר, והיה עתה בעשו, לקחו ממנו יעקב.

 הגהות ומראה מקומות
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 שער חקדמד. ל׳׳ו הגלגולים קד.

 העדיק מעשר אצבעותיו, לבן היו מ׳ שגה עמי
 הארץ, מ׳ הראשוגיט, וגתאחזו בהם הקליפות
 קצת בימים ההמ, ובפרט די עקיבא, שהיה אומר
 במסכת פסחים דמ״ט, מי יתן לי ת״ת ואגשכגו
 כהמור. ומזה תקיש לכמה דברים.אחרים, שהיו
 בו בהיותו ע״ה ר) עם היות שאמרו בגמרא
 דבת כלבא שבוע תזיתיה דהוא צגוע ומעלי,
 ובהכרה שהיו לריב״ז ור׳ עקיבא הטאת געורים,
 ולטבה זו הוצרכו להתגלגל אח״כ בכל אותט
 הגלגולים שכתבנו למעלה. גם לסבה זו גכגטה
 גטש קדושה ומעולה של ר׳ עקיבא בהיותו בן
 גרים ולא מזרע ישראל, לפי שהיא טטת זרע
 לבטלה שיצאה מיוסף, בעת הדהורו באשת
 אדוגיו, שהיתר. גוי* והאמת הוא, כי גפשו של
 ר׳ עקיבא איננה כשאר נפשות הגרים הנבראת
 מזווג הצדיקים בג״ע, כגזכר בזוהר פרשת שלה
 לך, אמנם היא גמש קדושה וגדולה מאד, אלא
 שבהטאו של אדם ושל קין בגו, מאה ונפלה
 לעמקי הקליפה. וגם אה״כ גרם עמן המפר
 שיצאה מטפת זרע יוסף כגזבר, ולכן הוכרהה
 ליכנם בעת ביאתם בעה״ז בגוף גר. וכבר נתבאר
 לעיל ש) בדרושים שקדמו, כי הנטש הזו שנכנםת
 בגוף הגר אתר שנתמיד, הנה היא מתלבשת
 בתוך גפש אתרת, הגעשת מתולדת ת) זווג של
 הצדיקים מ״ע מזכר, והיא גקראת גפש הגר
 הראשונה באמת, הגזבר בסבא דמשטטים דף א)
 ואותה נפש הגר, גרמה לו להיותו ע״ה מ׳ שגה
 הראשונים, בסוד מה שנתבאר אצלינו במרז״ל
 ב) קשים גרים לישראל כספחת וכר. ועוד כי
 כיון שר׳ עקיבא היה בן גרים, הגקרא יוסף
 כמדע, ואמרז״ל מסכת סגהדרין דף צ״ד, גיורא
 עד תלתא דרי לא תמי ארמאה באפיה דקשה
 ולא עברא זוהמא מיניה עד תלתא דרי, לכן

 עשה מ׳ שנה בבית פרעה, ומ׳ צ) במדין, ומ׳
 פרנס את ישראל. ריב״ז מ׳ שנה עסק בפרקמטיא,
 ומ׳ שנה למד, ומ׳ שנה לימד. ר׳ עקיבא מ׳
 שנה עמ הארץ היה, ומ׳ שנה למד, ומ׳ שנה
 לימד. והענין הוא, כי שרש נשמות אלו, יש להם
 אתיזה ושייכות וקורבה עמ מרע״ה, כי כל
 הנשמות כלולות בו, ובפרט נשמות הצדיקים.
 וכבר ביארנו במקום אהד, כי כל מה שאנו
 מדברימ בשרש הזה, הוא בבהי׳ הנפש בלבד,
 •• שגתגלגלד. בהם. אבל בהלק הרוח, או הנשמה

 י שלהם, יש מהם שאינמ מן השרש הז*
 ואח״כ גתגלגלו ברב ייבא סבא, הנזכר מהר
 טרשת משמטים. ואת״כ נתגלגל באמי. וז״ש
 הז״ל במסכת ק) כי ריב״ז לא הניח מקרא משנה
 וכר, והויות דאביי ורבא. ואת״כ נתעברו בא׳
 מרמז סבוראי, הנקרא רב אהאי, והוא אותו
 שהזכירוהו בתלמוד, פריד רב אחאי. ואחר כך
 גתעברו ברב אהא משבהא, גאון, בעל השאלתות,
 וא״ל מורי ז״ל, כי כמדומה לו, שזה רב אתאי.
 הוא עצמו רב אהא משבהא. ואה״כ נתגלגלו
 ברב דוסתאי גאון. ואה״כ גתגלגלו ברבי אהרן
ו של  הלוי, רבו של מגת משגה, והוא בן מ
 רביגו זרהיה הלוי, בעל ספר המאורות. ואה״כ
 גתגלגלו בדון ותאל דיטולושא, בעל ספר מגת
 משנה. ואח״כ בר׳ שאול טרישטי. ואה״כ בד
 יהושע סוריאנו. ואה״כ בבהור אהד שמו אברהם.
 תע, כי הרב המנת משנה, היה לו שייכות
 וקורבה עם הרמב״ם ז״ל, ולכן עשה והבר סטר
 מגת משנה, ביאור לספר היד של הרמב״ס ז״ל.
 ובעגין ריב׳׳ז וד עקיבא, ששגיהם היו
 עמי הארץ במ׳ שגה הראשוגים שלהם מזכר,
 הסבה היא, לפי שהנפש שלהמ היתד. מבהי׳ טטת
 זרע אתת, מאותם עשר טפין, שיצאו מיוסף

 ה מקומות
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 קו שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 ואמר יהפוך לרמוז על הפוך ייב״א לאב״יי, וזהו
 יהפוך ידו, כי היויי״ז נהפכו בסוף השם, ולא
 רצה מורי ז״ל לגלות לי סבת יהפוך זה מה

 ענינו.
 ז) אח״כ הגיד לי מורי ז״ל בארוכה, הרבה
 אנשים שהיו מזה השרש הגזבר של קין, ועוד
 יש אהרים ג״כ, אלא שלא ביאר לי כלם. וזהו
 מה ששמעתי ממנו, ואלו הם הנד בארבעה
 ועשרים: קין. קינן. מהללאל. יובל. יבל. למך.
 יששכר. שלה בן יהודה. יתרו. נדב. אביהוא.
 נחשון בן עמינדב. נתנאל בן צוער. קוןח. דתן.
 אבירם. פינחס. עתניאל בן קנז. כרמי אבי עכן.
 שמגר בן ענת. שמשון. אלקנה. שמואל הנביא.
 אביה בן שמואל. חבר הקיגי. יעל אשת חבר
 הקיני. אפלל. ססמי חבר אבי סוכו. ישבח אבי
 איש תמוע. ישוב. לחם. ישי אבי דוד. אבישי
 בן צרויה. שמעה אחי דוד. דואג. ואחתופל.
 אביה בן רהבעם. אליהו הנביא. אלישע הגביא.
 יונה בן אמיתי. חיאל בית האלי. גבות היזרעאלי.
 מיכה המורשתי. נחום האלקושי. חזקיהו מלך
 יהודה. מנשה בן חזקיהו. אוריה הכהן. זכריהו
 בן יברכיהו. יחזקאל הנביא. אליהו בן ברכאל
 הבוזי. חנניה חבר דניאל. נדביה בן' יכניה המלך.

 ענני בן אליועני.
 ח) ואלו הם מן כת התנאים: מתתיהו בן
 יוחגן כ״ג חשמונאי. יוסי בן יוחנן איש ירושלים.
 גתאי הארבלי. עקביא בן מהללאל. ריב״ז. ר׳
 עקיבא בן יוסף. ר׳ יוסי הגלילי. יוגתן בן הודינס.
 חגגיה בן חזקיה בן גוריון. אבא שאול. ר׳
 ישמעאל בן אלישע כ״ג. ר׳ גמליאל. ר׳ נהוראי
 סבא בם״ה בפרשת תצוה. רב ייבא סבא
 דמשפטים. ר׳ חוצפית התורגמן. ר׳ יהודה בן
 אלעאי. ר׳ יוסי בן משולם קהלא קדישא. ר׳
 אחאי בר ישעיה. גם אחד מחבירי רשב״י שגמצאו
 באדרא רבא דגשא, ולא רצה מורי ז״ל לגלותו,
 ולא ידעתי הטעם. גם יש קצת תגאים אחרים

 כיון שר׳ עקיבא היה בן גרים, מוכרח הוא
 שיתאחזו בו הקליפות והחיצונים באותן מ׳ שנה

 הראשונים כשהיה עם הארץ.
 גם בשרש קין א״ל, כי ריב״ז ור׳ עקיבא,
 היו בחי׳ ב׳ זרועותיו ימין ושמאל של מרע״ה,
 מעורבים בשרש קין, ג) ולכן מרע״ה וריב״ז ור׳
 עקיבא, היו שנותיהם שוים ק״כ שנה כנז״ל.
 ולכן בקש משה מהשי״ת, שתנתן התורה ע״י
 ר׳ עקיבא, כנזכר במסכת שבת בפרק ר׳ עקיבא,

 וכנזכר באותיות דר׳ עקיבא.
 גם א״ל, כי מרע״ה הרג לעוג מלך הבשן,
 ובו היה כלול נצוץ נשמת ר״ש בן נתנאל ירא
 הטא, בקליפה ההיא, ולכן הוא ר״ת בש״ן, וזהו
 עוג מלך הבשן. ומפני אותו נצוץ קדושה
 המעורבת בעוג, הנקרא ירא הטא, היה משה
 מתיירא להרגו, וא״ל השי״ת אל תירא אותו.

 ואת״כ הנצוץ ההוא היו תלמידו של ריב״ז.
 גם א״ל מורי ז״ל כי שלשה היו שטעו בענין
 הקץ: הא׳ יעקב אבינו ע״ה, כשקרא לבניו ואמר
 האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
 באתרית הימים ד) ונעלם ממנו הקץ. הב׳ הוא
 שמואל הנביא ע״ה, שטעה בענין אליאב, ואמר

 אך גגד ה׳ משיהו, כי חשב שממנו יצא המשיח. ה)
 הג׳ ר׳ עקיבא, שטעה וחשב כי בן כוזיבא היה
 משיח ה׳. ולכן אותיות יעקב הם עקיבא, לרמוז
 כי טעותם שוה, ולכן שלשתם נתגלגלו כדי לתקן

 טעות זה.
 גם א״ל מורי ז״ל, כי נצוצות נשמות שורש
 קין, היו נתוגות בתוך הקליפה של סיסרא,
 כמבואר אצלינו שם. כי לכך יעל נתנה היתד
 ברקתו, כי שם מוח הדעת של החו״ג, אשר משם
 שרש קין כנזכר לעיל, והנה גם נצה ר׳
 עקיבא שם היה, ולכן נולד ר׳ עקיבא מבני
 בגיו של סיסרא כמ״ש רז״ל. גם א״ל מורי ז״ל,
 כי אביי ו) הוא רב ייבא סבא דמשסטים, ואביי
 גרמז בר״ת פסוק ״אך ״בי ״ישוב ״יהפך וגו׳,

 הגהות ומראה מקומות
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 ואלו הם פוסקים: הרשב״א. רבעו אהרן נכדו
מ וידאל די טולושא שהבר  של ר׳ זרהיה חלד. י
 מניד משנה. ה״ד יוסף קארו בעל ספר בית יוסף

 והשלהן ערוד.
 ודע, כי כל אלו שכתבנו, זע משרש קין
 מן הבהי׳ הב׳ הנז״ל, ואינם אלא בבתי׳ הנפש
 שלהם לבד, אבל הרוה או הנשמה שלהם, היו
 משרש אהר, זולתי אביי לבדו, הנקרא נהמני,
 שגר״ג שלו היו לו משרש קת מבהי׳ הב׳ הנז׳׳ל.
 אבל כל האהרים נפשם לבד היתד. משרש הנזכר
 ולא לקהו ט) מוהס ונשמהס אשר היתה ראויה
 להם כפי נפשם משרש קין הנזכר, כנזכר בדרושים
 שקדמו, כי ע״י חטאו של אדה׳׳ר, נתערבו בהי׳
 דוה משרש אדם, עם נפש משרש קין או הבל,
 וכן להפד. ורוה מהבל בנפש מן קין, וכן להפר.
 והנה כבר ביארנו במקום אהד בשער דוה
 הקדש י) ענת נשמות התנאים והאמוראים, היכן
 נאהוים בי׳׳ ס העליונות דאצילות. כ) ונבאר עתה
 קצת נעוצות הנפשות הנז׳׳ל שבשרש קין הנזכר,
 . היכן הם גאהוי* כבר נתבאר אצלעו, ל) ענין
 החו״ג המתפשטים בשש קצוות ז״א, בבהינת
 הנדלות ובבהמת הקטנו* ונתהיל בנבורות
 הגדלות, גבורת הגדלות העולה דרד עליה מן
 היסוד לגצה, הוא הוקיהו המלד. והגבורה העולה
 עד ההםד, הוא יהןקאל הגביא. וגבורה העולה
 מיסוד להוד, הוא ר׳ עקיבא בן מסף. והעולה
 עד הגבורד, הוא עקביא בן מהללאל. והגבורה
 העולה מיסוד אל שגי השלישים החהתוגיס
 המגולים שבת״ת, הוא ריב״ז. ומן הנשאר שליש
 החסד אהד התהלקו הוא מ״ר, והוא מנשה בן
 הזקיהו, שליש העליון, אליהו בן ברכאל הבול
 מםשפהת דם, נמצא כי זה נדר הה ר״* וכאשר
 עולה אח׳׳כ בדעת, הוא שמואל הנביא מן

 הרמתים והנן זד- מ)
p וטעם אהדת א״ל מורי דל, בי אליהו 
 ברכאל הבהי ממשסתת רם, הוא בשליש העליון
 המכוסה שבת״ת, הה הוא ממשפחת רם. ואלקנד.

 שיש לחם אחמה בשרש קץ, ולא נתבאר לי
 מה ענין אהתה זו, ואלו הם: ר׳ שמעיא הםידא,
 של פרשת בלק, רבו של ההוא ינוקא. ד צדוק
 הכהן. ד קםמא אביו של ר׳ יוסי בן קסמא.
 ד כרוטטדאי המת לבא, בפרשת שלה לו במ״ה

 ובמטר התקונין.
 ואלו הם האמוראים: רנ הונא ריש גלותא
 דבבל ממן רנינו הקדוש, שהעלו את ארונו
 לא״י, נמעדת ר׳ הייא בסבריא. יהודה והזקיה
י ד הייא. ד לד נר טיפי. ד שמעה נן יהוצדק.  מ
 ר׳ צדוק תלמידו של רבינו הקדוש. ר׳ ירמיה
 נר אנא ממי ר* עולא נר קושנ נימי ריב״ל.
 ר׳ שילא שנעשה לו הנט נטרק הרואה במסכת
ו* רנ ייבא סבא אמורא, תלמיד רנ, והוא  נרנ
 אמו של רנ הנא, וחמיו של אשיאן נן נדנד.
 סינהם אהי שמואל. ר׳ מיאשא ממן ר׳ יוהנן.
 ד ייםא אמורא, והוא ד אםי הכהן. ד חלקיח
 בד אב* ר׳ שמן בר אבא. ר׳ עקיבא האמורא.
 מד עוקבא. ר׳ זריקא. רב סחור* אמי. רב מבי
 בר אמי. רמי בר המא. רמי בר יהזקאל. רב
 דימי מגהרדעא. רב גהומי. רב משרשי* נתן
 דצוציתא ריש גלותא. רב שמואל בר שיל* ר*
 ימר. ר׳ אבה גגרא. ד תנחום דמן גד. רב
 ייבא אני רב םמא. ורב •ספרא בימי רביגא.
 רמי בר תמרי. דפרס בר פפא. ד זעירא בר
ן ורב דימי דסלקו מ  הלל. דב זעירי מוהבת. ו
 מארץ ישראל לבבל. רב הנא מדתאד- ד הייא
 מופתי. רב שישא בדיה דרב אתי. איו. אבדימי
 באלה דב יהודה הנדואד- רב מלכיו. רב המא
 נר בהי. יהושע בר זרנוקי, הנקרא בגמרא הייא
 נר זרנוקי והוא שמש. שמות נריה דרמנא.
 רב טביומי. שנתי אוצר פירי, הוא אהד מן

 הקליפות שבשרש זה של קק.
 ואלו המ דמן םמראי: רנ אחאי. רנא
 םטםבדית* ואלו הם גאונים: ד אחא משבהא
ו  גאה. ד חםתאי גאון. ד צמה גאון הא׳ מ
 של דג טלטוי גאון. רנ נהילאי גאה הראשון.
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 ט) צ״י דוח* כ< ע״ח ודא שעד מוחין דקטגות פרק גי ג.

 י) שעד דוח הקוד• הנדפס מחרט דף י״ג ודג ל) ע*ה זדב שעד ודושי הצלם פרק ב׳.
 ד׳ח ונו עד״ו. ט) ספד הגלגולים פרק ביט.



 קח שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 צרת הבת. ור׳ חוצפית התורגמן הוא מן גבורת
 ההוד שבדעת מצד אבא, והאור של גבורה זו,
 בוקע ועובר דרך גבורת ההוד שבדעת דמצד
 אימא, כי אבא גניז גו אימא כמדע, ומשם בוקע
 ויוצא עד הדעת של לאה שבאחורי הדעת של
 זעיר חוץ ממנו, ולכן גקרא חוצפית, כי הוא עז
 וחצוף לעבור בתוך אימא, ולבקוע ולצאת לחוץ.
 ובהכרח הוא, שבעברו דרך דעת דאימא, ישאר
 שם קצת אור ממנו, ובזה יש לו קרוב גדול
 עם שרש קין הנזכר. וכן כל שאר הנצוצות
 של שרש ר׳ חוצפית התורגמן, שראשיתם לבן
 בן נתור, כמבואר לקמן כלם, יש להם קורבה עם
 השרש זה של קין הנזכר לסבה הגזכרת, שעוברים

 דרך שם בצאתם לחוץ.

 ויחזקאל הנביא, הוא מטפת זרע אדה״ר
 קודם שנולד קין בנו, דוגמת מה שהודעתיך
 בענין מיכה המורשתי ונהום האלקושי וע׳יש. ע)
 וזהו הטעם שתמיד נזכר ביחזקאל, בן אדם
 עמוד על רגליך. והענין הוא, לרמוז כי הוא־
 משרש קין בן אדה״ר, ולכן אמר עמוד על
 רגליך, הוא כמ״ש ז״ל בפסוק, וימח את כל
 היקום, שתלאו הקב״ה לקין בימי המבול ברפיון.
 פ) והנה יחזקאל הוא מבחי׳ הרגלים של קין,
 כמו שיתבאר, והרגלים הם המקימים את האדם
 על רגליו. וזהו וימת את כל היקום כוי כל היקום
 שהם סוד הרגלים, כמבואר במקומו. ומה שהיה
 קין תלוי ברפיון מחמת חטאו, נתהזק עתה ע״י
 יחזקאל, ולכן עתה נקרא יחזקאל לשון חוזק,
 גם נאמר לו עמוד על רגליך, להתהזק ולהתקומם

 בהם. צ)

 ונבאר עתה ענין רב משרשיא, ובו יתבאר
 ענין יחזקאל והזקיהו. הנה השם הזה, הוא מבתי׳
 או״א, הנקראים יה כנודע. גם נודע כי משם

 ושמואל הנביא בנו, שהם מן הרמתים, הוא
 בבהי׳ הדעת, שהוא הרמה העליונה, הכולל
 שתיהם: דע, ושליש עליון שבת״ת. ואמנם
 בבחי׳ הקטנות, שהוא שם אלהים כנודע, יש
 בו ג׳ בחי׳, שהם. בחי׳ המוח, ובחינת החסדים,
 ובהי׳ הגבורות. והנה המוח שעולה בנצח, הוא
 רמי בר המא. והחסד העולה בנצח, הוא אביי.
 והגבורה, רב ביבי בנו. ואה״כ עולה בחסד,
 שהוא הזרוע ימיני. והמוח הוא רב סחורא.
 והחסד, פינהס אהי מר שמואל, והוא בהינת
 גבורת הגדלות, המכה תוך הקטנות. והגב-־ה,
 הוא רב שמואל בר שילת. והמוח העולה בהוד,
 הוא רב משרשייא, תלמיד אביי. והגבורה, רמי
 בר תמרי. והחסד, רפרם בר פפא, ואהר כך עולה
 בגבורה. והנה חמוח הוא רב זריקא. וההסד,
 ר׳ זעירא בר הלל. והגבורה, רב זערי מדהבת,
 והת׳ית בשני שלישים התחתונים המגולים, המוח,
 עולא בר קושב. והגבורה, רבין דסליק לארץ
 ישראל מבבי1. והחסד, רב הנא בגדתאה. והת״ת
 בשליש עליון המכוסה: המוח, ר׳ מיאשיה שבזמן
 ר׳ יוחנן. והגבורה, רב שילא, שנעשה לו הנס
 במסכת ברכות. מ) והחסד, שבחת בריח

 דרבינא.

 גם א״ל מורי ז״ל פעם אחרת, כי ר׳ יוסי
 הגלילי, הוא מן פאה שמאלית שבראש, מבחי׳
 שם א״ל שד״י, אשר בפרצוף כתף השמאלי
 שבפרצוף של שרש קין הנזכר, כי יוסף בגי׳
 פאה. ויונתן בן הרכינס, הוא מן הגבורה הנקראת
 גבורה שבחמשה גבורות שבדעת של ז״א. ור׳
 עקיבא בן יוסף, הוא מן הגבורה הנקראת הוד,
 שבחמשה גבורות שבדעת הנזכר. ולהיות כי
 יונתן בגבורה, ור׳ עקיבא בהוד, נ) לכן היה
 יונתן יותר הריף ומפולפל ממנו, כנזכר במסכת
 יבמות דתלמוד בבלי ס) ותלמוד ירושלמי בענין

 ה מקומות
 ע) שעד הפסוקים יחזקאל סימן כ׳ דף רל״ט

 ד״ה וכבר הודעתיך.
) סדיר בראשית פרשה כ״ב. שמות רבה  פ

 פרשה ל״א.
 צ) שער הפסוקים דיש פרשת שמות.

 הגהות ומ
 מ) ברכות נח.

 נ) ספר בית שער לכונות מן אות רי״א עד
 אות רכ״ט. לעיל הקדמה כ״ו.

 ם) יבמות סז. ספר הלקוטים ויצא בפסוק
 יםבני יששכר.



 הגלגולים קט

 שרש קין. ואמנת ביחזקאל הנביא, נתחזק קץ
 בבודי הרגלי* וז״ס מסוק, בן אדם עמוד על

 רגליד וגר כנזכר.
 ודע, כי שמעון בן עזאי, ושמעון בן זומא,
 המ שגי שמות שיגי״ן של רב משרשיא. ולכן
 גשא בן עזאי בתו של רבי עקיבא, כי אע״פ
 ששגים אלו איגם מן השרש הגזכר, עכ״ז יש
 להם קורבה גדולה עם השרש הו* וכן גם כן
 אירע לאליהו הנביא דל, כי יען שהיה נא מן
 בגות פומיאל, שהוא יתרו שבא מן קין כגדל,
 לכן גתעברו בו אח״כ, גמשות גדב ואביהוא,
 שהם מן קין. וכן ג״כ העגת באלישע הנביא,
 וביונה בן אמיתי, שיש להם קורבה גדולה עם
 השרש הנזכר, ולא ביאר לי מורי ז״ל מתר,

 בענין הקורבה אשר להם.
 ואמנם מ״ש תזקיהו, אני אמרתי בדמי ימי
 וגר, הענין הוא, כי הזקיהו אע״מ שהוסימו לו
 חמשה עשר שגי* משלו הוסיפו לו, כמ״ש
ל א) ולא מלא כל שגותיו חקעובות לו,  ד
 וחסרו מממ. ושאר שמתיו חקצובות לו, השלימם
 ברב דימי מגהרדעא, כי הוא היה גלגול הזקיה
 עצמו, בלי עירוב שום נעוץ אהד עמו, אלא הוא
 לבדו. וז״ש הזקיה, אגי אמרתי בדמי ימי פוקדתי
 יתר שמתי, כי ברב דימי המכר, בו פוקדתי
 והשלמתי ימי, מתר שמתי הקצובים לי, שלא
 השלמתיס בתהל* זא״ל מורי דל, כי אחת מן
 המצות שהיה זהיר בהם רב דימי הנזכר, היא
 מצות לדה אל האורחים ואל המתים. גם בעמן
 ד עקיבא, א״ל מורי דל, כי 0״ת אור זרו״ע
 לצדי״ ק ולישר״י ל״ב שמה״* הוא ד עקיב*

 שער

 י״ה, גמשך תוספת שבת צ) ונמצא כי רב
 משרשיא, הוא סוד תוספת שבת גמור, אשר
 בשרש הזה של קמ הנדל, נשארו ד אותיות
 משרש, תה עניינם: כי שני השיני״ן, הם שני
 שמות מצפ״ץ מצפ״ץ, שהם בנימםריא ש׳ שי,
 והמ שני שמות של תוספת שבת, הנזכר במפר
 הזוהר בפרשת יתרו בר״מ, במסוק זכור את
 יום השבת, בענין ז׳ שמות הנזכרים ש* בענת
 תוספת שב* ק) נשארו שני אותמת מ״ר, והם
 עולים בגימטריא כמספר החמשה שמות אהרים
 הכתובים שם, שהם: ה׳ ה׳ א״ל אלהי״ם אדנ״י,
 שהם בגי׳ רל״ד, והשבון ז׳ השמות עצמם, הרי
 הכל רמ״א. הרי גתבאר כי רב משרשיא, הוא
 בהי׳ תוספת שבת אשר בשרש גצוצות קין הגד,
 והוא כללות ז׳ השמות השבת עם מקורם, שהוא

 שם י״* (א)
 והגה הזקיה המלך הוא בהי׳ הראש של
 זה השרש של קת, והעגת הוא כמש״ל, ר) כי
 ארז״ל כי קת תלאו הקב״ה ברפתן בימי המבול,
 תתקן וגתהזק בגלגול הזקיה. תהו הזקיה: הדק
 י״ה, כי בו נתחזק בתי׳ ראש, שרש קין הגקרא
 י״ה, שהוא בחי׳ הראש, שבו או״א. וכשא״ל
 ישעיה כי מת אתה ולא תהיה, השב שעדיין
 לא תקן בהינת הראש הנקראת י״ה, תהו אמרתי
 לא אראה י״ה. ונמצא כי הזקיה התהיל לתקן
 בהי׳ הראש של השרש הנזכר, ש) ולכן נרמז
 בו שם י״ה. וגם ברב משרשיה נשלם בתתת
 הראש להתקן, ולכן יש בו אותמת שר״ש י״ה,
 כי הראש הנקרא י״ה שם הוא שרש ת) הבל.
 תמצא, כי הזקיה ורב משרשיה, שניהם בראש

 הקדמה ל״ו

 הגהה
 (א) אמד ששאל, עם הכולל. עוד אמר החמשה שמות עצמם וכללותם הם ר״* להיות
 שמואל, נלע״ד שיותר טוב הוא, עם חשבת כי השני שמות הלכו בשני שמות מצמ״ץ מצם״ץ.

 ה מקומות
 דיה אבי אץ סידן. ועיין מחר יתוו עם פירו•

 חפולט אוח תקל״ג בפולס מאמר ב׳ פרגלן.
 ד) לעיל סוף חקי&ה ל״*

 ש) להלן דו קל״ט ודא ד״ה מדל טורי דל.
 ת) צ״ל הפל.
j א) ינמות 

 הגהות ומ
ה ונבאר  צ) שער הנוגות ודפ דף פ״ט ט״נ ד
 איד זו. שער הפסוקים פרטת דרא דף נדג ט״ב
 דיה ונבאר איד השלהבת. טרשת שמוח דף ק״ל

 דיה והגה לבת.
 ק) צ* שער הפחוות זדב עגת ליל ר יף
ז חטבת הרגלים i פוט! אחד* דף ם״א «י n פיה 



 קי שער הקדמה ל״ ו הגלגולים

 יין, לכן היה שמשון נזיר מן הבטן, לתקן מה
 שעוות.

 גם בענין אליהו ז״ל, א״ל מורי ז״ל, כי
 הנה הוא נרמז בפסוק ״אם ״ללצים ״הוא ״יליץ
 ״ולעניים ״יתן ״תן, ר״ת הוא אליה״ו ח״י.
 והענין הוא כמ״ש ז״ל בס״ה בר״מ ו) כי מרע״ה
 היה רבן של כל ישראל, והמתורגמן שלו היה
 אהרן הכהן, כמש״ה הוא יהיה לך לפה וגו׳ ז)
 לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון, ובאחרית
 הימים בדורו של משיח, יבא משה בגלגול וילמד
 תורה לישראל, וגם אז יהיה ערל שפתים,
 והמתורגמן שלו אז יהיה אליהו ז״ל, שהוא חי
 וקיים. וז״ס פסוק פינחס בן אלעזר בן אהרן
 הכהן, וזש״ה אם ללצים הוא יליץ, כי כאשר
 יצטרך מתורגמן למשה, הנה אליהו חי הוא יליץ,

 ויהיה מתורגמן שלו.
 גם בענין אביי ורב ביבי בנו, א״ל מורי
 ז״ל, כי הנח חכתוב אומר, חז״ה ציו״ן קרי״ת
 מועדנו וגו׳, ואם תהליף מ׳ של מועדנו ביו״ד
 בא״ת בייש, יהיו ר״ת יצתק. וכבר ביאר לי
 מורי ז״ל, מי הוא ענין שם זה של יצחק הרמוז

 כאן.

 כי הפסוק הזה נאמר עליו, ומכאן ראיה כי עקיבא
 הוא בה״א לבסוף, ולא באל״ף. (O ב)

 גם בענין הבר הקיני א״ל מורי ז״ל,
 כי ז״ס פסוק, והבר הקיני נפרד מקין, כי הנה
 יתרו הוא משרש קין, והבר הק־ני הוא מבני
 בניו של יתרו, וגם הוא מן קין, ולכן נקרא חבר
 הקיני, לשון קין. ולהיות כי קין היה מעורב
 מטוב ורע, וביתרו נתקן ונברר אוכל מתוך
 פסולת, ונפרד הטוב מן הרע, כי הרע נשאר
 בקליפות, והטוב לקחו יתרו, לכן נאמר בו

 נפרד מקין. ג)

 גם בענין שמשון, א״ל מורי ז״ל, כי
 ז״ס פסוק, וישלה ה׳ את ירובעל ואת בדן,
 ואהז״ל ד) בדן זה שמשון, דאתי מדן. והעגין
 הוא, כי שמשון הוא גלגול נדב בן אהרן הכהן,
 ולכן נקרא בד״ן, שהוא אותיות נד״ ב בהפוך.
 ולפי שנדב מת ולא רצה לקהת אשה, כי אמר
 אין בבנות ישראל הגונה לנו, כמ״ש ז״ ל ה)
 לכן נענש שמשון, בהיותו טוהן עם נשי פלשתים
 בבית האסורים. ויען בני אהרן נכנסו שתויי

 הגהה
 ח׳ של ״הזה, יו״ד של ציון, יו״ד של קרי״ת,
 מ׳ של מועדנו, הוא חיים. וא״ל, שבזמן הרב
 הגדול ז״ל, לא היה אפשר כלל להבנות ירושלם,
 האמנם בזמן אבא מארי זלה״ה היתכן, שאם
 יעשו ישראל תשובה, שיהיה אבא מארי ז״ל
 משיח בן יוסף. וזהו מה שרמז כאן, עיניך
 תחזינה ירושלם, ולא עיני, אלה דברי מורי
 אבי זלה״ה. ולכן ראה ראיתי, כי היה מפחד
 אבי זלה״ה מאד מאומות העולם שלא יהרגוהו
 ח״ו, ואח״כ בעוגות הדור, גם זה חלף הלך לו
 כמו הגס הראשון שהיה בשגת שגפטר בה מורגו

 (O אמר שמואל, כן כתבתי בספר חכמות
 גשים שלי. שתקגתי בסדר הגט, שמה שגראה
 יותר מבואר, לכתוב שם עקיבא בד,״ א לבסוף.

 אמר שמואל: אע״פ שאבא מארי ז״ל
 הסתיר דבריו במקום הזה, זכורגי כי מפה אל
 פה, יום א׳ גילה לי, כי בפסוק זה היתה רמוזה,
 קורבת נשמתו ז״ל, עם גשמת הרב הגדול
 מורינו זלה״ה. ואמר, כי זה יצחק מדבר על

 הרב הגדול זלה״ה.
 ועוד רמזו ז״ל שם אבא מארי בפסוק זה,

 הגהות ומראה מקומות
 ה) מדרש רבה ויקרא פרשה כ׳ ד.

 ו) זהר בראשית כה: רנג. ח״ב קיב. חיג רעח:
 תיז תכ״א. מג. תכיב םז.

 ז) שער הפסוקים מרשת ויחי דף צ״ט במסוק
 לא יסור שבט מיהודה.

 ב) עיין מןער הכונות ענץ ספירת העומר סוף
 סרק י״ב עוד בעניו ר׳ עקיבא.

 ג) סטר הלקוטים שופטים בפסוק מן השמים
 נלחמו.

 ד) ריר, כה.



 שער הקדמה ל״ו הגלגולים קיא

 ב׳ זמנים התהתונים, שהם ארבעה שמות הנזכרים
 שהם ענק המלכות בשבעה היכלותיה, המזדווגת
 עם הת״ת כנודע. ולזה עני רבא בתרה ואני
 אהדת, לטי שהוא זווג תהתון. אבל רמי בסוד
 זווג העליון אשר בדעת, כי אם תצרף שגי זתגים
 התתתוגים המלים רבא כגזכר, עם זמג העלמן
 העולה מ״ז כגזבר, יהיה הכל בגימטריא ג״ר,
 שהוא בגימטריא רמ׳׳י. גם לשת רמ״י הוא מעגין
 רם, שהוא הדעת הר״ם למעלה, והוא רוממות
 הדעת, שהוא שער ההמשים, הנקרא גתיב לא
 תעו עיט. תהו עגת רמי בר המא, כי המא
 בגימטריא מ׳׳ט שערת/ ורמ״י הוא שער ההמשימ
 הכלל ג״ר זתגיס המכרים. לכן ר״ת ״מה ״רב
 ״טובד ״אשר, בגימטריא רמ״י, לכן רמי שהוא
 העלית, נשא תהלה לבת רב הסדא, ורבא לקהה
 אה״כ, תמר עגת זד, כי רמ׳׳י בר המא הוא
 שער החמשים, שהוא הדעת העליון שבשרש קין

 הגז״ל.

 גם בעמן ר׳ ירמיה הגז״ל, א״ל מורי ן״ל,
 כי עליו אמח בתלמוד דידן, במסכת ב״ב דב״ג,
 בעי ר׳ ירמיה, רגל אהד בפנים ורגל אהד בהוץ
 מהו, ואמרו שם כי על דא אטקוה לדי ירמיה
 מבי מדרשא. תה היה בענת הגתל המדדה בתור
 המשים אמה במ׳ י״ט. וכבר ידעו/ כי זה
 ר׳ ירמיה, תמת היה שואל שאלות, כמ״ש הרגה
 ממים בעי ר׳ תמי* והנה להיות כי הוא נתכוין
 לטובה, להגדיל תורה מאדיר בשאלותמ ומישוהו
 ואטקוהו מבי מדרשא, לכן יש לו שכר טוב
 גדול למעלה, מ כל השאלתות הנשאלות
 במתיבתא דרקיע, הוא שואל אותם, ונשאלות

 נתזור למקוממ, גם ר״ת הזה ציון קדית
 מועדמ, הם הצק״* בגימטריא רת״ל, לרמוז
 מ הוא בהי׳ רחל גוקבא דז״א. וגס היא צמן
 קרית מועדגו המצאת מן ההזה של ז״א כנתע,
א אמר  ולזה אמר הזה צית, בלשת תרגום, ל
 ראה בלשון הקדש, לרמוז אל הגז״ל. גם אמי
 גרמן בר׳׳ת א״הל ב״ל מען ״יסע. ה) גם רב
 מבי מו, גרמז בר״ת ב״ל י״צען ״בל ״יסע,
א רצה מורי ז״ל לגלות לי עת, תבלית עירוג  ל

 אלו הדברים בפסוק זה מה עניינם.
 נם בעמן רמי בר חמא א״ל, כי הנה הוא
 גרמז בר״ת טםוק מה רב טובו אשר צפנת
 ליריאיד. והענת הוא, כי הנה נתבאר בדרושים
 הקתמים, כי בכל שרש ושרש של שרשי הנפשות,
 יש תרי״ג נצוצות של ת״ח, והאהריס הס בעלי
 מצות ועמי הארץ וכר, והם העגפים שבשדש
 ההוא. מדעת במסכת ב״ב דף י״ב, עמן בת רב
 תסדא. שגשאת תהלה לרמי בר המא, ואהר כך
 לרב* והעגין הוא, כי בת רב הסדא היא המלכות
 בתו של אגרהם אבימ איש החסד, שכתוב בו
 ורב הסד. תהו מה רב טובד כי מ״ה היא המלכות
 בתו של אברה* מזכר בהקדמת טרשת בראשית
 מוהר, ט) ותיא בת רב טובד, שהוא רב ההםד,
 וזהו רב הטדא, והגה היא צטוגה ליראת, שהם
 רמי ורבא, שהם הדעת והיסוד כמו שיתבאר.
 והעגין הוא, כי הגה שגי זתגיס יש למעלה:
 האהד הוא עליון בסת הרעו/ שהוא זתג שם
 המ״ה עם שם אהי׳׳* ושניהם בגימטריא מ״ז.
 והב׳ הוא למטה, בםת זתג המ״ה ואלהי׳׳ס,
 והוי״ה ואדג״י. ואמנם רב״א, הוא אותמת בא״ר,
 שהוא הזתג התהתה שמטת, כי רבא גממטרי*

 הגהה
 א״ל, נרמז מ חיים שמואל. ואי

 הילי בע״* אכתוב לטנת בסטר זה בעהי״*
 כמה צואות שמסר הרב מורינו הרב הנדל לאבא
 מארי ז״ל, ממס דעתו אותו עד מס טטירתו,
 ואציגם לטנת, לגל יהיה זח גלקט שכח* והם

 כמוסות עמדי גקונטרםים גטרדי*

 הרב הגמל ז״ל, תש״ה והיה גמיכ מלשת בל
 אדם כת* (בוטו״י כתוב כאן שנפטר גטגת •לי*
 במעות, ולהלז דף קפדש כתוג שנפסד שנת שיי*)
 גם הגת לי אבא מארי ו״ל, מ בפסוק אהד
 גרמז שמו ושמי יהד, להודיע קורבתינו גם
 משמו* והוא מש״ה, או מי יחי״ה משומ״ו

 הגהות ומראה מקומות
ד עט פירוש הסויס אותט״ז «ר* ח מ ה גס אמר לי. ט) דף a ו א ד  m לעיי הקדמה זו בדף rp י



 קיב שער הקדמה ל״ ו הגלגולים

 מסופק, אם אלו החמשה חסדים וחמשה גבורות
 הם מצד אבא, או מצד אימא. ואיגי זוכר אם
 שמעתי ממורי ז׳׳ל כי הם מצד אימא, ולכן היה
 שר צבא של יבין מלך כגען, ע״ש שהיה יוגק
 מן הבינה. או אם הם מצד אבא, שבו שם ההוי״ה
 דיודי׳ין, שהוא בגימטריא ע״ב, כמנין יבין, אלא
 שלהיות דאבא גניז גו אימא ואיגו גגלה אלא
 מתוכה, לכן נקרא יבי״ן על שם הביגה, ושכחתי

 מה ששמעתי.
 והנה כל השרש של קין הנזכר, שהם מצד
 החמש גבורות דאימא, אשר היא ג״כ נקראת
 גבורות, לכן נאהזו בהם הקליפות, וכל גצוצות
 שרש זה, ירדו לעמקי הקליפות, בסוד הדעת
 של אדם בליעל, שהוא סיסרא, סוד הדעת כנזכי.
 וכן ר׳ עקיבא שהוא משרש קין, היה בקליפ;
 הזאת, ואח״כ יצא ממנה, ונולד מבני בניו של

 סיסרא כנודע.

 נם ר׳ שמואל בר שילת, שהיה מבני בניו
 של המן הרשע כנודע ל) כי גם הוא היה נתין
 בקליפת סיסרא, כי המן וסיסרא שניהם ממקור
 א׳ הם, כי שניהם הם בקליפת הדעת, ונודע
 כי רב שמואל בר שילת היה משרש קין כנז״ל.
 וז׳׳ס פסוק ״הכוכבים ״ממסלותם ״נלחמו, ר״ת
 המן עם סיפרא. ולפי שהדעת דז״א נבקע, ויוצא
 ממנה הארה אל לאה שבאחורי הדעת, שהוא
 סוד הדל״ת קשר של תפילין של ראש, אשר
 כגגד יסוד דאימא שבתוך הדעת דז״א, ואז
 החסדים יוצאים מצד הרקת הימיגי שבראש.
 והגבורות מן הרקת השמאלית, לכן כתיב והלמה
 סיסרא מהקה ראשו, ומחצה וחלפה רקתו, כי
 הכניעה אותה הממשלה שהיתר, לסיסרא, בהיותו
 יונק מן המקום ההוא כנזכר. ולכן נקמה זו
 היתד, ע״י יעל אשת חבר הקני, שהוי* מש־־ש
 קין כנזכר, הנתון בקליפת סיםרא. וכבר הודעתיך
 גלגול יעל ומציאותה, שהיא משרש קין הניכי,
 בסוד אביי דאתי מדבית עלי, ואביי הוא מן

 ע״י. ונלע״ד שא״ל מורי ז״ל, שהוא עומד בפתח
 מתיבתא דרקיע. ט)

 ואמנם כונת שאלתו, רגל אחד בפנים וכר,
 היה ע״ד הסוד, בענין ז״א, שהוא הגוזל המדדה
 בתוך המשים אמה, שהם נ׳ שערי בינה. ונודע,
 כי כשנכנסים בו המוהין, הם מתלבשים בשתי
 רגלי אימא, נצה והוד דילה. ובתחלה נכנס רגל
 אחד בפנים בתוך ז״א, ואח״כ נכנס רגל הב/
 ואמנם הטעם למה אפקוהו מבי מדרשא כששאל,

 איני זוכר מה ששמעתי ממורי ז״ ל.
 גם א״ל מורי ז״ל, כי לפי ששלש קין מן
 הגבורות הנקראות אש, לכן מי שהוא משרש
 קין, מתפעל ומתבהל מאד כשרואה המים, וגם
 ליכנס בתוכם, לפי שהמים מכבים את האש.
 גם יש לו סימן א׳, כי הוא מתפחד מאד מן
 השדים והמזיקים. והטעם הוא, כי כל המזיק־ן
 יצאו מתולדת קין בארקא כנזכר בזוהר. י) גם
 א״ל, כי קין היה בעל מעשה וציור במלאכות.
 כנודע ביבל ויובל תולדותיו. אבל הבל, הוא
 בעל דבור, בסוד הבל הפה. ולכן מי שהוא
 משרש הבל, הוא דרשן ודברן, ומ־ שהוא מן
 קין, אין לו כ״כ כח הדבור, כמו שיש לו כח

 בציור ומעשיות מלאכות חמעשיות.
 גם בענין ר׳ עקיבא, שהיה מבני בניו של
 סיסרא, כבר נתבאר למעלה כ) טעמו של דבר.
 ועתה נרחיב בו הביאור, בלי ספק שראוי לתת
 טעם, מה כתו גדול של סיסרא, עד שהכוכבים
 ממסלותם, הוצרכו לירד מן השמים להלהם עמו.
 אבל הענין הוא, כי סיסרא קליפת הרע, היונקת
 מן הדעת של ז״א, והוא יונק מכל בחינותיו,
 שהם עשר הויו״ת, המשה הסדים וה׳ גבורות,
 שהם בגימטריא ר״ס מן סיםרא. וגודע, כי כל
 עשר הויות הנזכרים שבדעת ז״א, הם במלוי
 אלסי״ן, כי ז״א הוא בחי׳ שם הוי״ה פשוט
 שעולה כ״ו, ומלא באלפי״ן שהוא בגימטריא
 מ׳׳ה, והגה כ״ו ומ״ה, הם בגימטריא םי״א מן
 םיםרא. וזהו הכח העצום שהיה לסיסרא. והנגי

 הגהות ומראה מקומות
) לעיל תחילת הקדמה זו ד״ה גם א״ל. ר הגלגולים פרק ם״ו. כ פ  ט) 0

 י) הקדמת ספר הזהר דף ס: ובזהר עם פירוש ל) סטר הלקוטים שופטים סימן הי בפסוק מן
 הםולס אות קגיג. השמים נלחמו.



 הגלגולים קיג

 ולהעלות בםוו מ״ן אל המלבות, ומאז ואילו אין
 עוז־ כת מכולת אל המעשה הזה, ולכן הוברהו
 הם ליהרג, כדי לעלות למעלה בםוו מ״ן,
 וישמשו שם במקומם בבהי׳ פדן אל המלכות.
 ועוד יש בזה תועלת אהד, כי על ידי עמידתמ
 אצלה למעלה בסוד מ״ן, יקנו הנעוצות שתתתיהמ
 מציאות תקוה להתקן. והענין הוא במה שנתבאר
 אצלינו, כי עשרה אלו, הם כללות כל ישראל,
 כי הנה ד& בהי׳ עשר שבטים, ועשרה ממות
 זרע שיצאו מיוסף הצדיק, כמבואר בדרושים

 שקדמו. ם)

 שער

 קין, והנה יע״ל ועל״י הכל א׳ הוא, כמבואר
 אצלינו במקומו. מ)

 גם נ) טעם עשרה הרוגי מלכות, ר׳ עקיבא
 וחביריו, שמעתי ממורי זלה״ה, כי ע״י שנהרגו
 על קדוש ה׳, זכו הם ללקט ולברור כל הגצזצוה
 של הגשמות, אשר למטה ממדרגתם, הנתונים
 בעמקי הקליפות, ועל ידם מוצאים ומובררימ,
 והם מעלים אותם אל הקדושה להשתלם ולהתקן.

 עוד יש טעם אהד והוא, כי עד הזמן ההוא,
 היה כה אל הגשמות שמתוך הקליפות לצאת,

 הקדמה ל״ו

 שאר השרשים בקצרה

 הגשמה הטרטיית שבכל בהי׳ מהם, זולתי כי
 מרע״ה היה מן הבהי׳ הראשוגה המעולה, אשר
 הוריש אדם להבל. גם רב המנוגא סבא הגזבר
 בזוהר. וגלע״ו כי הבגתי מדברי מורי זלה״ה,
 כי גם ר׳׳א הגדול, ורשב״י, ור׳ יהודה גשיאה

 הגקרא רביגו הקדוש גם המ מבזוי׳ מרע׳׳ה.
 עוד יש שרשים אחרים מהבל, ואיגי יודע
 מאתו בהי׳ הם, ועכ״ז אכתוב עגייגס. דע, כי
 הרן ונהור שניהם אחי אברהם, הם בי שרשים
 של הבל. ונבאר תהלה שרש חת, ואלו הם:
 הרן, אהרן הכהן, יעבץ, תולע בן פואד, שמואל
 הנביא, (א) אורי״ה הכהן, זכריהו בן יברכיהו,
 אוריה ההתי, שמעון בן שטה, ר׳ שמעון בן
 נתנאל, ר׳ יוחנן בן התורנית, הנן בן אבישלום,
 יהודה בן תימא, וי יהודא נשמה האמורא, ד

 ע) השרש השני של קין, והיא מבהינת
 שרש קין עצמו הראשונה, שהיא הנרועה מאד
 מן השרש הנ״ל, שהוא מבהי׳ הנשמות שהוריש
 אדם לבגו קין והבל, שהיא גבוהה ועליונה מאד
 מאד כנז׳׳ל. והגה אםא המלך, הוא מהשרש הוד,
 השני הגרועה הזה, שהוא ממוינת קין עצמו.
 וזש״ה, (מלכים א׳ ט״ו) ט) באםא אין נקי,
 כמ״ש ז״ל, מלמד שעשה אגגריא בת״ה. וקץ
 גרמו באותיות אץ גקי. ואת״כ גתגלגל אסא
 בגלגולים אהרים, כדי לתקן הטא הגדיל, ולא

 גתבאר לי עוד גשמות אשר בשרש הזה.
 השרשים אשר בהבל בן אדה״ר, גם הם
 גהלקים לב׳ בהי׳: הא׳ היא, העלימה וחמובחרת,
 שהוריש אדם אבע לו. והב׳ היא גרועה, שהיא
 מצד הבל עצמו. ואמגם לא נתבאר לי עגין

 הגהה
 (א) אמר שמואל: צ״ע, מ למעלה בשרש לתרץ, שאץ כל השרשים שמו/ כי אלו הם ממש

 קץ דף ק״ו ט״ב מגה אוריה הכהן עם זכריהו ואלו בדוה.
 מ יברכיהו, וכאן מנה אותם בשרש הבל. ואפשר

 ה מקומות
 טטלי jr> mrt שעד מאסרי דשביי ויע״א דף ק״מ
ט בדף דג״ד. דף ש״א דיה שט במדד• ״ח • ב ו  טי
. סטר הגלגולים ח ד ד הקדמות דף ק ע  הנעלם. •

 טרק ל״ט.
* ״  ע) לעיל הקדמה י

.  ט) טופח י

 הגהות ומ
 ט) ד״ח יזו. לעיל הקדמה לד.

דת בי ר • ע • * ד חפלליט י ע א • ד  mi a ו
ד ע ד טרק אי. • ד ר נדן מ ע דק חי. זדב •  הכלים •

. ו י  קליטת גגה טרק ר ו
מ תמיט מ ו נ ב ל4 ד ד דא קו. רב ו  ס) וחד ו
* מדרש ה דחו פט. איכה צב: פרדר״א טרק ל  קמ ד



 קת שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 שרש אחר מן הבל: לבן בן נחור, בלעם,
 נבל הכרמלי, ברזלי הגלעז־י, אסא המלך, (א)
 יהושפט המלך, יהויכין המלך, זרובבל, זכריה
 בן קבוטל, רשב״ג הנהרג, ר׳ אלעזר בן ערך,
 ר׳ יהודה בו־ בבא, ר׳ חוצפית התורגמן, בבא
 בן בוטא, ר״ש בר גחמגי, רב ששא, רביגא,
 רב נחשון גאון, ר׳ זרחיא הלוי בעל המאורות.
 שרש שת בן אדה״ר, שת, נחשון בן עמינדב,
 רב שמעיא חסידא, הנזכר בזוהר פרשת בלק,

 שמעון העמםוני, יהודה בן תימא.

 שרש תרח אבי אברהם: תרח, איוב, אבידן
 בימי רבינו הקדוש, איבו, מצד הנפש. אביכד

 מצד הרוח, גחום איש גם זו, מצד הנשמה.
 שרש יעקב אביגו ע״ה: יעקב, ירמיהו
 הנביא, דניאל, אנטיגנוס איש סוכו, ר״א בן
 דהבאי, רב פפא, הר״ן מפרש על הרי״ף ז״ל.
 שתי טפות של יעקב: הא׳ באביגיל אחות דוד.
 והב׳ גתגלגלה באביגיל הנביאה, אשת נבל

 הכרמלי.
 צ) שרש אליעזר עבד אברהם: אליעזר,
 כלב בן יפונה, בגיהו בן יהוידע, זכריהו בן
 יהוידע, שמעיה בבהינת הרוה. אבטליון אחיו,

 בבהי׳ נפש.

 שרש זיהרא עילאה דאדה״ר: זיהרא עילאה
 דאדם, חנוך, יוסף, יהושע ד נון, אחיה השילוני,
 אלישע הנביא, יהושע בן סרחיא, ר׳ יהושע בן
 חגגיא, ר׳ ישמעאל בן אלישע כ״ג מצד הרוח,
 אלישע אביו מצד הגפש. ר׳ יוסי בן קםמא,
 ר׳ חניגא בן חכיגאי, יערשיה בספר דברי הימים,
 ר׳ הושעיא רבה, ר׳ הושעיא זעירא דמן חברייא,
 רב הושעיא, ריב״ל, רב יחזקאל אבי רב יהודה,
 רב יימר בר שלמיא, שבהת בריר, דרבינא, רב
 חנינא סבא, רב עינא סבא, רב עוירא סבא. רב
 יחודאי גאון, רב שר שלום גאון, רב •נו ישעיה

 הראשון וחאחרון.

 שמעון בן שטח האמורא, רב חננאל תלמיד רב,
 ר׳ יהודה בר יחזקאל, ר׳ אידי בר אבין, רב עינא,

 ר׳ אילא.

 שרש אחר, הוא נחור אחי אברהם ונהלק
 לב׳ שרשים:

 אות נ׳ של נחור היא שרש אחד, ואלו הם:
 גחור, אחאב המלך, יגאי המלך, גתום איש גם זו,
 ר׳ אלעזר בן עזריא, אלישע אחר, ר׳ אלעזר
 בן תדאי, ר׳ אלעזר הקפר, ר׳ הלל האמורא,
 ר׳ אלעזר בן פדת, ר׳ פרנך, ר׳ בנאה, ר׳ טבלא,
 בר קפרא, יהודה בן גרים, רב אחא משבחא
 גאון בעל השאלתות. ר׳ אהאי שהזכירוהו בגמרא
 פשיט רב אהאי, רב נהילאי גאון. ודע, כי כל
 אלו הם מבחי׳ נפש של השרש הנזכר, כי נפשם
 דוקא היתד, מן השרש הנזכר. ויש אחרים שהיה
 רוחם משרש זו, ואלו הם: רפרם בר פפא, ר׳
 נהוראי הנקרא ר׳ אלעזר בן ערך, ר׳ אלעזר
 בן קסמא, ויש אחרים שהיתר, נשמתם משרש
 זה, ואלו הם: ר׳ אלעזר בן פרטא, יהודה בן

 נקוסאי.
 אות חו״ר מגחור. הם שרש שגי שבו, ואלו

 הם: נחור, חור בגד, של מרים.

 שרש אחר מן הבל, לוט בן הרן, רהבעם
 המלך, שאול המלך, יהושפט חמלך, צדקיהו
 המלך, שמעון הצדיק, יהודה בן חשמונאי, שמעון
 בן זומא, שמעון בן ננס, שמעון אחי עזריא, ר׳
 אלעאי אביו של ר׳ יהודה, איסי בר יהודה, רב
 ברונא רב שעורים. רבא, רב אחא בדיה דרב
 איקא, רב חסדא, רב בנימין בר יפת, רב חנינא
 סבא, רבי אלעא האמורא, ר׳ אבא בר ממל,
 רחב״א מפומבדיתא, רב אבדימי אביו, ר׳ יצחק
 בר אבדימי, אבוד, בר היהי, בנימין בר איחי
 אחיו, רב אחא גאון מפומבדיתא, רב חגיגא
 גאון, ר׳ יוסף בן מיגאס רבו של הרמב״ם

 ז״ל.

 הגהה
 (א) א״ש: צ״ע, כי למעלה מנאו בשרש ב׳ של קי״ן, באותיות אץ נקי.

 הגהות ומראה מקומות
 1) שער הפסוקים פרשת חיי שרה סימן נ״ד בפסוק מאמר בא ביוד ה׳. לעיל הקדמה ל*ג.



 שער הקדמה ל״ו הגלגולים קמו

 ״זבחימו הם אחז, והוא סוד גלגול המלך אחז
 נן יוה* ואיגי יוחג כוגת ה«ין למה גרמז

 כאן.
 גם גהור אהי אברהם, נתגלגל גאהאכ המלך
 ולכן עבד ע״ז, וזהו פירושו אהאב: אהיו של
 אברהם אבינו. ולפי שעבד ע״ז, גתגלגל ביהודה
 בן גרים, והרגו חרשב״י ע״ח בהסתכלות עיניו
 בו, כגזבר במסכת שבת ק) יען שהוא הרג לגבות

 היזרעאלי.
 גם ער ואונן, נתגלגלו הם עצמם בפרץ
 וזהה, בגי יהודה אביה* גם איוב נתגלגל ברי

 איבו האמורא, ולכן אותיותיהם שוו*
 גם א״ל מורי ןלה״ה, כי ר׳ הניגא בן
 חרדיון, ר״ת רהב״ת, ונרמז בפסוק והארץ
 הגה רתבת ימם לפניכם בעניו שכם ודינה. ר)
 גם אהיה השיאני, מעלתו גדולה ממעלת
 שמואל הנביא, כמבואר אצליגו בשער דוה הקדש

 בסדר מדרגת הנביאים וע״ש. ש)
 גס עגת אביגיל אשת דת־, ואביגיל אתותו.
 הנה מקב אבינו ע׳׳ה, חטא כי לא בטח בה׳
 מאד, כמש״ה למה תאמר מקב ותדבר ישראל
 נסתרה דרכי מה׳ וכר, כי הוא הבטיחו כי לא
 אעזבך וכר, והוא עשה כל אותם השנים כבית
 לבן הרשע לשמור צאנו, מכנע לפניו, וכל זה
 כדי לקהת בגותת לנשים, נמצא שעבד לבן
 בסבת אש* תש״ ה מעמד מקב באשה, ולכן

 עגשו הוא כי ובאשה שמר.
 ובאור ענת זה הוא סוד נמרץ גבון להעלימו,
 דע, כי אמת בנדה בפרשת משפטים, כי כל
 אדם מניה הד תהא באתתא בכמה ראשונה,
 כשעושה אותה כלי. והנה ההוא תהא, הוא
 חלק נצוץ מנשמתו. והנה מקב הניח הד תהא
 בתול, והד תהא בלא* ואמנם תהא דאנח
* ודם מהי נ  ברחל, נמשך ונכנס בבנימין ג
 בצאת נפשה כי מתה וגר, כי אותו התה דיזזיב
 בה נקרא נפש שלה כמדע, מצא הנפש ההוא
 ממנ* כדי ליכנם בבנימין בנ* ולכן לא נולד
mm בנימין, עד צאת נפשה דדהל. ואמנם 

 שרש אחר, ער בן יהודה, זרה, עכן, עדינו
 העמי, נחום המדי, נהום הלבלר, ר׳ יהודה בן

 דמא, ר׳ ברכיה חבר ד אבהו במדרש רב*
 שרש אחר, אונן בן יהוד* פרץ בן יהודה.

 שרש אחר, יאיר בן מנשה, עמום הנביא.
 שרש אחר, שמה אחי מד. שמאי הזקן,
 נהמיה העמסתי, נחמיה איש ביח דלי, שמעון
 בן עזאי, ד תהנן בן בתקא, ד שמלאי ר״ש

 p לקיש.
 שרש אהד, תאב בן צתיה, תאש המלך.
 שרש אהד, הושי הארכי, הושע בן בארי,
 ר׳ חנינא בן מטא, ר׳ תטי בר מקב, אהד מהבית
 רשב״י באדרת נשא. ר׳ פנהם בן מיד, ר׳ הנתא
 בן עקשיא, ד אטם, ד יוחנן, עולא, רפרם גר
 פפא, יהודה אבי ד שמעון בן פזי, ד אחא מדפתי,
 מד זוטרא האחרון, רביגו םעדיא גאון, הריטב׳׳א,
 הרשג״ץ, המגונה מדאן. הר״י מלאת הספרדי.
 שרש אהר, ברוך גן נמה, ד מקב התנא,
ג איש גפר גגוריא, ד יוחנן ההודנית, ק  ר׳ מ
 ר׳ ישמעאל בר׳ תטי, ד תאי, יהוצדק אבי ר׳
 שמעון, מר זוטרא הסידא, אמימר, מתמר, מר

 ינוקא, מד קשישא בגי ד הסד*
 שדש אהד, ד יהודה גן בתירא, ד אלעזר
 המודעי, ד׳ נחמיר• בעל התוספתא, ר׳ מומיה
 האמורא גתה דרג נהילאי, שמואל הגירו של
 רב, מד גן ובאי תש גלותא בימי רבינו םעדיא

 גאון.
 שרש אהד, יהודה כן טבאי, נהגי גן וטסי,
 מנחם הבר הלל הזקן, ד הנניא בן תרדתן, ר׳
 מחנן הסנדלר, ד מנחם בר מסי, ר׳ מנחם
 סתימאה, רב עיליש, רב עובדיא, רב מרדכי,
 ד בת, רב זביד בר כהנא, רב זבת־ מנהדדעא.
 שרש אחר, ר׳ הנינא בן דזסא, ד מאיד,

 ד ישגב הסוטר, ר׳ מחק בן אלישי*
 שרש אוזר, ארמון, ד כרוםסדאי האמור*

 שרש אהד, יהודה גן תימא, רג נחמן.
 ונבאר עתה קצת פרטים מאלו השרשימ
 הנדל, שמעתי ממות ו״ל, גי ר״ת ״אשר ״חלג

 הגהות ומראה מקומות
די*  ק) לד. והארץ חנה רחבת י

ב דתו ועתה נבאר ומדש. ד בפסוק ש) בדף יתו טי י  o שעד הפסוקים טרשת וישלח טיטן ל



 קטז שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 נבל טפח זו האהרת, שעדיין היתד. ביד הנחש,
 ולכן הוצרך דוד לעשות ב) ביעקב ללבן, לשמור
 צאנו של לבן, כמש״ה (שמואל א׳ כ״ה) חומה
 היו עלינו האנשים וכוי, עד שאח״כ לקח את
 אביגיל את אשתו, והיתד. לאשר. לדוד עצמו.
 ופעם אתרת נלע״ד ששמעתי ממורי ז״ל, כי
 נענש יעקב, על שנשא שתי ג) אחיות בנות
 לבן, ולכן ההוא רוחא דיהיב בלאה, נתגלגל
 באשה שהיא אביגיל הנביאה, ושתי נשיו הם,

 אביגיל אשת דוד ואביגיל אחותו.
 נם ד) ענין נבל נתגלגל בשלשה גלגולים
 בסדר שלשה אותיות שמו: ל׳ לבן. ב׳ בלע״ם.
 נ׳ נבל. ושלשתם נרמזו בפסוק אהד, והוא זה
 קורא דגר ולא ילד וגוי, כי דגר הוא לבן, שקבץ
 אבנים ועשר יגר שהדותד, כי תרגומו של גל
 הוא דגורא. גם אמרז״ל ה) שלא היו לו בנים
 עד שבא יעקב לביתו, כמש״ה ויברך ה׳ אותך
 לרגלי וגר, וזש״ה ולא ילד. אח״כ גתגלגל
 בבלעם, שהיתר. לו נפש רחבה, כמ״ש ז״ל ו)
 על פסוק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב,
 ועליו נאמר עושה עושר ולא במשפט אלא לקלל
 את הבריות, ולפי שמת בחצי ימיו כמ״ש
 בגמרא ז) לדידי חזי לי ספרא דבלעם (א) וכתיב
 ביה בר תלתי ותלת שנין הוד. בלעם רשיעה,
 כד קטיל יתיר. פנהס וכוי, ולזה אמר הכתוב
 בחצי ימיו יעזבגו. גם כיון על היות בלעם הגלגול
 האמצעי, וכנגד גלגולו בנבל הכרמלי שהיה
 אחרון שלשה הגלגולים שלו, אמר ובאהריתו

 דיהיב בלאה, נתגלגל באביגיל הנביאה, אשת
 נבל הכרמלי. ומן הראוי היה שיהיה זכר, אלא
 שנהפך לאשה נקבה, בעון הנזכר שעבד ללבן
 בסבת אשד, ולכן ההוא רוחא דיהיב בלאה,
 שהיד, נצוץ חלק ביעקב, באשה שמר ממש, והיה
 אביגיל, וז״ס מ״ש אביגיל לדוד, אשר הביא
 שפהתך לאדוני בלשון זכר, ולא אמר הביאה
 לשון נקבה, לרמוז כי שרשה זכר ולא נקבה.
 ולכן תמצא, כי פעם אחת נכתב בנביאים אביגיל
 חסר יוי׳ד, לרמוז כי נמשכת מיעקב אבינו, שעשה

 הגל עם לבן, והוא אביג״ל. ק)
 והענין הוא במה שביארנו, כי לבן נתגלגל
 בנבל הכרמלי, ולפי ר) שעבר יעקב ללבן,
 נתגלגל ההוא רוהא דיליה באביגיל, ונשאת
 לנבל, לעבוד אותו כאשד, לבעלה. ואמנם סוד
 הענין, למה הוצרכו כל אלו הגלגולים. דע, כי
 יעקב הוא מעין שופריה דאדם ש) והנה אדם
 יצאו ממנו ב׳ טפות קדושות של זרע בנהש
 הקדמוני, ולכן הוצרך ת) לטרוח כל אותם
 שנים, לשמור צאנו של לבן הארמי מסוד הנחש,
 עד יקח ממנו אותם ב׳ טפות, שהם לאה ורהל,
 כנזכר בזוהר פרשת בהר סיני א) ואח״כ כאשר
 נתגלגל לבן בנבל, עדיין היה בו כח מנהש
 הקדמוני, ולכן הוצרך לטרות כל אותם שנים
 לשמור צאנו של לבן הארמי, עד יחזור ויקח
 טפת ההוא רוחא דשבק יעקב בלאה כנזכר, והיא
 אביגיל, ולקחה לאשה. ודוד המלך ע״ה, שהוא
 גלגולו של אדה״ר, גם כן הוצרך להוציא מן

 הגהה
 (א) א״ש: נלענ״ד שכתוב בגמרא בלעם סנירא כד קטיל יתיר, פנחס לםטאה וכוי.

 ה מקומות
 ג) שער מאמרי רז״ל דף נ״ה ט״א ד״ה אמר

 שמואל.
 ד) ספר הלקוטים סימן ל״א פרשת ויצא בפסוק
ע את דברי בני לבן. לעיל הקדמה כ״ג מ ש י  ו

 והקדמה כ״ט.
 ה) מדרש רבה בראשית פרשה ע״ג ח׳. מד״ד

 במדבר פרשה כ׳ ס״ז.
 ו) מדרש רבה במדבר פרשה כ׳ ט״ו.

 ז) סנהדרין קת

 הגהות ומ
 ק) ספר הגלגולים פרק פ״ט.

 ר) צ״ל שעבד.
 ש) ב״מ פד. ב״ב נח.

 ת) ספר הלקוטים פרשת ויחי בפסוק ויחי יעקב.

 שער הפסוקים פרשת שמות בפסוק ויקם מלך חדש.

 שעד מאמרי דז״ל דף נ״ה ט״א ד״ד. אמר שמואל.
 א) פרשת בהר דף קיא: ומהר ע״פ הסולם

 אות ע״ב. עיין בספר הגלגולים הלשון מתוקן.
 ב) צ״ל כיעקב.



 שער הקדמה ל׳׳ו הגלגולים קיז

ם הרי תק״ע, וז״ם מ  ומזינת כללות עשר מ
 אשר היה מקודים מתקו״ע.

 גם בענין ד׳ טיטץ, דע. כי הוא מן הרפ״ה
 נצוצין הגודעים, כמגין מרף משרפד׳ן. ונודע,
 כי הם תמש גבורות מנעפ״ד, שהמ המ״ן, והם
 מימטריא ט״ר, וכשתהלקם להמשה הלקים, יהיה
 כל הלק מהם ג״ו, ואלו הס שגי אותיות ו״ן מן
 טרפו״ן, ונמצא כי שס סרמו״ן, הוא הלק אהד
 שהוא מימטריא ג״ו מן ההמשה גמרו* שכלם
 הם מימטריא טרף גצוצו* וכללות כל זה גקרא

 טיטון.

 גם א״ל מורי ז״ל, כי הוא ראה בעיגיו
ו  את די יהושע בן קרהה, ואת ר׳ יהושע מ
 של ר׳ עקיבא, ואיגם איש אחד, הטך מ״ש
 רש״י ז״ל בפ״ק דשמעות ל) בםוגיא דבהרת

 ששגיהס אחד.
 גם הרמב״ם ז״ל שהבר ספר היי הנקרא
 משגה תורה, והרמב״ן ז״ל, שרשם הוא בשתי
 פאות ז״א בדיקגא דיליה, בתקון האהד הגקרא
 א״ל, וכבר גתבאר אצליגו, כי הפאר, נקרא א״ל,
 והוא סוד אל שדי, שהוא מימםריא משה, ולכן
 ב׳ הפוסקים האלה נקראו מש* אמנם הרמכ״ם
 הוא מן פאר• השמאלית ולכן לא זכה לידע הכמת
 הזהר, אבל הרמב״ן ז״ל הוא מן פאה הימגית.
 ולכן זכה אליה כגודע. ולטי שגורע, כי א״ל
 הגזכי היא קוצץ תקימין אשי שם, שהיא בהי׳
 המלמת, ושם מקוי הייגיס, לפי שהם מזיגת
 שעדות וקועין תקיפץ, ועוד כי הס מדגת
 המלכות מזכר, אשר עליהם נאמר ואל וועם
 בכל מם, ולכן אפילו הר״ס מ גהמגי דל, שהוא
 מסאה הימני* לא זכה אל הכמה זו אלא בזקנותו,
 מזכר בטסריס, כי בבהמתו לא היה מאמץ בה,
מ י׳ עזמאל גרם לו שילמדהו, על  עי אשי י

מ  יהיה גבל כמשמעו, לכן גבל הס אותמת ל
 ממש למפיע.

 גם בעגץ מסף הצדיק גאמי מ ועשה לו
 כתוגת פסי״ם, והוא י״ת פתהו״ן םגדדן יום״ף
 מטטיו״ן, או משה. ה) והעגץ הוא כמש״ל
 כי יוסף ומטטרדן, המ משרש זיהיא עילאי!
 דגשמת אדה״ר. גם אותם ב׳ השמות האהמם,
 נודע שהמ ב׳ שמות ממספר ע׳ שמות של שר

 הפנים.
 גם בענץ בניהו בן יהודע הכהן, כבר
 גתבאד אצליגו ט) כי יען שהרג למאב, לכן
 גתגלגל יואב ביואש המלך, וגתהלפה אות ב׳
 בש׳ בא״ת ב״ש, ובניהו נתגלגל בזכריהו בן
 יהודע הכהן, והרג יואש לזכריהו, וגהרג זכריהו
 ג״כ, לפי שהטיח דברים כגגד כל ישראל כמ״ש
 הדל י) ולכן גתגלגל אחר כך בשמעיה הגד,
 אהיו של אבטליון, ואז הכהן הגדול הטיה דברים1
 כגגמ, וא״ל מלון בגי עממיא לשלם כגודע,
 וזה לעוגש כי זכריה היה תהילה כהן, והמיה

 דברים כגגד ישראל כגדל.

 גם בענין ד אלעזר בן ערד, דע כי הגסש
 שלו היתד. בסוד נפש הגרים, והמה שבאה בלי

 נפש המתיתסת לו.

 גם בענץ כבא בן בוטא, כבר הודעתיד כי
 הוא נתגלגל ברב ששת, והם אותמת מחולפת
 בא״ ת ב״ש, ולפי שהורדום המלר נקר עעמ,
 לכן גם בגלגולו ברב ששת שהיה םגי גהור,
 מ בהכרה הוא להזור עתה כמו שהיה בראשוג*
 גמ בעגץ עמוס הגמא, דע כי שרש גפשו
 היתה מבהי׳ עולם הנקודים, כמבואר בסמריגו כ)
 שהם בהי׳ שבעה מלכי אדום שמתו, והם המש
 גבורות מנצפ״ד שהם כפולות, ונודע מ הס מי׳
 תק״ע, לטי ששגי פעמים מגצפ״ד הם חק״ם,

 נה מקומות
. לעיל הקדמה ל*4  יי ד

* ת ו ק נ טי ה דו  p ע״ח זדא שעד » י
ן בתופעות שבת דף ק״ג ד״ח י  י) דף ו. מי
* ״ * ובתוספות בכורות דף ג ח ד  וי* יהוטע בן ק
ת ומסד. * ותוספות גרב קי* ג ד ר ק  ד״ח חוץ מן ח

* ו  ותוספות פםתיט קי״* דיה צ

 הגהות ומ
 ח) ספד הלקוטיס פרשת וישב בפסוק אלה
 תולדות יעקב מסף. שעד רוח הקודש דף קי״ו יחוד

* ד ו . וחמין א י  ט׳ ד
 מ) שער חפמוקיט פרשת חיי שרה דף מיב

 n*1 אח״כ.נתגלגלו.
י איכה בפתיחת כיג. קהלת רבה פרשה ד  י) ט



 קיח שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 של חסד של אברהם, אשר על תו מתעוררים
 נפשות הגרים, בסוד ההוא אתערו דעבד אברהם
 בסטרא אחרא, כנזכר בפרשת תרומה בפסוק
 ועורות תהשים ק) ונקרא חוט השני, להיותו
 בנקבה, וכמש״ה כחוט השני שפתותיך, שהוא
 דין, להיותו בנקבה. ואמנם היא בראותה שאינה
 יכולה לעלות עד התי׳ת, לא רצתה לקשור תקות
 הוט שהיא הנלכות הנקראת תקוה, ולא החוט
 שהוא היסוד לבדו, בסוד חוט דאברהם דאתער
 לנפשי דגיורי, אמנם ותקשור תקות השני בחלון,
 שהם שני היריבים נצח והוד. ואח״כ גתגלגלה
 בזכר, והוא חבר הקיני, ורחב נהפכה לחבר.
 וגם הוא משרש קין כנז״ל. ר) ואח״כ גתגלגל
 הבר הקיני בחנה אם שמואל, ולפי שקשרה
 תקות השני שהם נצח והוד כנזכר, לכן ילדה
 את שמואל שנתנבא מנצח והוד. וזהו מה שרמזה
 חנה הנביאה בשירה שלה, רחב פי על אויבי,
 נם אמרה אשד, קשת רוח אנכי, ר״ל: כי בהיותה
 תחלה בגלגול רהב הזונה, היתה קשת רוח מסטרא
 דמסאבא. ואמנם יעל אשת הבר הקיני, זכתה
 גם היא ונתגלגלה בזכר, והוא עלי הכהן, הפוך
 יעל ששמש באהל שילה כנודע שהיה אהל ולא
 בית, וזש״ד, מנשים באהל תבורך, כי יעל
 נתברכה יותר משאר נשים, וזהו תבורך מנשים
 יעל. וביאר מה ענין ברכה זו אשר לה על שאר
 הנשים, ואמר מנשים באהל תבורך, כי מהיותה
 תחלה ממדרגת נשים נהפכה לזכר, ושמש בכהונה

 באהל שילה כגזכר. (א)

 ידי אותה הפעולה שעשה, שבא אצלו בקפיצת
 הדרך כנודע.

 עוד מ) דע, כי רחב הזונה, היתה נשמה
 קדושה מאד, ולא לחנם נשאת ליהושע בן נון,
 וכמו שנודע ממ״ש ז״ל נ) ששרתה עליה נבואה,
 כשאמרה ונחבאתם שמה שלשה ימים עד שוב
 הרודפים. גם בס״ה ם) בפסוק ונתתם לי אות
 אמת, הפליגו לדבר בחכמתה, שנתכוונה בשאלתה
 זאת. והענין הוא, כי רהב הזונה באה משרש
 קין הנז״ל, ולכן שאלה מהם ונתתם לי אות
 אמת, כגגד מ״ש לו וישם ה׳ לקין אות, ואמרו
 רז״ל ע) שהוא אות ר של ההוי״ה שבתפארת
 הנקרא אמת. והענין הוא, כי כל נפשות הגרים
 הם מן המלכות נקבה, בסוד נר צדק, והיא שאלה
 מהם, שיעלו אותה על הת״ת הזכר, הנקרא אמת,
 אשר משם נשמות בני ישראל. והם השיבו לה,
 הנה אנחנו באים בארץ, שהיא בתי׳ המלכות.
 ועוד כי משה שהוא מן הת״ת כנודע, מת במדבר,
 ואנו הבאים בארץ שהיא המלכות, אין בנו כח
 להעלותך, האמנם יכולים אנו להעלותך עד היכל
 הרצון של הנקבה, דכתיב ביה כחוט השני
 שפתותיך, כנזכר בזוהר בפרשת פקודי פ) וזש״ה
 את תקות חוט השני הזה. אבל היא היתד, רוצה
 לעלות בהיכל הרצון העליון הזכר, הנקרא ת״ת,
 אשר שם אתנניז נשמת מרע״ה כנודע שם בפרשת

 פקודי.
 והנה ענין החוט הזה, הוא מ״ש בס״ה צ)
 בפסוק אם מחוט ועד שרוך נעל, שהוא הוט

 הגהה
 שהיה גלגול אשה, והיא יעל אשת חבר. ומסטרא
 דיליד, נפקדה חנה, וזה אצלי כפתור ופרח כן

 נראה לענ״ד.

 (א) אמר שמואל: נלע״ד לומר, כי להיות
 כי חבר הקיגי גתגלגל בחנה אם שמואל, לכן
 היתד. חגה עקרה, להיותה גלגול איש כגודע
 לגו, ולא נפקדה עד שהתפלל עליה עלי הכהן,

 הגהות ומראה מקומות
 תנ״ח בסולם שם.

 פ) דף רנג: ומהר ע״פ הסולם אות תרטיז.
 1) זהר ח״ג כג: כה:

 ק) דף קםז: ומהר עיפ הסולם אות שצ״ב
 עיי״ש בחלופי גרסאות אות . ב׳

נ שופטים ו  ר) ספר הלקוסים יהושע ד״ד, סוד ה

) ספר הלקוסים יהושע ד״ד, סוד רחב. שם  פ
 שופטים סימן ה׳ בפסוק ותשר דבורה. ספר לקוטי

 תודה יהושע ד״ה הנה רחב.
 נ) םדדש רבה רות פרשה ב׳ א׳.

 ס) זהר ויקרא ב ובזהר ע״פ הסולם אות ה׳.
 ע) ת״ז תם״ט קיט. ספר הזהר ע״פ הסולם אות



 הגלגולים קיט

 ונשלים עתה עגייגו, חג כי לוט בן הרן, הוא
 מבהי׳ אבר בהן יד הימנית של אדח״ר, ובהן
 זה נמשו מסוד הבינה, ולכן בהן ובינה הם
 אותיות שוות, אלא שיש אות ידיו מיותרת
 במלת בעד, מ בהן המר ר. והענין הוא, כי
 ביגה היא ר״ת ״בינה ״יטוד ״נעת ״הוד. ובהן,
 ר״ת בינה הוד נעה, ולהיות בהן זה מקום הדינים
 כמבואר אצלינו בריש אדרת נשא, בענין ההוא
 עלמא דאתסרש לז״ן עיבר, כמנין בהן, וכלהו
 מארי דיבבא, ולמ כאשר חטא אדה״ר, ואה״כ
 הוליד את הבל, נתערבו נצועותיו עם קליטות
 הרע של נעוצות הבל וקין, ובעת הגלגולים
 מתגלים, יהזור כל דבר אל שרשו כמבואר
 אצליגו, ואז זה הכהן ששרשו ומקומו באדם
 עצמו, שלט בו תעתבת צד הרע אשר בהבל
 ולקהו עמו ונתערבו בו, ובבחי׳ זה אגו אומרים
 כי לוט בן הרן, הוא משרש הבל, אבל כטי
 האמת אינו רק םבהן אדם שנתערב בהבל, ולכן
 נרמז הבל בר״ת ואת ״לוט ״בן ״הרן. ולטי שלוט
 היה אז טגום, ונאהז ומעורב בקליטת הבהן
 אשר שם שדי בהן הגורעים בחכמת הכשוף
 המתגלים בצטרגים, ולכן א״ל אברהם הפרד גא
 מעלי, כי אע״ט שאברהם אבינו ולוט שניהם
 משרש אדה׳׳ר עצמו, עכ״ו כיון שאתה נפרדת
 מן אדם, ונתערבת בקליפות הרע של הבל, ולא
 גתקגת עדיין, הטרד גא גם עתה מעלי. וז״ש
 כי אגשים אהים אגהגו, כי שגיתם משרש אדם

 עצמו.
 והנה לוט זה, היו בו שגי גצוצות גשמות
ת ונעמד, ושתיהם נתערבו  טרדות טובו* ת
 בהבל כנזכר, ת) ואה״כ יצאו ממנו, ונכרכו
 ונתקנו. ולטי שזה הכהן הוא מטור הבינה הנקראת
 נעמי כנודע, לכן יצאה נעמה העמונית ממנו,
 ששמה כשם נעמי. והנה שמעון בן זומא, גם
 הוא משרש הכהן הנזכר, ובהן זה יש בו טי
 ובוא נעוצות נשמו* כמו שהודעתיו, כי אץ לו
 אבר מאיברי אוה״ו, שאינו נחלק לם׳ ובוא

 שער

 ענץ קץ ותולוותמ יובל דבל וכר, הנה
 נתבאר אצלינו, כי כמו שיש בהי׳ ז״א בעולם
 האצילות, ונקרא ישראל, כד יש פרצוף א׳
 הנקרא יעקב, שהוא בהי׳ אהודים דאבא, שנפלו
 למטה בעת מיתת מלכי אדום. וכמו שבהי׳ ז״א
 הנקרא ישראל, יש בו כללות קץ והבל, שהם
 הדג שבו, וכל שרשי אדה״ר. כן בפרצוף יעקב
 הגזכר, יש בו ב׳ בהי׳, הגקראות קץ והבל, וכל
 שרשי אדה״ר. והגה בהי׳ קץ אשר בז״א, הוא
 קין עצמו בן אדה״ר. ובהי׳ קץ אשר בפרצוף
 יעקב, הוא יובל מבגי בגיו של קין, כמש״ה
 ותלד עדה את מבל. ולכן יובל זה היה לוטש
 גהשת וברזל, להמתו מבתי׳ הגמרות של קץ,
 וגורע כי הגבורות הס מן אימא, הגקראת יובל,
 היא שגת ההמשים שגד, ולכן גקרא ע״ש זה
 יובל. ובהי׳ יובל הזה, גרמז בפסוק ועל יובל
 ישלה שרשיו, כי גם בו יש כל ־שרשים הגאהזים
 בקץ שבז״א. והגה יובל זה הוא מוכרה להתקן,
 טרם ביאת המשיח שיבא במהרה בימיגו אמן,
 ודם יומלו שי למורא. ויובל זה עתיד להמת
 גתקן ע״י משה רביגו ע״ה, בסוד העבור שיתעבר
 בו, כי גם במשה יש קצת גצוצות משרש קץ,
 אע״פ ששרשו מן הבל, ובטרס האהרון הסמור
 לימות ביאת המשיח, אשר הוא נקרא בשם בית
 יעקב, כממאר לקמן כי תר זה גקרא בית יעקב,
 ולכן יובל זה שהוא בטרצוף יעקב יתוקן עתה,
 וזה ע״י מרע״ה כגזבר. ודם ״דתעבר ״ה׳ ״בי
 ״למעגכ* ר״ת יובל, והבן זה. והגה הודעתיד,
 כי גם יששכר בן יעקב הוא משרש קץ, שהוא
 בהי׳ המש גמרות שבז״א, מצד אימא עילאה
 מגד, ולכן ממי יששכר יודעי מגה לעתים.
 גם נרמז בר״ת יודעי מגה לעתים, הוא ר״ת
 יובל, והוא במה שהודעתיד, כי יש כמה בהי׳
 בקץ, והנה בני מיו הם יבל דובל, ואמנם יששכר

 הוא מבהי׳ יבל.
 ש) ענץ לוט בן הרן, כבר הודעתץ־ לעיל,
 כי הוא אהד מן השרשים של הבל מ אדה״ר,

 הקדמה ל״ו

 הגזלות ומראה מקומות
* שעד הפסוקים בו  סימן ח׳ בפסוק ותשר דבור* ספר לקמר תורה ת) ביק לח: בי פרדות טו
* לך דף ל״ח ו״ח רקחו את לוט. פרשת וידא סימן ה ה הנה ד  יהושע ד

ד* כי  ש) לעיל הקדמה ל״ג. י*ט בפמוק ותאמר חנ



 קכ שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 לצאת נין אבא, ועובר ובוקע תוך אורות בינה
 שהם קין כנודע, ומשם יוצא לחוץ.

 ב) ענין משה והלל הזקן, אשר שניהם שוים
 במדת הענוה, ושנותיהם שוות, הנה הם סוד ב׳
 שמות משם בן ע״ב, והם: מה״ש, לל״ה, הסמוכים
 זה לזה, בע״ב שמהן של ויסע ויב״א וי״ט.
 וזהו מה שרמז השי״ת למשה כשעלה למרום,
 וא״ל ״היה ״לך ״לעזרני ר״ת הלל, הנזכר בפרק
 ר׳ עקיבא במסכת שבת ד) וכפי מה שהבנתי
 מדברי מורי דיל, אע״פ שלא אמרו בפירוש,
 הוא כי משד. והלל משרש אחד הם. וכן ה) ר׳
 אליעזר שהתפלל עליו משה, ואמר י״ר שיצא
 זה מהלצי. וכן רבינו הקדוש. וכן רשב״י. וכמו
 שהודעתיך למעלה בדרוש הנשמות, הנמשכות
 מחמשה בחיי זווגים עליונים, והודעתיו כי
 רשב״י עי׳ה, ורב־נו הקדוש ו) הם בחי׳ היסודות
 בזע־ר, או ביעקב, וגם משה הוא ביסוד דאבא.

 יש נפשות, שאינם מבהי׳ שרש קדושת שבת
 עצמו, אלא מכללות תוספת שבת, ואין להם רק
 אותה בחינה לבדד, גם אינה יכולה לעלות
 יותר מאותה בחינה, כיון שאין שרשה אלא

 משם.

 ז) ענין כלב בן יפונה, וענין המרגלים.
 דע, כי אליעזר עבד אברהם, הוא היה בכלל
 ארור כנען, ונכנס לכלל ברוך, כאשר אמר לו
 ייבן בא ברוך ה׳, כמ״ש חז״ל ח) ולפי שזכה
 לבן למעלה זו, להוציאו מכלל ארור, לכן נתקן
 גם הוא, ונתגלגל בנבל הכרמלי, ושניהם גלגולי
 בלעם, כמבואר אצלינו ט) וז״ש ז״ל למנצח על
 מות לב׳ין, הוא נבל י) והנה לולי שלמעלה
 לא נתקיימה ברכת לבן לאליעזר, לא נכתבה
 בתורת ה׳ אמת, ומהכרה זה קיימו ת״ל מדרש
 זה, שיצא מכלל ארור וגו׳. כ) ולפי שלבן גרם

 נצוצות לפעמים כפי העונות, ולפעמים פחות,
 אבל לא יותר מזה. והנה בן זומא שהיה מן הבהן
 הזה, הוצרך להתעבר ולהתגלגל עם כל אלו
 הס׳ רבוא של הבהן הזה, כי הם נצוציו, כדי
 לתקנם. וז״ס מ״ש א) ז״ל, כי בן זומא ראה
 אוכלוסא בהר הבית, ואמר לא נבראו כל אלה
 אלא לשמשני. והענין הוא, כיון שכלם הם
 נצוצותיו ותלויים בו, והוא מתעבר ומתגלגל
 כדי לתקנם. וכבר נתבאר אצלינו, כי כל צדיק
 שמתגלגל עם איזו נפש כדי לתקנה ולעזרה,
 הוא נוטל חלק עמו באותם המצות שעושה,
 ונמצא כי כל ס׳ רבוא ההם שהיו נצוציו, נבראו
 לשמשו, כי הם הטורחים ועושים המצות, והוא

 נוטל חלקו עמהם בלי יגיעה.

 בענין השרשים של הנשמות, זכרנו למעלה
 שרש אחד מן הבל, שתחלתה הוא לבן בן נחור,
 ובכללה ר׳ חוצפית התורגמן. דע, כי השרש הזה,
 כיון שהוא של הבל, הוא מבהי׳ אבא כנודע.
 וכבר ביארתי בענין בלק ובלעם, איך כל האורות
 שהם מצד אבא, בוקעים ויוצאים דרך הכלים
 דאימא, אשר אבא גנוז בתוכה כנודע, וממנה
 יוצאים אל אתורי דעת דז׳יא אל לאה אשר שם.
 ואח״כ ממגד, מתגלים ויוצאים לחוץ. ובהכרח
 הוא שכעבור אורות אבא דרך אימא מתערבים
 יחד, ונמצא כי זה השרש הנד׳ ל שבכללו הוא
 בלעם, ע״ש שנבלע תוך העקבים של לאה
 הנעלמים תוך כתר רחל, הנה הם עוברים בדרך
 השרש הראשון של קין, שהוא אשר מכללם הוא
 ר׳ עקיבא וריב״ז, ומתערבים שם, ויש להם קצת
 אחיזה וקורבה אלו עם אלו, לסבה הנזכרת,
 ונכלל שרש הנזכר של הבל, תוך שרש הראשון
 של קין, ונקרא ע״ש קין, ולשלו יהשב. וז״ם
 שנקרא ר׳ חוצפית התורגמן, כי הוא הצוף וחזק

 הגהות ומראה מקומות
 ח) מדיר בראשית פרשה ס׳.

) ספר הלקוטים בלק בפסוק תמות נפשי. שער  ט
 הפסוקים בלק דף קפ״ח טיב ד״ה והגה נתמר.

 לקוטי תודה בלק בפסוק זה.
 י) לקוטי תורה תהלים סימן ט׳.

) ספר הלקוטים פרק מ״ט. ופרק ניד.  כ

 א) ברכות נח.
 ב) לעיל הקדמה ליד.

 ד) שבת דף פט.
 ה) מדיר חקת ייט ד׳.
 ו) לעיל הקדמה ליו.

 1) לעיל דף קייד טיב דיה שורש אליעזר.



 שער הקדמה ל״ו הגלגוליס קפא

 השבטים, שהלכו ונסתלקו מהם, באשר שגו מתור
 האת בעצה רעה. ומלת ויבאו, התר אל המרגלים
 בעצמם, שבאו לבדם בלתי עבוד נשמות השבטים
 כהמ. ואמנם ביהושע וכלב לבדם, נשאר בהם
 סוד העבור, כי אטדים בן יוסף נתעבר ביהושע,
 מהודה בכלב, לטי שלא הטאו. תש״* וכלב בן
 ימונה מהושע בן נון היו מן האנשים ההם
 ההולכים, טירוש: כי אלו נשארו היים, מבהינת
 נשמות השבטים אביהם שנתעברו בהם, ולא
 נסתלקו מהם אח״כ בביאתם, כי כמו שבהליכתם
 הת עמהס, כך הת בביאתם, וזש״ה תיו מן
 האנשים ההם ההולכים וכר. ויהזור אומרו
 האנשים ההם, אל אטדים ויהודה שהיו עמהם
 בהליכתמ, ת״ש ההולכים, ירמת כי אלו היו מן
 האנשים שהלכו, ולא מאותם שבאו שלא כמו
 ההליכה. ולפי שכלב נתעבר בו יהוד* לכן נאמר
 בו, יען כי מלא אהרי ה׳, ירצה: כי יהודה הוא
 הבור יהו״ה ד, מרמת: שהוא טור האהודים
 הנתקנים מן ם) די שביהודה, לשם יהו״ח שבו.
 ולטי שנתקיימ בכלב עבור יהודה, אמד יען כי
 מלא אהרי יהו״ה, המתקן את אתור של ההמ״ה
 כמכר. גם ממני שכל״ב הוא בהי׳ אליעור עבד
 אברהם, לכן כתוב בו ויבא עד הברון. ואמרו
 ת״ל ע) שהלן־ להשתטח על קברי האבות, כי
 אברהם הוא הראש שלהם, והוא היה עבדו, לכן
 עתה הלו שם. וגס כי הגה כלב ט) ואלעזר
 הם בהי׳ שם הוי״ה וב״ן כמי. צ) ואמנם אליעןר
 נקרא ע״ש שהוא בהי׳ התעוררות ההתן, והוא
 משמש ועובד אל ההסד שהוא אברהם, תהו
 אליעזר עבד אברהמ, ד״ל: עז״ר א״ל, כי הוא
 עתר לשם א״ל, שהוא הסד אל, והוא אברהם,

 וע״כ הלו להשתטה עלת. ק)

 לאליעזר שיתוקן, ויתגלגל בכלב בן יפוגה, לכן
 גקרא בן יפוגה, בגו של לבן, שכתוב בו ואגכי
 טגיתי הבית לאליעזר, כי כבמ יהשב, כיון
 שהכגיטו לכלל ברוד, וגתקן תתגלגל בכלב ע״י
 ברכתו, כי כלב בן הצרת היה, ולא בן יטוגה,
 כי מהמת קושיא זו ארז״ל כ) גם כן בו דרשה
 אהדת בן שפנה מעצת מרגלים. ואמנם בחינת
 כלב היא שם ההוי״ה דההי״ן, שהיא בן והיא
 בגימםריא כל״ב, וכבר הודעתיד כי המ״ה זו,
 תורה על מציאות ההוא תהא דדכורא דעייל
 בגוקבא, לעורר בה בהי׳ מ״ן, ושם זה מורה
 על הנקבה בהתתה אהור באהוד עם הזכר

 כמדע. ל)
 > מ) ועתה גבאר עמן המרגלים, דע, כי אלו
 העשרה מרגלים טרם שהלכו לרגל את הארץ,
 נתעבת בהם גשמות השבטים, עשרה בגי יעקב
 ממש, ת״ס מ״ש להם יוסף לאתיו מרגלים אתם,
 רמז להם שתת עתידים להתעבר במרגלים. גמ
 ז״ם מ״ש בריש טרשת שלה לד, כלם אגשים
י ישראל י ישראל המה, כי הם ממש מ  ראשי מ
 סבא, ולכן לא כתיב.ראשי אלטי ישראל, אלא
 ראשי בגי ישראל. ואמנם אהד שגתייעצו בעצמם
 להוציא דבר. על הארץ, והיו רוצים להזור לבא
 אל משה ולדבר תועה, אז נסתלקו מהם גשמות
 השבטים שגתעברו בהם, כנודע כי מי שהוא
 מבתי׳ עמר מסתלק כשירצה, משא״כ בבהי׳
 גלגול. תהו הסעם מש״ה בתהלה, משומ מתור
 הארץ מקץ מ׳ מם, ואה״כ שהזכיר ששבו, הזר
 והזכיר ההליכה, באמת וילכו מבואו אל משה
 ואל אהרן, והיל״ל ממאו, ולא וילכו, ות״ל
 דרשו כפי הפשס מקיש הליכתם לביאתם וכר. ג)
 והעגת הוא כטי הסוד, כי מלכו התר אל גשמות

 וה מקומות
 0) זהר משפטיט דף קד. •ער הפוגות עגת

, הלילה דרו• ר ויה חח עגת תקמח.  דרו•
 ע) סוטה לה

 פ) צ״ל ואליעזר.
 צ) •עד הפםוקיס פרשת חיי •רה דף פ״א ט״א

 JKSדיה חמנגץ 1
 p) לעיי דף קייד >דב ד״«1 שוד• אליעזר.

 הגהות ומ
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 י) זרה היא •ער המוחין פרק טי. •ער רפיה
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 קכב שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 א״י מן עזאי, הם א״י מן שמאי. גם זע א״י
 של אדג׳יי ראשוגה ואחרוגה. גם הם סוד א״י
 הבל אחיך, להורות כי הם מבחיגת הגבורות
 שהיו בהבל, אשר בהם היה הפגם וחחטא שחטא
 הבל, וזכור זה. והנה גתקגו אח״כ בשמאי ועואי,

 שהם א״י של אדג״י.
 אמר שמואל: לבל יהי הספר הזד. חסר
 כלום, כתבתי ג״כ פה לקוטים מאשר מצאתי
 מכתיבת יד מורי זלה״ר, אעפ״י שרובם כבלם
 כבר גכתבו למעלה במקומם, וזה ביאורם:
 ״הארץ ״ברקים ״מטר ״עשה ״מוצא ״רות
 ״מאוצרותיו, הם ר״ת הבל עמרם, כי עמרם
 הוא המוציא רוחו של הבל, וגתגו במשה. גם
 ״ברקים ״למטה ״עשה ״מוצא, ר״ת בלעם, כי

 גם הוא הרע של בלעם שבהבל.
 ודע, כי גם שת הוא הבל, וכמו שתוה ילדתו
 בת ק״ ל שגה, כן יוכבד למשה, כי כשיוכבד
 הגיעה לבת ק״ל שגד, גתעברה בה רוח חוה,
 ושבה לימי עלומה, ותלד את משה. א) יתרו
 הוא קין, ולכן גקרא קיגי. גם גקרא יתרו, יתר
 וי, בסוד וישם ה׳ לקין אות יתירה, זו וי, כנזכר
 בתקונין דף קי״ח ע״א. והנד, קין נתערב מטוב
 ורע, והרע בא במצרי, וגהרג ע״י משה זה הבל,
 על דבר שלומית בת דברי, מדד, כנגד מדד,
 כי גם הוא הרג להבל על התאומה יתירה. והטוב
 של קין בא ביתרו, וגתן בתו למשה, לתקן ענין
 התאומה הגזכר. וכשהרג משה את המצרי, גתקן

 ר) ועתה גבאר שאר גלגולי כלב, דע, כי
 נתגלגל בבניהו בן יהוידע, בסוד פנים אל פנים.
 ועיין בפרשת בראשית בזוהר בהקדמה ש) והבן
 זה. וגם בו גרמז ב״ן, בגימטריא כל״ב, ובו
 גאמר לך פגע בו ליואב בן צרויה. ואח״כ בניהו
 גתגלגל בזכריהו בן יהוידע, ויואב גתגלגל ביואש
 המלך, בחלוף בי״ת בשי״ן בא״ת ב״ש, ואז
 הרג יואש לזכריהו במצות י) ויעזוב אתכם (דברי
 הימים ב׳ כ״ד) לפרוע מה שנהרג על ידו
 בתחלה. נבזראדן כלבא שבוע. שמעיה נפש.
 אבטליון רו״ח. וכבר ביארתי זה במקום אתר.
 כלאב בן דוד, הוא הוי״ה זו דב׳ין, כזה: יו״ד
 ה״ד, וא״ו ה״ה. יפונה בגימטריא אהי׳יה דההיי׳ן

 קנ״א. (א)
 ענין הלל ושמאי. הנה הלל הוא בהי׳ הפנים
 של המלכות, הנקראת רהל, ולכן הלל הוא בגי׳
 אדנ״י, שהוא הפנים שלה, ולכן הוא חסד ולא
 די״ן. אבל שמאי הוא בחי׳ האחור של לאה,
 כי שמאי בגימטריא קפ״ד וקס״ו, שהם האהודים
 של ההוי״ה דע״ב ס״ג, היוצאים מן זעיר אנפין
 וניתגים אל לאה. ולהיותו בחי׳ אהודים הוא
 דין וגבורה. ולכן הלל ושמאי, הם חו׳ינ. ולפי
 שלאה קדמה אל רחל, כן דברי בייש קודמים
 לדברי ב״ה בכל התלמוד. והנה בן עזאי היא
 משרש שמאי, כמבואר אצלינו, אלא שהוא למטה
 ברחל, ולכן ען מן עזאי, הוא שם אדני׳ י ס״ד,
 ועם חשבון י״ב אותיותיו במלואם. ושתי אותיות

 ז\7
 והרי הם שלשה פעמים ב״ן: בבניהו בן אחד,
 בכלב בן שני, ביהודה בן שלישי. ושלשתם
 נרמזו בזה הפסוק ובניהו הרי ב״ן אחד. ב״!- הרי
 ב״ן שני. חי, רמז ליהודה, בן שלישי. ונתכנה
 יהודה במלת ח״י, לרמוז לגלגול יהודה בכלב,
 שגשארד, חיותו בו ולא פירש ממגו, ואח״כ בניהו
 זכה לשחיהם, לכן גקרא בן, ובגיחו בן יהוידע

 בן איש חי כגלע״ד.

 הג
 (א) אמר שמואל: השתא אתי שפיר, מש״ה
 ובגיהו בן יהוידע בן איש חי ופרכיגן בגמרא ת)
 אטו כוליד, עלמא בני מתי נינהו, ומתרצי הכי,
 בן צדיק שנקרא חי אפילו במיתתו. וראוי להבין,
 אמאי למד הפסוק החמש הזה בפסוק הזה של
 ובניהו בן יהוידע, יותר מבשאר הצדיקים. האמנם
 עמ״ש הרב זלה״ד, אתי שפיר, שבניהו היד,
 גלגול של כלב, וכלב נתלבשה בו נשמת יהודה,

 הגהות ומראה מקומות
 ר) ספר הגלגולים פרק מיה בסוף הפרק. י) בפסוק נאמר בפצות המלך.

 ש) הקדסת ספר הזהר דף ר. ובזהר עם פירוש ת) ברכות יח:
 הסולם אות 1״א. א) סוטה יב: שער הפסוקים פרשת שמו*



 שער חקדמח ל״ו הגלגולים קמ

 השניות, הוא יותר למטד, כי אגד אלף חלקי
 אותת שהיו בו בזמן לוהות ראשונות, ונשאר
 בו הלק אהד מאותם האלף. ורשב״י ע״ה בתהלתו
 היה למטה ביסוד הראוי לו כנזכר ה) ואה״כ
 גזמן האדרא רבא, טלה לאותה מרועה תהתונה
 שהיה גה מרע״* ממן לוהות שניות. רג המנונא
 מגא, נצוץ אהד מגצוצי מרע״* המתנלגל בכל
ר ודור עד ם׳ רמא גצוצות. בלעמ גלגול לבן,  ת
 וגשגהרג ע״ י טינהם נתקן קצת, ונתגלגל טעם
 שלישית בגבל הברמלי. אותיות לגן גלגול

 אי.
 כםי הבהי׳ השגי* שהיתה באדם בעת
 שחטא, כך צייד שיהיה כשיתגלגל. כמד: הרי
 שהאדם הזה היה לו כשחטא גר״ן מבי״ע, וגם
 גםש מאצילות, וגתגלגל, אע״ט שהשלים תקוגו
 כשלימות אל גד״ן דבי״ע, עדיין גקרא טגוס
 ומעוות, עד שיתקן גם הגסש דאצילות. וז״ם
 צדיק ורע לו, מ הוא צדיק גמור בערד מה
 שיש בו עתה, אבל רע לו, כי עדיין צריו להשלים
 . מדרגתו הראשוגה, אע׳׳ס שעשה מצות גדולות
 ורמת. ויש שבחהלה לא היה בו רק גטש רעשיו!
 לבד, וחטא, ועתה כשגתגלגל ותקן גטש דעשיה,
 והםטיק לו מצות מועטות, וגקרא צדיק מתוקן

 וטוב לו.
 ו) עגין איגון תרין תהין הגז׳ מוהר, ה«מ
 הוא, מ גשמו! האדם הגאה מאימא על ידי
 התלגשותה גז״א, יש לה ג׳ בתיגות: הא׳ מן
 ראש ז״א עד החזה שמ, גי זה גשמה מכוסת
 מודע, וגעשת באדם בחי׳ צלם של אור מקיף
 על ראשו. והשגית, בתי׳ אורות אימא המתגלים
 מן החזה ולמטר, וזו נעשת נשמה טגימית באדם.
 תו השני* מתלגשת תור הרוה הגא אל האדם
 מז״א עצמו. ונתבאר ש* כי אפשר ע׳׳י ההטא,
 שתרד גשמה הפנימית הזאת דרו מרגלותיו כלה

 בכו, ויצאה נפשו, ואז נדבקה בנפש יתרו,
 וגתגייר. גם נפש קרה, היא נפשו של קין, וכפי
 זה נמצא שגתגלגל קין ג׳ פעמים. גם שם נתבאר

 אהיזת נפש שאול ושמואל.
 עמן יעקב, שהוא האור המצא מחטני
 היסח־ של אבא המתלבש תוף ז״א, ויוצאת הארתו
 מהוץ לז״א, אבל האור מהיסוד ואבא תוו הלל
 הגוף ובטן ז״א, נקרא מש* ויש מ ב) זי
 בהיגות: האתת למעלה בדעת של ז״* מ גם
 שם מתלבש יסוד דאבא. השגית, בשליש עליון
 שבת״ת ח״א, מקום מכוסה תוך ימוד דאימא,
 ועל מקום זה גאמר ויםתר משה טגמ. השלישי*
 בשגי שלישים התהתוגים דת״ת מקום מלה,
 ומשם היתר, גגלת גבואת מש* הרביעית ביסוד
 דז״א, כי שם גתלבש עטרת יסוד דאבא. וזו
 בתי׳ שת בן אדה״ר, וז״ם תשוטי שת. התמישית
 ההבל היוצא מסי יסוד ח״א ולתת, וזו בתיגת
 הבל בן אדה״ר, כי כל אלו שרש א׳ הס. ודור
 המדבר, הם האורות היוצאים מן הדעת של מקב
 הנזכר, באהודי הדעת שבו, ונקרא לאה אשת
 יעקב, ולכן נקרא חר דע* ושם ג) נתבאר
 באופן אהד, כי הרושם שעושים האורות הגזברים
ן גוף זעיר לגוף יעקב המכר, הגקרא חר  מ
 דע* גדב ואביהוא, הם רוה.וגפש חיהרא עילאה
 דאצילות, שהמ תוזלה כלולים באדם הראשון,
 והותשם לקת בגו. רשב׳׳י ע״ה, היתה גשמתו
 מבהי׳ אור מקיף. גרב ואביהוא, גצה והוד,
 וגתגלגלו בשמואל. זיהרא עילאה דאצילו* לקהה

 תגוף.
 עמן מרע״ה. ודמנו הקדוש, ורשב׳׳י ע״ד,
 ועשרה הרוגי מלכות, כלם הס מבוז י׳ יסוד
 שבז״* אלא שהם יסודות הלוקים: או דז1בא ד)
 או דאימא, או ח״א, או דיעק* אמגס מרע״*
 עלה דרך קו אמצעי, גס עד הדעת ח״א. ובלוחות

 ה מקומות
 ד) לעיל הקדמה כ״ג לחיו חקהפח ל״מ,

 ה) אירא דבא דף קלב: ובוחר עט פירו•
* י  חסולט אות ק

 0 פרטת גזז דף ם. בתוספת*. שעד מאמרי
* לקופי תודח ישעיה סימן י זיע *א פרטת ג  דטבי

* ״  ק״א לעיל הקדמה ל

 הגהות ומ
 ב) ע״ח ח״א •ער הכללים פרק י־׳א. ודג שעד
 זדושי חצלס פרק ב׳ כלל ייז. •ער ההקהמוח חף

 ?ו״ג ט״א דיה והגה ח׳ בחיי.
 ג) ע״זויח״ב •עד הארת המוחין יא— טי.
 •ער הפסוקים שטוח נפםוק ויקט מלך חד• מאמר

 ארוך.



 קכד שער הקדמה ל״ו הגלגולים

 הרע של נפש קין, לכן אמרו בס״ה, כי תחלת
 תקין קין היה ביתרו, כמ״ש על פסוק קניתי
 איש את ה׳. אמנם הטוב הראשון שבד, כבר

 נתגלגל בקינן ומהללאל, כנזכר אצלינו. ח)
 אבל הרוח לא גכגם בגוי, כי הוא עליון
 מן בהי׳ הנפש, ואמנם עדיין היה מעורב ברע,
 ואותו הרע נכנס בקרח, בסוד ויקח קרח, לקח
 מקח רע לעצמו, ומכח זה הרע נתקוטט עם
 משה, שהיה הגל אחיו, כמו שנתקוטט אז. והטוב
 שבזה הרוח, נתגלנל בשמואל הנביא, שהיה

 מזרעו.
 ונשמת קין, נכנסה ביתרו אהר שנתגייר,
 בכה נפש המצרי שנתקנה כנזכר, ואז נשלם
 תקון חטא קין שהרג להבל, ולקח תאומתו,
 ועתה זן ומפרנס את משה, וההייהו, והחזיר לו
 תאומתו, והיא צפורה. והרי נתבאר, כי לא נתקן
 קין מחטאו של הבל, אלא ביתרו, וזה ע״י משה
 כנזכר, בתהלה בהריגת המצרי, ועד סוף ביתרו

 כנזכר.
 והטוב שבהבל, נתגלגל בשת. והרע, באנוש
 בנו, ולכן עבד ע״ז. הרן, נתגלגל באהרן, ולוט
 בנו, ושניהם הם משרש הבל. ט) רבא חבר
 אביי משרש לוט, ונתן בבתו הצעירה, ומשם
 יצאה נעמה העמונית, וגם שם היה נכלל רבא.
 ותרח אבי אברהם, נתגלגל ונתקן באיוב. שתי

 בנות לוט, הם: רות ונעמה.

 אע״פ שלא באר לי פרטות הדברים אלא דרך כלל

 בצואר האדם, יועילו, שאם ירימו הרב על האדם
 הנושא אותם להרגו, תהפך החרב על האדם,
 ותהרוג בעליו. גם קליפת התפוחים האלה יבשה
 וכתישה לאבק דק, יועיל מאד לכחול העינים

 רעות.
 עשב הנקרא טוטומיליו, כי כשחותכים

 בקליפות, ונשמת הצלם תכנס בסוד פנימית.
 ודע, כי גם אפשר שאם יתטא יותר, תרד מעט
 מעט נם הצלם הנזכר כלה לגיהנם. ועל זה
 נאמר, ונכרתה הנפש וכוי, כי לא נשאר לו שום

 שרש למעלה בקדושה.
 ובבתי׳ ב׳ הנשמות הנז׳ שיש לכל צדיק,
 בכפל שמו: נה נה, משה משה, כבר הודעתיך,
 כי כל שרש מן שרשי הנשמות, יכול להתחלק
 עד ם׳ רבוא נצוצות נשמות, ויש שרש שכלם
 יתבררו מן הקליפות, ויתוקנו כל ס׳ רבוא. ויש
 שרש, שאפשר שאיזה נצוץ קטן מהם ישאר
 באחרונה, שלא יוכל להתקן אפילו לעתיד לבא,
 ממעוט הקדושה שבו, ומרבו־ סיום קליפותיה,
 ועל זה נאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים ונו׳.
 הלל, היה נצוץ אחד מס׳ רבוא נצוצות,
 שרש נשמת מרע״ד, המתגלגל בכל דור ודור,

 ולכן שניהם היו ענותנים, וחיו ק״כ שנה.
 פסוק כי שבעתים יקב קין, ז) יק״ם ר״ת:
 יתרו, קי״ן, קרה, מצרי. כי נפש קין, להיותה
 נפש נאחזה בזוהמת הנחש מאד, וגבר הרע שבה
 על הטוב שבה, ונתגלגלה במצרי שהיה גוי.
 ומשה שהוא הבל, רצה לתקנו על ידי שהרגו
 בשם המפורש, שם בן מ״ ב, והוברר הרע שבד,
 והעלהו לבהי׳ הטוב שבה אל הקדושה, ואז
 נכנסה ביתרו שהיה גוי, ועי״כ נתגייר נם הוא,
 ביום שהרג את המצרי. ולהיות נפש זו מן בחי׳

 ואלו הם קצת מיני עשבים שלמדתי ממורי ז״ל,

 עשב הדודאים, והם בלשון תרגום יברוחין,
 וכן בלשון ערבי יברו״ה, ומוציאים פירות
 הנקראים תפוחים שוטים. הנה אחיזתם למעלה
 בלהט החרב המתהפכת, ולכן נקראים תפוהים
 שוטים, ולכן גורמים שטות לאדם האוכלם כנודע.
 וסגלתם הוא, שאם יכרכום תוך קלף צבי, ויתלום

 «ה מקומות
 צט: קח.

) שער הפסוקים פרשת לך בפסוק ויקחו את  ט
 לוס ואת רכושו. לעיל הקדמה ל״ג. והקדמה זו דיה

 ענין לוט בן הרז.
 י) ספר הגלגולים סוף טיק סיג.

 הגהות ונ
 ז) שער הפסוקים בראשית דף כיד בפסוק כי
 שבעתים יקם. שפות בפסוק ולכהן מדין. פרשת
 בלק בפסוק וירא את הקני. ספד הלקוטים פרשת

 קרח דיה עוז־ ויקה קרח.
 ח) לעיל הקדמה ליב. תקוני זהר תסיט דף



 שער הקדמה ל״ו הגלגולים קבה

 עצמו איגו מוב, אבל הגדל למעלה מן הסלע
 הוא טוב, ויועיל להאיר עיגים החשוכות שאיגמ
 רואים בטוב. וזה עגייגו, יעשה ממגו מעגו״ן
 עם אגוז אהד בעל שלשה עלעות בלבד, ועשר
 עמוקים שהורים, ודבש דבורים, ויאכל ממנו

 בכל בקר על הצום.
 עשב אהד יש, שעליו רהבים מאד למטה
 במקום דבוקס אל הקלח, והולכים ומתקצרים
 מעט בראשם, וציורם הוא ממש כציור עלי

 הקארד״ו האדום יועיל לרפואת הצרעת.
 עשב אהד יש קטן, ושרשו כמין בצלים
 קטנים כשעור הזיתימ, ובראשו יש טרה אמירילייו
 אמ תעשהו מענון עם דבש דבורים, טוב להאיר
 העיגי* ע״כ מה שלמדתי במיני העשבים ממורי

 זלה״ה. כ)
 אמר שמואל: עד פה עזרני האל יתברר,
 להשלים ספרי הרב הגמל אבא מארי זלה״ה,
 דבר לא געדר מה* מקטן ועד גדול, מוגהים
 כיד ה׳ הטובה עלי, ואה״כ מצאתי באמתהותי
 קוגטרסים ג״כ מכתיבת יד אבא מארי ז״ל,
 מדברים הנוגעימ אליו לשרש גשמתו, מצואות
 שצוהו הרב הנמל המשביר ז״ל, וכדומה לי
 שהרב אבא מארי ז״ל רצה להסתיר אותם לרוב,
 ענותנותו, שלא להודיע שרש נשמתו לרבים,
 ואני בעניי פהדתי, טן אהרי יהיה הלקט ההוא
 שכהה, לכן גמרתי בלבי לעבור על רצונו, ועמו
 ז״ל הםליהד, ורציתי לכתוב אותם על ספר,
 ויוהקו למען יעמדו ימים רבים, ואענוותזגיה
 והסימתיה דמר הגמל קא סמיכנא, ולא היישינא
 לתטאת ה״ו, כי גמלה עבירה לשמד, ומהאל
 יתברך שאלתי, שימתול לי כל עוגותי, ויעמד
 על כל פשעי, ויהיה עם טי והגיוגי, יהיו לרצון

 אממ פי וכר, וזה ההלי בע״ה צור גואלי.
 אלו הם הדברים שא״ל מורי זלה״ד, המגעים

 לי ולשרש גשמתי.
 ביום ר״ת אדר שגת השל״א למידה א״ל,
 כי בהיותו. במצרי* התהיל להשיג השגתו, ושם
 נאמר לו, שיבא לעיר צפ״ ת תוב״ב, מ שם
 הייתי אני חיים דר ש* כדי שילמדני. וא״ל,

ך מ  ממנו יוצא הלב, מועיל להקפת כסף הי, מ
 שיהיו בראשו המשה ענפים, ובכל ענף המשה
 זרעומן, וצריו ללקטו בעת ידוע, לא קבלתי

 ממנו.
 עשב הנקרא מושקטיליא, ובערבי אכליל
 רהב, זהזרע שלו הוא כעין ג׳ או ד׳ מהטין
 צומהין בראשו, ארוכות שיעור הצי אצבע או
 יותר, וריחו כריה מור. סגולתה היא, לעשות
 בה אל כימיא של הזה* גם סגולתה היא למשות

 הבהקים במין י) של*
 עשב אהד יש, שעליו דומים לעלי עדשים,
 והפרה מור״אדו, והפרהים בעצמם דומימ לטרהי
 העדשים, ויש שהפרה שלו הוא אמרילייו. מין
 העשב הגזבר טרוף באצבעך עם מעט שמן זית
 והומץ, יועיל למשוה בו הרגלים והשוקים והימם
 הגבקעות, שממה בקיעתמ כמו מין ממיני הגרב

 וההמך, ומשה מ ערב ובקר כמה פעמים.
 עשב אהד יש, שעליו שלו אמכות ורהבות
 מאד כעלי ההזרת ויותר מהם, ויהיה ארכם
 כשעור שתי זרתו* ובאמצע מוצא העלים, יוצא
 קנה אהד אמך וגמה מאד יותר מן אמה והצי,
 אשר בקגה ההוא גדל הזרע, וכל הקנה הזה
 צומח בו כמין צמר גפן ממש, אלא שאינו לבן
 כמוהג המת שלו יועיל להשקות למי שיש מ
 חולי ההשתגה, שאיגו יכול להתעכב ומשתין

 בכל שע*
 עשב אהד יש שהוא גמוך, וקגה הזרע שלו
 קצר, וכלו כדמיון מסות קטגים רבים דבוקים
 זה מה, מסבבים כל הקגה, המת שלו יועיל
 לעיגיס הרעות. גם מעיל לעיגימ הטובימ להאירם

 מותר.
 עשב אהד יש גבהו זר* וכשמוציא זרע,
 מציא כעמ קלה אהד, מוצאים ממגו מזה ומזה
 עלים קטגים כעמ עלי עשב ההרדל הדק גם הפרה
 כפרח החרדל ממש, וגממ אטימלייו כפרה

 ההרדל, גם זה טוב לעיגי*
 עשב אהד יש, עליו כעלי הבצלים קצ*
 אלא שהם קצרים כשעור זרת, ואמו גדל אלא
 מן הסלעים הקשים והגבוהים, והגה הגדל בסלע

^Kiu^^ M̂̂ têhte k̂tô n̂ •̂ 

 הגהות ומדאה מקומת!
* ״ א כתוב חקזטוו ל״ז שנשטטח טכאן. טטטע טטנאן טחחיל הקופח ל י  י) צ״ל במיז. כ) להלן ח• ק



 קכו שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 להיותו אהד מעשרה הרוגי מלכות, מעלתו גדולה
 מר׳ אלעזר בן ערך. ושעתה בשנת השל״א
 ליצירה, שאני בן כ״ ט שנים ללידתי, היד. בי
 רוח של ר׳ עקיבא ע׳׳ה, מרחפת ומחופפת עלי
 להתעבר בי בעה״י, מזה גראה כי גפשו מגולגלת

 בי עם נפשי.
 אה״כ ביום א׳ דהו׳׳מ של פסח, הלכתי
 עמו לכפר אהד הנקרא עכברא, ושם נכנסנו
 במערת ר׳ ינאי, בתוך הפרדס שיוצא מעין אהד
 מפתח המערה עצמה, ופתהה צר עד מאד, וא״ל
 כי אין קבור שם רק ר׳ ינאי לבדו, אך ר׳
 דוסתאי ור׳ נהוראי, ככתוב בספר יחוס של
 הצדיקים, אינם קבורים שם, ושם הדביק נפשו
 בנפש ר׳ ינאי. ובכלל דבריו א״ל ר׳ ינאי, אני
 הוא ר׳ ינאי בעל הציון הלזה, ודע, כי כה אמר
 לך השי״ת, לך ואמרת אל האיש הזה חיים
 ויטאל הבא עמך, שישמור עצמו מן הרכילות,
 ומן לשון הרע, ומן שיהה בטילה, ויהיה שסל

 רוה מאד, ואני אהיה עמו בכל מקום.
 גם א״ל מורי זלה״ה ביום ההוא, כי נפשי
 יש לה שייכות ואחיזה בנפשו של מרע״ה, כי
 כל כללות הנשמות נכללו בו, ובפרט נשמות
 הצדיקים. ויש לי הלק בהינת נפשי בדוקא
 ממנו, אבל בבתי׳ הרוח והנשמה לא היה מדבר
 אז מה עניינם. ושנפש הזו גתגלגלה אח״כ כמה
 גלגולים, עד שנתגלגלה אח״ כ בריב״ז, ואח״כ
 בר׳ עקיבא, ואח״כ נתגלגלה כמה גלגולים, עד
 שנתגלגלה באביי הנקרא נהמני תבירו של רבא.
 וא״ל כי ז״ס מ״ש רז״ל בנמרא כ) כי שלשה
 חיו ק״ ך שנה, והם: משה, וריב״ז, ור׳ עקיבא.
 ל) ומשה עשה מ׳ שנה בבית פרעה, ומ׳ שנה
 במדין, ומ׳ שנה פרנס את ישראל. וכן ריב״ז,
 מ׳ שנה עסק בפרקמטיא ומ׳ שנד. למד ומ׳ שנה
 לימד. וכן ר׳ עקיבא, מ׳ שנה היה עם הארץ,
 ומ׳ שנה למד, ומ׳ שנה לימד. וגם גלגולו אח״כ
 באכיי, נרמז במ״ש הז״ל מ) כי ריב״ז לא הניח
 מקרא ומשנה והרות דאביי ורבא, והבן ענין
 זה. ואחר כך נתלבשה נפש זו באחד מרבנן

 כי לא בא לדור בצפ״ת תוב״ב, אלא בעבורי,
 ולא עוד אלא שאפילו עיקר ביאתו בגלגול הזה,
 לא היה אלא בעבורי להשלים אותי, ולא בא

 לצורך עצמו, כי לא היה צריך לבא.
 גם אמר לי, שלא היה מוטל עליו ללמד
 לשום אדם, זולתי אני לבדי, ובהיות שאני

 אלמוד, לא יצטרך הוא להתקיים בעה״ז.
 גם א״ל, שהיתר, נשמתי למעלה מכמה
 מלאכי רום, גדולה בתכלית המעלה, ושהייתי
 יכול לעלות ע״י נשמתי על ידי מעשי, למעלה
 מרקיע ערבות. ושאלתי לו שיודיעני מי הוא
 נשמתי, ולא רצה לבאר כל הפרטים, אמנם אמר
 לי דרך כללות ענין זח, כי תחלה הייתי אני,
 הרב ה״ד וידאל די טולושא, בעל ספר מגיד
 משנה, ונקרא שמו כשמי עתה. ואחריו הייתי
 בגלנול איש אהד, ושמו ר׳ יהושע סוריאנו, והיה
 אדם עשיר וזקן ובעל צדקה, ומשכים ומעריב
 בבתי כנסיות ובתי מדרשו;(. ואהריו הייתי נם
 כן בגלגול בבחור אחד, ושמו אברהם בתור בן
 י״ג שנה, ונפטר בשנת י״ד. ואחריו באתי עתה
 בגלגול בפעם הזאת, ונקרא שמי חיים, בשם
 הראשון דון וידאל בעל ספר מגיד משנה. וא״ל
 שמד. שהוצרכתי להתגלגל עתה, היה לסבת
 שבגלגול אחר מן הקודמים אלו, לא הייתי מאמין
 הרבה בתכמת הזוהר, וכפי דבריו הבנתי, שהיה
 כשהייתי בגלגול מגיד משנה, ולא רצה לגלות
 הענין, וא״ל, כי הענין שאגי צריך לתקן עתה
 בגלגול זה, הוא לעסוק בתכמת הזוהר, וא״ל,
 כי לפי שבהיותי בגלגול בעל מגיד משנה, הייתי
 מעיין גמל, וחריף בהכמות העיון, ולכן אינני
 חפץ עתה מאד לטרוח בתכמת העיון. וא״ל, כי
 כל אלו הגלגולים הנזכרים איגם רק מבהי׳ גפש
 שלי בלבד, כי בהינת הרות וגשמה יש בהם

 דברים מגולגלים אהרים. י)
 גם א״ל, שבהיותי בן י״ג שנה, נתעבר בי
 גפש דר׳ אלעזר בן ערך תלמיד ריב״ז, ואה״כ
 בהיותי בן עשרים שנה, גתעבר בי גפש דר׳
 אלעזר בן שמוע, תלמידו של ר׳ עקיבא, כי

 הגהות ומראה מקומות
 ל) לעיל הקדמה ליו.

 ם) סוכה כיח.
 י) ספר הגלגולים סדק םיה.

 כ) דיה לא: סנהדרין מא.



 שעד הקדמה ל״ח הגלגולים קכז
 הימים, ולסבה זו הוצרכו להתגלגל אהד כך
 בכל הגלגולים הנזכרים, ולסבה הנזכרת נכנסה
 גטש גדולה וקדושה כזו בד עקיבא, שהיה בז
 גרים, ולא מזרע ישראל. והסבה היא, לפי שהיא
 ספת זרע יוסף, שיצאה מבין עפורגיו, בעת
 הרהורו באשת אחגמ כנודע. ונודע מ״ש בזהר
 בפרשת דקרא דף י״ד ריש ע״ב, כי הגר קשה
 לאעבדא זוהמא מיגיה, אפילו עד תלתא דרי.
 ואה״כ כיון שד עקיבא היה בן גרים, בהכרה
 שגאהזו בו ההצוגים בהיותו ע״ה כגזכר. וא״ל,
 שלםבה היותי מגולגל מהם, שלכן אירע לידי
 החמא ההוא, שקשרו אותי ביום התוגתי בכגיםתי
 להופה, עמדתי קשור ט׳ חדשים רצופים, ובהכרה
 היה שהוצאתי קרי לבמלה בזמן ההוא, וזה גמשד
 לי להיותי מספת זרע יוסף הצדיק זדה כנדל.
 ומםבת היות ד עקיבא בן נרים כנזכר, דהא
 קשה לאעברא זוהמא מיגיה. וגס טעם אתר היה,
 כי הגאוה הגדולה שהיתר. בי בהיותי בהוד, אע״פ
 שלא היתד. בגלוי למגי בגי אדם, אלא במתשבתי
 לבד ביגי לבין עצמי, זה גרם לי ההטא הגזבר,

 כנודע שעבירה גוררת עבירה.
 וא״ל, כי אלו השני דברים מזכרים שהם
 הקרי לבטלה בעת העתי קשור כמכר, וגם ענין
 גאוה מתלה שהיתר. לי בימי בתרותי, הם שגי
 התטאות שיש לי עתה בגלגולי זר, והם ההטאים
 היותר גחלים שיש לי בכל ימי היי, ושלכד
 צריד אמ עתה לחקגם. והוא, כמד מאוה צריד
 אמ להתגמ בשטלות הרוה, עד קצה האהתן.
 וכנגד קת לבטלה, צריך אמ למהר שלא אשמש
 מטתי עד אהר הצות לילד, ושאשהא על הבטן
 עד שיכלו כל ספות הזרע לגמרי ולא יצאו
 אה״כ לתוץ, ושלא אדבר עם אשתי דברים רבים
 בעת הזווג, ושאתעגה ט״ד ימים רצוטים, כגזבר
 אצלי בחקון העומת וע״ש. והם כמד ם׳׳ד שמט
 שנתעכב מקב אבינו ע״ה מטטת קת, עד שנשא

 לאה והוליד לראובן.
 גם א״ל, כי לסבה שהייתי בגלגול אהד מן

 סבוראי, הגקרא רב אתאי, ודש בתלמוד עליו,
 סריד רב אהאי, וא״ל כי כמדומה לו שרב אהאי
 זה, הוא עצמו רב אהא משבהא, בעל השאלתות.
 ואת״כ נפש זו נתגלגלה ברב דוםתאי גאון. ואהר
 כד עברו כמה גלגולימ, עד שגתגלגלה בד אהרן
 הלוי, גכדו של הר״ז הלוי בעל המאור. ואה״כ
 גתגלגלה בהרב בעל מגיד משנה. ואה״כ בד
 יהושע םוריאנו. ואח״כ בבחור אברהם הגדל.

 ואת״כ נתגלגלה בי אני עכשיו הצעיר חיים.
 וא״ל כי יש לו שייכות וקורבה עם הרמב״ס
 ז״ל, ולכן עשה באור המגיד משנה, על ספר
 היד להרמב״ם זלה״ד. כמדע. ואמר לי כי לסבת
 היותו ר׳ אלעזר בן ערד תלמיד ריב׳׳ז שהוא
 שרש גפשי כמ״ל, לכן בא עתה להתעבר בי,
 בהיותי בן י״ג שגה, כדי להשלים מה שהםר
 לריב״ז רבו, והוא המדריכני עתה, ומםייעגי, כי

 התלמיד הייב בכבוד רבו.
 גס רבי אלעזר בן שמוע נתעבר בי, בשנת
 העשרים, כדי להשלים הלק ד עקיבא רבו, לסבה
 הגזכרת כי הוא תלמידו. וא״ל, כי זה הוא
 הסימן, אל המתי מגולגל מר׳ עקיבא, כי בכל
 עת שאגי רואה קבוץ עם לחרוג אמה אדם, אגי
 מתעלף, לפי שגפשי זוכרת הצער שסבלה, בזמן
 שגהרג ד עקיבא ע״ה, וכן הוא האמת. גם גתן
 לי סימן אהר, כי בהמתי בהוד, היה לי השק
 גדול, ללמוד בפרקי ר״א, והטעם היה, לפי שהיה

 רבו של רבי עקיבא.
 גם א״ל, כי לסבה שהיו ריב״ז, וד עקיבא,
 שמהם עמי הארץ, בתהלת בתרותם, בארבעים
 שגה הראשוגים, ובטרט ד עקיבא, שהיה אומר
 מי יתן לי ת״ה ואגשכמ כהמור, ומזה תבין
 שאר דברים כשהיה ע״ה מ׳ שגה ובהכרה שהיה
 להם תטאת געורים. ג) וא״ל, כי הסבה היא,
 לטי שהיתר, נפשם בהי׳ טפת זרע, מאותם עשר
 טיפין שהוציא יוסף הצדיק מבין עשר אצבעותמ,
 כמאמר רז״ל ס) וע״כ היו עמי האת מ׳ שגה
 הראשונים, ונאחזו כחם ההצוגיס קצת באותם

 הגהות ומרווה מקומות
ה וגמצינו לסדין שעט אהד.  ג) טםזזימ מ״ם: אדר״נ פרק ר. שעד הפסוקיט ש״ב ד

ו י״א. ר בראשית פרשה י ד  פרשת דצא סימן ל׳ בפסוק וישכב עסה בלילה ס) סוטה לה מ

ה וחנה עפ מ״ש. ל דף י׳ ס״ב ד ד  הו*. לעיל הקדמה ליד. שער מאמרי רשב״י דף שעד מאפרי ד



 קכח שער הקדמה ל׳׳ח הגלגולים

 אלשיך נר״ו, דין אחד של אשת איש, והיינו
 נושאים ונותנים יהד בדין זה, ואמרתי לו שדעתי
 נוטה להתירה, ואמר גם הוא שלזה דעתו נוטה,
 והתירה. ויען אשר לא עיינתי היטב בדין ההוא
 טעיתי בו, ואייל כי לא נזדמן אז הדין ההוא
 לפני, אלא לתקן עון ההוא, ואז אלולי שעיינתי
 בו, לא הייתי טועה, והייתי מתקן מה שעבר,
 ושע״כ עתיד לחזור ולבא דין אחר כיוצא בו
 לידי, שישאל ממני חכם אחד סברתי בדין ההוא,
 ואשיב לו האמת, ובזה יתוקן עון הנזכר, כי
 החטא לא היה במעשה אלא בדבור בלבד, וגם
 עתה בדבור תליא מילתא, לתקן פגם הדבור.
 וסבת גלגול הר׳ יהושע סורינו, נתגלגל
 לסבה אחת, שפעם אהת אכל חלב בידיעה ובמזיד
 ולא נזהר בו, וא״ל כי לסבה זאת אני מתקן
 עתה מאד העון הנזכר, ונתן לי הסימן הזה,
 שאני יושב שתי שעות בנקור הבשר, וכמעט
 שאני משליך כפלים כמוהו מן הבשר עם החלב,
 ושמכאן ואילך אזהר ג״כ שלא יכנס בפי כל ימי
 חיי שום בשר נקור, זולתי אם יהיה ע״י מומחה
 וחסיד. וא״ל ג״כ, כי קודם גלגול ר׳ יהושע
 םוריאנו, קדם לו ממש גלגול אחר, באיש אחד,
 שמו ר׳ שאול טרישטי, ונזדמן לו עון אחד והוא
 זה, כי הוא היה מוהל, ומתחלה לא היה בקי,
 ומל ולד אחד, ומת מהמת המילה, והיה זה שוגג
 קרוב למזיד. ועון הגדה של הרב המגיד
 הקודם זה, גרם שפיכות דמים שחטא ר׳ שאול
 טרישטי, ושתי עונות אלו גרמו עון חלב במזיד,
 להר׳ יהושע םוריאנו, שגתגלגל בו ר׳ שאול
 הנזכר, מיד אחר שמת. ונמצא שהרב המגיד
 היה שוגג, ואהריו ר׳ שאול שוגג קרוב למזיד,
 יד׳ יהושע אחריו מזיד גמור, כי עבירה גוררת
 עבירה, ונתן לי סימן, כי עתה אגי בגלגול הזד,
 אני נזהר מאד ומתרחק מהיות מוהל או שוחט,
 ואדרבא אינני יכיל להסתכל כאשר מוהלים, או
 כאשר שוחטים, ולפעמים אני נזהר אפילו מלהרוג
 פרעושים. ואחר רבי יהושע, גתגלגל בבחור אחד,
 ושמו אברהם, ומת בן י״ג שגים בכרת על אכילת

 1זלב, בגלגול ר׳ יהושע שהיה במות כגז״ל.

 הקודמים, בלתי מאמין הרבה בהכמת ספר הזהר,
 שצריך עתה שאעסוק תמיד בכל יכולת־ בחכמת
 הזוהר, ושזה ה־א העיקר הגדול, שאני צריך
 לעשות עתה בגלגול זה. גם א״ל, כי לסבה
 הנז״ל, צריך שלא אקשה קושיות רבות בזוהר,
 עד אשר אלמד עמו זמן ידוע אצלו, ואח״כ יהיה
 לי רשות להקשות ולשאול, כל מה שאני רוצה
 להקור ולידע בספר הזוהר. גם א״ל יש בידי

 עתה ג״כ עון של הליצנות בגלגול זה.
 אח״כ יום אחד א״ל, כי שלשה הגלגולים
 הנז״ל שקדמו אלי, היה ענשם מפני עונם
 לכשהוצרכו להתגלגל מפני הסבות אלו אשר
 נזכיר: כי הרב מגיד משנה, נתגלגל עיקר גלגולו
 על שחטא בשוגג בעון נדה, וע״כ בא להתגלגל
 בי, לתקן עון של הנדה הנזכר, וע״כ בא אלי
 עון זה, כי בלילה הראשונה שנכנסת• לחופה,
 לא פירשתי מאשתי בראותה דם בתולים בבעילה
 א׳, ואלו לא בא לידי עון זה, הייתי אני משלים
 שנותיו של הרב המגיד, שלא מלא שנותיו ומת
 קודם זמנו, ומה שחסרו משנותיו הם מ״ד שנים,
 והייתי גם כן מוסיף עליהם שנים יתירות. וכיון
 שבא לידי עון הנזכר עצמו, אע״פ שהוא דם
 בתולים, ואינו כ״כ עון, ובפרט שהיה בשוגג,
 עכ״ז כיון שכל עיקר ביאתי בעולם היתד, לכך
 ולא תקנתי, לכן אין לי אלא אלו מייד שנים
 בלבד. וז״ס פסוק ויש נספה בלא משפט וגו׳
 ה״ו, כי מספיק זה להכריע עון נדה הקודם, כיון
 שזו היתה עיקר סבת ביאתי בעולם, אע״פ
 שזה החטא של עתה אינו חטא נמור. ואמר
 לי, שהיה אפשר שבהמשך הזמן, היה אפשר
 שיתוקן זה ע״י תשובה. ואה״כ התעניתי שלשה
 ימים רצופים כמו שנכתוב למטה, ואז א״ל

 שכבר גתבטלה הגזרה תלי״ת.
 גם ע) כן אירע דבר אחד אל הר׳יב מגיד
 משנה, אשר גם עליה נתגלגל, אף על פי שעיקר
 גלגולו היה לסבת עון הנדה כנז״ל, והוא שפעם
 אחד בא לידו דין אשת איש, והתירה לינשא,
 וטעה בדין, וא״ל הרב, כי גם אני טעיתי קרוב
 לזד, כי בהיותי בחור, בא לפגי מורי מהר״ם

 הגהות ומראה מקומות
 ע) להלן דף יןל״ב ט״א דיה נם אמר לי.



 שער הקדמה ל״ח מגלגולימ קבט

 •״ל. ואה״כ גתגלגלו במתתיהו בן השמוגאי כ״ג.
 אה״כ גתגלגלו בעקביא בן מהללאל. ואחר כן
 לריב״ז. ואה״כ בר׳ עקיבא בן יוסף ז״ל. ואה״נ
 זרב ייבא סבא דטרשת משפטי* ואה״כ באבי?
 ואה״כ בר׳ אהאי המכר בגמרא פריך ר׳ אתאי
 דל, ברב אהא משבהא גאון בעל השאלתו*
 ואה״כ גתגלגל בר׳ דוםתאי גאון. ואה״כ בד
 אהרן הלד, נכדו של ה״ר זרהיה הלוי בעל
 המאיר, ואה״כ בדון וידאל די טולשא, בעל מגת
 משנה. ואה״כ בר׳ שאול טרישטי. ואה״כ בר׳
 יהושע םוריאנו. ואה״כ בבהור אהד שמו אברהמ.

 ואה״כ בי אני הצעיר היי*
 אה״כ הניד לי בארוכה, הרבה אנשים שהם
 משרש נשמתי, וכלמ מבתינת הנפש שלי. ועוד
 יש אגשימ אהרימ, גמ מבהי׳ נפשי, ואלו הם
 הנוכרים בפה: קין. קינן. יובל. מהללאל. יששכר.
 שלה בן יהוד* ניב ואביחוא. יבל. למן אביו.
 נחשון בן עמינד* נתנאל בן צוער. קרה. דתן
 ואבירם. יתרו. פנה* עתניאל בן קנז. כרמי.
 אבי עכן. שמגר בן ענת. שמשון. אלקנ* שמואל
 הנביא. אביה בן שמואל. הבר הקמ. יעל אשת
 הבר הקני. רהב הזונ* עלי הכהן. אפלל. םממי.
 הבר אבי שוכו* ישבת אבי אשתמוע. ישובי
 לה* ישי אבי חד. אבישי בן צרויה. שמעא
 אהי חד. דואג ואתיתוםל. אביה בן רהבעם.
 אליהו הגביא. אלישע הגביא. יוגה בן אמיתי.
 היאל בית האלי. גבות היזרעאלי. מיכה המורשתי.
 גהוס האלקושי. הזקיהו המלך. מגשר. בן הזקיהו,
 אוריה הכהן. זכריחו בן יברכיהו. יהזקאל. אליהו
 בן ברכאל הבוזי. הגמא הבר דגיאל. גדביה בן

 יכגיה המלה עגמ p אליועגי.
p ואלו הם מן כת התגאים: מתתיהו 
 השמוגאי כ״ג. יומי בן יוחגן איש ירושלים. גתאי
 הארבלי. עקביא p מהללאל, ריב״ן. ד עקיבא
 בן יוסף. ר׳ מטי הגלילי. ר׳ גהוראי מבא מוהר
 סוף טרשת תצו* רב ייבא סבא דמשטטי* מנתן
 בן הרכיגס. הגיגא בן הזקיהו. בן גורמן. אבא

 אה״כ במט טסה שגי י״ד לאייר, הגת
 לי הדברים יותר מבוארים פ) וא״ל, דע לך,
 כי אע״ם שאמרו בס״ה, כי קין הוא זוהמת הגהש,
 והבל הוא מסטרא דאדם. פי׳ הדברים הם כך:
 כי ע״י הטאו של אדה״ר, גתערב טוב ברע,
 ויצאו קין והבל, שניהם מורכבים מטוב ורע,
 אלא שקין רומ רע מזוהמת הנהש. והבל תבו
 טוב מצד אדם, ומעוטו רע מצד הנהש. אבל
 הלק קת הטוב, הוא דבר גדול במאד מאד,
 לסבה שהיה בכור, ולקה הבכורה של הלק הטוב,
 כמכר מוהר פרשת בראשית דף ל״ו ע״ב, בסת
 ואתה תשופגו עקב. ואה״כ התהיל קין להתקן
 בקיגן ומהללאל כמכר בזוהר פרשת תרומה צ)
 ואה״כ כשיצאו מקב ועשו, היו כסת הבל וקץ.
 וכשמלדו. גולד יעקב ותו אוהזח בעקב עשו,
 הוא אוהז הלק הטוב של הבכורה, שלקה עשו,
 שהיה הטוב של קת שגתערב עם הרע כגדל,
 בסת ואתה תשופגו עקב. וע״ש עקב ההוא שלקה
* ואה״כ כשהולת יששכר, ק  ממגו, גקרא מ
 הוריש לו אותו ההלק הטוב שלקה מן עשו,
 . שהיה מן הטוב של קין. ת״ס דשכב עמה בלילה
 הוא. כי הוא יעקב עצמו הגקרא כן, על שם
 1 העקב המכר וגתגו בלאה בםת זמג, ומשם

 מאה יששכר. ת״ש במדרש הגעלמ של רות ר)
 ; כי מן יששכר מא ד עקיבא, שהוא העקב המכר.
 ואה״כ גתגלגל מדב ואביהוא, כי המ תרי פלגי
 גופא, כמכר מוהר פרשת אתרי מות ש) ואה״כ
 גתעברו בפת עבור בפיגהס שהוא אליהו הגמא
 זלה״ה, עד הזמן שהלך במערה, כי אבדם ע״י
 מעשה דבת יפתה, ונסתלקה מממ הנבואה. ואהר
 כד הזר ולקהמ במערת הר הורב, מזכר מוהר.
 ובאותו הזמן גסתלהו מאליהו דל, גתגלגלו בסוד
 גלגול בשמואל הגמא ע״ה. וא״ל מורי דל, כי
 זהו הטעם שהראו לו בהלום, שהיה מקומי בעק״ב
 מקום שמואל הגמא ע״* ואה״כ הזח וגתעבמ
 באליהו ז״ל. ואה״כ תזרו וגתעברו באלישע
 הנביא דל. ואחיכ נתגלגלו בהזקיהו מלד יהוחז

 הגהות ומראה מקומות
ה נפודש הנעל* שעד הפסוקים פרטת מצא  פ) לעיל הקדפה ליו. ד

ה ודם יששכר. ה ואודנ התחיל. דף ע״ב ט״ב ד  t) לעיל דף קיר ט״א ד
 ו) דף פט. שעד מאמרי דשב׳־י זיע״א דף ש״א ש) דף גז:



 קל שער הקדמה ל״ת הגלגולים

 ואלו הם רבנן סבוראי: ר׳ אחאי. רבה
 מפומבדיתא.

 ואלו הם גאונים: ר׳ אחא משבחא. ר׳
 דוסתאי גאון. ר׳ צמח גאון הראשון, גדיה דרב

 פלטוי גאון. ר׳ גהילאי גאון הראשון.
 ואלו הם הפוסקים: הרשב״א ז״ל. רביגו
 אהרן נכדו של הר׳׳ו הלוי. דון וידאל די טולושא,
 בעל רגיד משנה. הר״י יוסף קארו בעל ספר
 ב״י על הטורים. אחי כה״ ר משה ויטאל יצ״ו.
 ואני הצעיר היים. ודע, כי כל אלו הם משרש
 בחי׳ הנפש בלבד, אבל הרבה מהם יש שהיה
 רוחם משרש אחר, ואפילו ר׳ עקיבא, היתה רוחו
 משרש אחר, זולתי אביי לבדו, שהיו נר״ן שלו
 כלם מזה השרש שלי. ונמצא, כי כל אלו הגלגולים
 הנז״ל שזכרתי, מן קין ועד אני חיים, הכל הם
 מן בחי׳ נפש לבד. ושבתי אוצר פירי, הוא אחד

 מהקליפות של שרש נפשי.
 בענין השגתי, שאל את נשמתי, ואמרה לו
 שאתענה מ׳ יום רצופים בשק ואפר, ואהר כד
 אתענה בה״ ב תמיד, עד תשלום שתי שנים
 ומחצה, ואז אשיג השגה גמורה כמוהו ממש,
 בלתי שום תערובת דסטרא אהרא, כמו שאירע

 לאחרים.
 יום אחד חזר לשאול, והשיבו לו שאתגהג
 חדש א׳ שלם בשק ואפר ותענית, ושאתנהג
 בשפלות, ושלא אתלוצץ בשום אדם, וא״ל כי
 כל עיקר השגתי תלויה בשתי עניינים אלו הנז׳

 בפרטות, שהם: השפלות, ושלא להתלוצץ.
 יום אחד חזר לשאול, והשיבו לו, כי להשיג
 השגה אמיתית כמוהו ממש, לא היה אפשר עד
 מלאת לי שתי שנים ומהצה. אמנם אם בתוך
 הזמן הנזכר, אתנהג בתשובה, ובפרט שאתענה
 מ׳ יום רצופים בשק, ואישן כל אלו הלילות
 בשק, שאז יבא לי התעוי־רות רוח הקדש. משלשה
 לשלשה חדשים כיותע פתאים, ואחר ב׳ שנים
 ומהצד, הנז׳, אשיג ממש כמוהו באמיתיות. וסבת
 קצבת שתי שנים ומחצה הוא, כי ישבתי בבחרותי
 שתי שנים ומחצה, בלתי עסק בתורה, ומעשים
 שלי לא היו אז רצויים כתקנם, ולכן חייתי צריך

 שאול. ר׳ ישמעאל בן אלישע כ״ג. ר׳ חוצפית
 התורגמן. ר׳ יוסי בן משולם קהלא קדישא. ר׳
 יהודה בר אלעאי. ר׳ אהא בר יאשיה. רבן

 גמליאל.
 וא״ל מורי ז״ל, כי אחד מחבירי ושביי,
 שנמצאו באדרא רבא שהוא מן השרש של נפשי,
 ולא רצה לגלותו אז, וגם לא רצה לפרש הטעם.
 ויש ג״כ קצת מן תנאים אהרים שיש ל־ קצת
 אהיזה בהם, ואיני יודע ביאורם, ואלו הם: רב
 שמעיא הסידא, רבו של הינוקא דפרשת בלק.
 ר׳ צדוק הכהן. ר׳ קיסמא אביו של ר׳ יוסי בן
 קסמא. ור׳ כרוספדאי תמיד לבא דזוהר שלח

 לה

 ואלו הם האמוראים: רב הונא שהיה ריש
 גלותא בבבל, בזמן רבינו הקדוש, שהעלו ארונו
 בימי ר׳ הייא. יהודה והזקיה בני ר׳ תייא. לוי
 בר סיסי. ר׳ שמעון בן יהוצדק. רב ייבא סבא
 אמורא תלמיד רב, והוא אביו של רב חנא,
 וגם הוא המיו של אשיאן בן נדבך. פ־נתס אחי
 שמואל. ר׳ מיאשא בזמן ר׳ יוהנן. ר׳ שילא
 דמסכת ברכות ת) שנעשה לו הנס. רב ייסא
 אמורא, והוא רב אסי הכהן. ר׳ צדוק תלמיד
 רבינו הקדוש. ר׳ ירמיה בר אבא, בימי רב. ר׳
 חלקיה בר אבא. רב שמן בר אבא. מר עוקבא.
 ר׳ זריקא. ר׳ סחורה. ר׳ עקיבא אמורא. עולא
 בר קושב בימי ריב״ל. אביי הנקרא נחמני. רמי
 בר חמא. רב ביבי בר אביי. רב דימי מנהרדעא:
 ר׳ נחומי. ר׳ משרשיא. רמי בר יחזקאל. ר׳ יימר.
 ר׳ שמואל בר שילת. ר׳ אבין גגרא. נתן דצוציתא
 ריש גלותא. ר׳ תנחום דמן נוי. רב ייבא אבי
 רב סמא. ר׳ ספרא בימי רביגא. רמי בר תמרי.
 רפרם בר פפא. ר׳ זעירא בר הלל. ר׳ זעירי
.  מדהבת. רבץ ורב דימי דסלקו מבבל לא״י
 ר׳ חגא בגדתאה. שבחת בדיה דרבינא. ר׳ חמא
 בר בוזי. ר׳ שישא בדיה דר׳ אידי. ר׳ חייא
 מדפתי. יהושע בר זרנוקי, ונקרא בגמרא הייא
 בר זרנוקי, והוא שבוש. איו. אבדימי. באלי.

 ר׳ יהודה הנדואה. ר׳ טביומי. ר׳ מלכיו.

 הגהות ומראה מקומות
 ת) ברכות נח.



 שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 כונח האדם, מהירותו בכל ברכות הנהגין, לפי
 שעל ידם מתבטל כת אותם הקליפות הנמצאות
 במאכלות החומריות, ומהדבקים באדם האוכלם,
 וע״י הברכות האלו הנאמרות בכוונד, הוא מסיר
 מהם הקליפות, ומוכן ההומר שלו, ונעשה שכלי

 וזך, ושאזהר בו מאד.
 גם צוד• אותי, שאקרא בכל מם הקביעות א)
 של מקרא, ומשגה, ותלמוד, וקבלה, עם המנות

 שמטר לי, ככתוב בטטרי, ואזהר מ מאד.
 גם ההמיר לי מאד בעגין השב* לשמור

 ולכבד מתר מכל שאר המצות כל*
 ב) יום א׳ הייתי לפנמ, ונתעכבתי הדש ימים
 שלא עשיתי שום יהוד מן היהודים שמדד לי,
 והכיר בטרצוטי, וא״ל אם תעזמי מם ממים
 אעזבה ואתה גורם -מה גזק גדול, שתגרום
 שיתטרשו ממך הגשמות שרוצות להדבק בן,
 וגתתי לו טעגה שלא הייתי רוצה אלא לעסוק
 בתורה באותו זמן, ובפרט שלא המ באים כטי
 הראוי אותם הגשמות מלד, והשיב לי שעכ׳׳ז
 לא אמגע מלעשות היהודים ההם בכל מס, כי
 הוא גמל מעסק התור* כי הוא מיהר העולמות
 העליתים, והוא עסק התורה ויחוד הכל יהד,
 והזהרגי שכאשר אייחד היהודים, שלא תהיה
 מגתי בלבד להמשיך הגשמה, אלא לתקן למעלה.
 גם א״ל כשהלכתי עמו לטבריא במערת ו׳
 עקיבא, כי א״ל ר׳ עקיבא, שאזכור עשרה מעמים
 את ר׳ עקיבא זה אהד זד, קודם כל תפילה מן
 השלשה תפלו* ערב בקר וצהרים, וע״י זה
 יתעבו־ בי, וסייעני מאד. וא״ל שאין צידד לומר

 ר׳ עקיבא, אלא עקיבא בלבד.
 גם אמר לי, מ עד הג הסוכות של שגת
 השל״ד למיד* אגי צריך סיוע ממש, שהוא
 יעזרגי בעת היהוד, אבל משם והלאה אתי צריד
 לפתע כלל, מ כבר אז גשלמים שתי שנים
 ומחצה שחטאתי בהם, שמנעתי עצמי מעסק
 התורה, וגם כי עד אז אפילו אם הוא מסייעני,
 הוא במקרה שהיא אפשר להיות בקביעות, אבל

 משם והלאה יהיה בעהי״ת נקמעו*
 נם צוה אותי, שלא אמנע מלימוד היהודים

 תשובה שתי שנים ומחצה אחרים, כמספר הימים
 ההם ממש.

 יום אהד הזר לשאול, והשיבו לו, שאתענה
 מ׳ יום רצופים בשק ואפר ובכי, ובפרס שאשכב
 כל אלו המי מם בלילה על הקרקע לבוש שק,
 גם אשים אכן אהת תהת ראשי, ואמון בשם
 הוי״ה העולה בגימטריא אב״ן, כזה: מ״ד ה״ד,
 וא״ו ה״ה. ואה״כ אתענה בה״ב בכל אלו ההנהגות
 הנד, עד תשלום שתי שנים ומחצה, ושאתגהג
 בכל הזמן הזה בענוה ושפלות גדול עד תכלית
 האהרון, ושאזהר ג״כ עד תכלית מן הכעס ומן

 ההקפדות.
 יומ אהד הזר וא״ל, שאזהר מאז*, כי כמי
 מה שהגירו לו, הוא מוכרה שבהמשך הזמן
 הגזבר, שתתערב מהשבתי, ולא ארצה לסבול
 עול התשובה כ״כ, ולכן כמן שהבהירה תלויה
 בתי, .שאזהר ואתהזק בדבר הזה במאד מאד.
 מם אהד אמר לי, כי אז בשמע ההיא היה
 רואה דוה טהרה אהת שהיה מסבב אותי, ושזה
 מורה כי בהכרה אגי צרת להשיג השגה גמורה,
 ואע״פ שאגי אחזה אותה, יכריהוגי מן השמים,
 עי שאשיגה בעהי״ת, ושאשיג השגה גמורה

 אמיתית כמוהו.
 מם אהד אמר לי, כי כל זה שאגי עתת
 להשיג עת* הוא מהמת השקי בו, ושגשמתו
 הוא מםייעתגי מאד, וכמעט שהוא מתעבר מ.
 וא״ל כי יש לי קורבה עמו, ובטרט מ בטעם
 אהדת מלגול אהד, הייתי תלמידו ג״כ כמו עתה
 ושאדבק עמו תמת במחשבתי, ומעיל לי מאד.
 מם אהד א״ל, שאזהר מאד לומר הללויה
 אודה ה׳ בכל לבב וגד, ואוו״כ אמין בשם
 מגצט״ד, ואעשה כד תמיד כשאקום בכל לילה

 אוזר הצו* כי מועיל מאד אל ההשג*
 גם א״ל, שאזהר מאד לשים תמיד תסילת
 כסברת ר״* שהם םת צרוף שם יהה״ו, המצא
 מר׳׳ת ׳יתהלל ׳המתהלל ׳השכל ׳וידוע אותי וכר.
 ולכן הגהת אלו התפילת מועיל מאד אל ההשגה

 ואל ההשכל והתיע*
 גם אמר לי, מ עיקר ההשגה זו תלויה ע״י

 הגהות ומראה מקומות
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 קלב שער הקדמה ל׳׳ח הגלגולים

 שנכשי" גם הוא במת מצוד, שהרכיבו על כתפו
 כמה מלין, ואמרו לו הכמים, שעל כל פסיעה
 ופסיעה היה שופך דמים, ולכן הוא קשור עם
 ר׳ שאול. אבל בשנים האחרים, לא רצה לגלות,
 כיון שלא גלוהו רז״ל, אבל ענין ר׳ עקיבא כבר
 גלוהו רז״ל, ו) ולכן יש לו רשות לגלותו.
 גם א״ל, שראה כתוב במצהי, פסוק לחשוב
 מחשבות לעשות בזהב ובכסף וגד, לרמוז אל
 עון בטול זמן, שבטלתי בחכמת אל כימיי״א.
 גם צוד, לי, בענין הסרת הסכין מעל השלחן,
 להזהר מאד להסיר אותו לגמרי, ולא יספיק
 לכסותו בלבד, ובפרט אני שהוא משרש קין,

 שהוא סוד כלי זיי״ן.
 גם א״ל, כי עתה בגלגול זה, אני מתקן
 את יובל, שהוא משרש נפשי, לוטש כל תורש
 נחשת וברזל מצד הגבורות, ואיני מתקן אותו
 כראוי, ולכן לפעמים כשהסכין בידי, אני חותך
 •ד־ ואצבעותי בל־ מתכוין, או על ידי כל כלי
 ברזל. ואמר לי, כי בתינת יובל הוא בתי׳ קין
 אשר בפרצוף יעקב, כי נם הוא כולל קין והבל
 וכל השרשים, כמו ז״א הנקרא ישראל, הכולל
 קין והבל הראשונים, בני אדם הראשונים, ושהוא
 מוכרת לתקן את יובל הזה קודם ביאת המשיח,
 בסוד יובילו שי למורה וזה יובל נתעבר במרע״ה
 להתקן בו, כי נם במרע״ה יש בו קצת נצוצות
 של קין. וזה נרמז בר״ת, ״ויתעבו• ״ה׳ ״בי
 ״למענכם, ר״ת יובל. וז״ש פסוק ועל יובל ישלח
 שרשיו, כי יש בו כל שרשי קין כמו שיש בז״א
 הנזכר, כי קין בחי׳ קין בז״א, ויובל הוא בחי׳
 קין בפרצוף העליון aftfih יעקב כנודע, ונמצא
 כי יובל זה התחיל לתרניןן ע״י מרע״ה, ולכן

 נרמז בר״ת ויתעבר' ה׳ נ1י למענכם הנזכר.
 גם פעם אחת הלכתי עם מורי ז״ל, אל מקום
 שנתוועדו שם חבירי רשב״י ע״ה, כשעשו אדרא
 רבא דנשא. ושם במזרת הדרך, יש בה סלע
 אחד, ובו ב׳ בקיעות גדולות, ובאותה הבקיעה

 שמסר לי, ושאם אלך להשתטח על קברי הצדיקים
 יהיה בערב ר״ח, או בט״ו יום לחדש, כי אז
 יש יותר הכנה מכל שאר הימים. ושלא אלך
 לא בשבת, ולא בי״ט, ולא בר״ח, כי אז נפשותם
 עולות למעלה ואינם ב) מושבות על הקבר. ופעם
 אחד שלחנ־ על קברי הצדיקים בחה״מ להתפלל
 עליהם, אבל לא נשתטחתי, ואייל כי היחוד ג)
 של היודי״ן והוו־״ן של י״ג הוורתי דרישא,
 אייחד אותו יותר בקביעות משאר היהודים. ובליל
 ההול יהיה אהר הצות לילה, כי אז הוא עת רצון.
 ובלילי שבת אייחד אותו אפילו קודם חצות,
 אחר סעודת בלילה. ובר״ח אייחד היחוד שהוא
, כי יהוד זה הוא סוד ר״ח,  מיוסד על שם שד״י
 כי שם שד״ י במלואו הוא ראש חדש. ואפילו
 להשתטח על הצדיקים ביום ר״ח, הוא טוב
 היהוד הזד, הנזכר של ר״ח. גם היחוד של פסוק
 חדשים לבקרים, הוא טוב לעשותו בליל־ החול
 אחר חצות לילה, או בלילי שבת קודם חצות,
 כי בשני זמנים אלו מתפשטת לאה בכל אורך

 ז״ א.
 ד) גם בלילי שבת קודם חצות, אייחד היחוד
 של עשרה הויו״ת שבדעת. גם צווני, שאקרא
 בכל ליל שבת אהר הסעודה וברכת המזון, קודם
 הצות, מסכת עירובין, בסוד הערוב, בסוד ע״ ב
 רי״ו. ודע, כי עיקר כל אלו היהודים, הם או
 על קברי הצדיקים, או בכל הצות לילה אהר
 עבור חצות לילד, אפילו שלא על קברי הצדיקים
 יועיל, ואחר הצות לילה היא עת רצון, ואז

 היא שעה הנבחרת מכל השעות האחרות.
 גם אמר לי, כי רב ייבא סבא ע״ה, הוא
 יותר קשור עם ר׳ יהושע סוריאנו, שאכל חלב
 כנז״ל, ואם אתקן זד, יתקשר עמי רב ייבא
 סבא יותר מן השאר. וריב״ ז קשור עם הרב
 מגיד משנה, על ענין הנדה. ור׳ עקיבא, קשור
 יותר עם ר׳ שאול טרשט״י, על ענין שפיכות
 דם הנז״ל. ה) וענין ר׳ עקיבא הוא, מחמת מה

 הגהות ומראה מקומות
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 שער הקדמה ל״ה הגלגולימ קלג
 כי כאותה שעה רצו להעגישמ בב״ד של גמל*
 על שהטהתי דברים כלפי מעלה לולי שגזדמן לי
 סגיגור אהד עלי, לומר שמתשבתי היתד• לטוב*
 וא״ל, שאזהר מלדבר פעם אתרת דברים אלה,
 כי יותר ממה שהעגל רמה ליגק מרה רמה
 להגיק, אלא שיש זמן קצוב לכל דבר, כמכר
 במסוק עת לכל זמן ועת לכל הסת, ואיד הייתי
 אומר ה״ו שהקב״ה היה מוגעיממגי דרכי התשובה
 ואדרבא מי היה גורס ומכגיס בלבי כל זה
 התעוררות של התשובה, •לולי השי״ת ברהמיו
 קרובים על בריותיו, וא״ל כי מה שמנע ממגי
 עד אז, להגיד לי רצוני, היה סבת זמן קצוב,
 ואז באותו היום גשלמ הזמן, ושמהיום ההוא
 יאילד לא יסתיר ממגי כל אשר אשאל ממנו,

 וכן עשה מאז והלא*
 גם א״ל, כי בגלגול הקודם קיימתי מצות
 שחיטה, מתה, בגלגול הזה הזהרמ במאד מאד,
 שלא אשחוט כלל מיקר, ולא עוד שלא שהזהרמ
 ג״כ, שלא להמית שוס בריה, אפילו כיגיס

 ופרעושימ כלל מיק*
 גם מורי ז״ל, לא היה הורג פרעושים וכיגיס,
 ושומ רמש הי כלל מיקר, וא״ל שלהיות שרש
 גפשי מן קין, שהרג את הבל, וגם מפגי ר׳ שאול
 טרישטי שגתגלגל עמי ממש. «ל עת שפיכות דם
 כשמל התמק כנז״ל, ומת מתתת ידו, שצריד
 שאזהר שלא להמית שום דבר הי בעולם, וגם
 שלא לשהוט כלל. וא״ל, כי מן אשר אני נצוץ
 הדש, שעל כן מוכרה אני לקיים מצות מריה
 ורביד. כי עדיין לא קימתי* ואמר לי כי המצות
 אשר אני הסר מהם הם י״א בלבד, אע״מ שאני
 הדש. ואחר שאשלים אותם, אז צריך שאקיים
 מצות שלוה הקן, אע״ס שכבר קיימתיה בגלגול
 אוזר. תו המצוד, היא תקון אהרון שבכל התקומם
 שאני צריד לתקן. וכוגת העגין, להורות על שלוה
 הגטש, שכבר נגמרה להתקן, על האחד עשר
 מצות הגד. ואז יבא הרות לבדו, תתוקן גם הוא.
 ואתר שיתוקן גם הוא, אז תבא גם הגטש שכבר
 היא מתוקנת, ותהיה אז כסא אל התה המתוקן.
 והבן ענת זה מאד מכרהו, ז) כי זה שרש גתל,

 של צד צסון, שם ישב הרשב״י ע״ד, בזמן
 האדרא. ובבקמה של צד דרום שם ישב ר׳
 אבא. ואצל האילן שכננד שני בקמות אלו
 במערב שלהם, שם ישב ר׳ אלעזר. ומורי זצ״ל
 ישב בבקמה הצפונית, במקום רשב״י ע״ה. ואני
 ישבתי דבבקיעה הדרומית, במקום ר׳ אבא, שלא
 בתמה, ואת״כ הגת לי מורי דיל הענין, ולא
 ידעתי אם עמן הגז״ל, שאהד ממכירי האדרא
 הוא משרש גפשי, והוא ר׳ אבא. זע״כ ישבתי
 במקומו שלא בתמה. ממן ישיבתמ בשתי
 בקיעות אלו הנד, אגי מסופק אס הדבר היה

 להיפד מהנזכר.
 א״ל כי בהיותי קטן, קללתי פעם א׳ את אמי
 ע״ד, מוה אותי להתעמת ג׳ ימים רצופים לילה
 ות* ולכוין שהמ ע״ב שעות, והוא כגגד הרין
 עיטרין דהו״ג דאו״א, הגנתימ בג׳ אבות תג״ת,
 והמ ע״ב כמדע, כי שמ ע״ב הוא בהג״ת. ולמי
 שגרמתי לסלק אלו התרין עיטרין מן הבן העליון
 לכן אכוין לההזירם אליו ע״י אלו הע״ב שעות,
 שיש בג׳ תעניות אלו. וא״ל שאתעגה אלו השלשה
 ימימ הגז׳ שלשה ימים, קתם יומ שבועות,
 ואמין ג״כ בםת פסוק היו גכוגי* לשלשת
 ימי* כי אז פסקה זוהמתן של ישראל, מל תי
 התעמת הזה יפסק ג״כ ממגי זוהמת ההומר
 אשר בי, כדי לקבל כת תיעת סתות התות!
 בליל שבמות עמו. ובליל שבמות למדתי עמו
 כל אותה הלילה בםתות התורה. ולא ישגתי
 כלל כל אותה הליל* וגם א״ל, כי אלו השלשה
 התעגיות, יועילו לבטל גזרת המ״ד שמם שוזםרו

 מהרב מגת משגה כמ״ל מ״ש. ו)
 יום אהד בשבמ ששי של סטירת העומר,
 א״ל שאמין בשבמ ההיא, שהוא מגד יםת
 מודע, ושאכוין בו לתקן פגם שטגמתי בו, בהיותי

 גקשר בתופחי מז״ל.
 תם אהד הייתי בתעמתי, בכיתי מאד,
 והרביתי דברים לפגי השי״ת, לומד שלמה היה
 מוגע ממגי דרכי התשובה, ולא היה משים בלב
 מורי ז״ל שילמדגי כרצוגי, והרבה דברים כאלה,
 והלכתי לביתו והכת העגץ בפרצופי, וא״ל,
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ו דיה ואה״כ. ז) לעיל הקרטה ג׳. מ  ו) לעיל ח• ק



 קלד שער הקדמה ל״ת הגלגולים

 אותם מכורי ז״ל. אבל החמשה מזנות לא תעשה
 הנקבות, הם אלו: אהת לא תרצח, ובכללה שלא
 להלבין פני חבירו כרבים. ב׳, לא תגנובו ממון.
 שלישית, לא תבשל גדי בחלב אמו. רביעית
 לא תאכל חלב. חמשית לא תאכל דם. וששה
 מצות עשה הזכרים, הם אלו: אחת, וחי אחיך
 עמך, והיא קרובה ממש אל מצות הצדקה,
 והיא לבקש המצאה אל אחיך, שיוכל לחיות
 עמך כנודע. ב׳, לאכול מעשר שני בירושלם.
 שלישית ועשית מעקה לגגך. ד׳ מצות פריה ורביד.
 חמישית, למול את הבן, ובפרט בנו ממש. ששית,
 ואהבת לרעך כמוך. וחמש מצות עשה הנקבות,
 ואלו הם: אחת, ההלואח לעני, וסימניך אם
 כסף תלוד. את עמי, אל תקרי אם בחיריק, אלא
 אם בצרי. שתים, מצות ציצית, וגם בכללה
 ל־תנה על הכתף, לפי ששרשו הוא מן הכתף.
 שלישית, מצות שלוח הקן, וסימניך שלח תשלת
 את האם. רביעית, שמטה בשביעית, חמישית,

 לזכור יציאת מצרים.
 י) גם הזהיר מורי ז״ל לי, ולכל החברים
 שהיינו עמו בהברה ההיא, שקודם תפלת שתרית,
 נקבל עלינו מ״ע של ואהבת לרעך כמוך, ויכוין
 לאהוב לכל אהד מישראל כנפשו, כי עי״ז תעלה
 תפלתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות
 תקון למעלה. ובפרט אהבת התברים שלנו, צריך
 כל אחד יאחד ממנו לכלול עצמו כאלו הוא אבר
 אחד מן החברים האלו. ולמאד הזהירני מורי
 דיל בענין זה, ואם איזה חבר ח״ו שעומד בצרה,
 או יש לו איזה חולה בביתו, או בבניו, ישתתף
 בצערו, ויתפלל עליו, וכן בכל דבריו ישתתף

 לכל הבריו עמו.
 גם עשיתי תקון תעניתי ע״י מורי דיל, על
, a ^  עון שאירע לי בימי חופתי, אחר ^
 והזרעתי לבטלה. ועל עון כבוד אב ואם. ועל
 יין נסך ששתיתי עם ישראל אחד שנשתמד,
 והסעד, אותי, וא״ל שהיד. אז בא לעיר צפת

 הגהות ומראה מקומות
 ק״ח ט״ד ש״כ. שעד מאמרי רשב״י זיע״א דף ז׳
 מד״ה שם תיקון ס״ט, עד סוף דף יי. שער המצות

 בהקדמה.
 י) לעיל הקדמה י״ג. שער הבונות היא דף
 ב טיא דיה קודם שהאדם. להלן דף קםיד, ס״נג

 ואל תשכחהו. וא״ל, כ־ אלו הי״ א מצות ח) הם
 מאותם שאינם מצויות בתכלית ההרחק, וא״ל
 כי אחת מהם חיא מצות זרוע לחיים וקיבה.
 ופעם אתרת ביאר לי הענין היטב ואייל,
 כי הנד. יש מצות עשה ולא תעשה זכרים, ומצות
 עשה ולא תעשה נקבות. והנה אין לך אבר מכל
 רמ״ח איברים שיש באדה״ר, שלא יהיה כלול,
 מן בשר וגידים ועצמות. והנה הבשר והעצמות,
 הם מצות עשה וגידים, הם מצות לא
 תעשה. והנה שרש נפשי, היא באבר כתף
 השמאלי של אדהי׳ר, מבח״ לאה אשר עומדת
 שם מאחוריו. והמצות עשה אשר באבר הזה,
 הם י״א, כמנין ו״ד, ב׳ אותיות אחרונות של
 ההוי״ה, והם במספר כתף, באופן זה: וי״ו
 פעמים ה״י, בגימטריא ש״ל. ו״ו פעמים ה״י,
 בגימטריא ק״ף. הרי תק״י, תסיר י״א כמנין

 ו״ד, ישאר ת״ ק כמנין כתף.
 והמצות ל״ת, הם ט״ו, כמנין ב׳ אותיות
 י״ה הראשונות של ההוי״ר, וכמ״ש חז״ל ט)
 י״ה עם שמי שס״ה, ו״ה עם זכר׳׳י רמייה. וגם
 הם בגימטריא כת״ף, באופן זה: יו״ד פעמים
, הם בגימטריא ש׳. יוי׳ד פעמים ה״ד, הם י ״  ה
 בגימטריא רי. הרי ת״ק, כמנין כת״ף. והנה
 העשרה הרמוזים באות יי, הם עשר מל״ת זכרים.
 והחמשה הרמוזים באות ה׳ ראשונה, הם חמש
 מצות לא תעשה נקבות. והששה הרמוזים באות
 ו; הם שש מצות עשה זכרים. וחמשה הרמוזים
 באות ה׳ אחרונה, הם המש מצות נקבות. והנה
 העור שיש באבר הזה של הכתף, בו נרמזו כל

 ההארות אשר יש בפנים באבר הזה.
 וא״ל מורי ז״ל, כי בהטאו של קין, ירדה
 נפשי עד העקב, ואבא מארי ז״ל כשהוליד אותי,
 העלה אותה עד מקום הטבור, ואני צריך עתה
 לתקנה, ולהעלותה עד מקומה לגמרי. ואמנם
 העשרה מצות לא תעשה הזכרים, לא קבלתי

 ח) לעיל הקדמה י״ז.
 ט) זהר ח״א כד. דנג. ח״ג קי: רכב: רכח:
 דעג: רעח: ת״ז בהקדמה ה יא. תקון ב׳ יח. תקת
 י׳ כו. תכ״ב סד. תכ״ט עג. תניה פח: פט. תס״ט
 קז: תק״ח ציט טיב שכ״ז של״ג קג סיג ש״ב.



 !ה ל״ה הגלגולים קלה

 והיא גקדישן וגעריצד. גי, קדושת ובא לציון,
 שאגו אומריט בליל מ״ש אהד העמידה. וכבר
 ידעת כוגת הקדושה, שהוא דלוג עליית מלכות
 למעלה ממקומד, לקבל דעת, כי דעתה קלה,
 וז״ם הדלוג שאגו מדלגים כשאגו אומרימ ג״כ
 קדוש ק״ק, כגזכר בפרקי היכלות. וכבר ידעת,
 כי בכל עליה היא ע״י שם בן מ״ב, ולכן עריד
 שתכיין בקדושת העמידה דמגחה דהול, בשגי
 אותיות ראשוגות של אבגית״ץ. ובקדושת העמידה
 דשתרית דהול, תכיין בשתי אותיות ג״י
 האמצעיות. ובקדושת ובא לציון דמ״ש, ל) תכוין
 בשתי אותיות ת״ץ האתרוגות. כי שמ זה האי,
 הוא כולל כל שם בן מ״ב, והוא עיקרו של שם
 בן מ״ב, לפי שהוא בסוד ספירת החסד המתפשט
 בבלם מודע, ולכן כל המנות הם בשמ זה בלבד.
 פעם אתת שאלתי למורי ז״ל בע״ש, על
 השגת נשמתי. וא״ל מסוק זה, ולמן המדת כל
 ישראל הלא לד. ותיליתי מגיו שיבאר לי דבריו,
 ולא רצה לבאר יותר מזה, ואמרתי לו אם היה
 פי* דבריו, שאגי משרש שאול המלד, שעליו
 גאמר הפסוק הזה, והשיב לי שלא היה רצוגו

 לפרש ולבאר מגת דבריו.
 פעמ אהדת הזרתי לשאול לו על עגין
 נשמתי, ואמר לי שהייתי יכול להשיג מתר מן
 המלאכים, מצד גודל ערד נשמתי, ושגיאת
 גשמתי לעולם היתד• לצודד גדול בעולם, ושלא
 היה בידו ורשותו לבאר מתר מזה, כי לא גיתן
 לו רשות. ושאם היה מגלה לי העגין, שהייתי
 כמעמ מורה באויר מרוב השמחה על העגין,

 אלא שלא גיתן רשות לאמרו אז.
 גם מהר״י ארזי״ן ז״ל הגת לי, כי ליל אחת
 של שב* הלד לבית מורי ז״ל בתצות לילד,
 מרוב הקגאה שעלה בלבו לומר, למה הוא גדול
 בשנים יותר ממגי, והיה משועבד לי לשמוע
 הדרוש ממגי, והלד לבכות למגי מורי ז״ל אן
 על הדבר ההוא, והשיב לו, כי הוא ז״ל לא גא
 לעולם אלא ללמד אותי בלבד ושכל שאר החברים
 לא המ יכולים ללמוד אפילו אות אחת ממגו,

PH ׳מער 

 תוב״ב, לתזור לדת ישראל, ולא היה אלא
 לפגים, ואח״כ חזר לסורו מרע, ועל עת הגאוד,
 ועל הליצגות, ועל שפיכת on כגז״ל שידעת כ)

 ועל בטול ק״ש ותפילת.
 גם א״ל מורי ז״ל, כי לטי שאגי משרש
 קת, שהוא םוד הגבורות הגקרא אש, לכן אגי
 מתפעל מאד, ומתבהל מאד מראיית המים, כי
 האש בהכנסה תיד המים, נכבה ומתבטלת, וגם
 לטי שהמזיקת יצאו מתולדת קת כנת־ע, לכן

 אני מתטהד מאד מן המזיקין.
 גם א״ל, כי קין הוא בסוד צמד ומעשה.
 והבל הוא הבל העליון של הפה, שהוא דבור.
 ולכן שרשו של הבל, הם דרשגים ודברגים. אבל
 אני להיותי מן קין, איגו דברן ובעל דברים,
 ואין לי כ״כ כה הדבור, כמו שיש לי כת בציור
 מלאכות המעשיות. גם בענין המשניות שאני
 מהוייב לגרםמ על פה, א״ל מורי ז״ל, שהמ סדר

 גשים, ושאר הסדרים איגי מהוייב.
 גם א״ל, כי הימים הגכוגים להתעמת אגי
 בהמ שגי ימים רצופים, הם יום שלישי ומם

 רביעי בשבוע, כפי שרש גשמתי.
 גם א״ל, כי אין לך אדם שאין לו יומ אהד
 קבוע בשבוע, ויום אהד קבוע בהדש, שהוא
 יומ יפה לו לכל דבריו, כי מזלו תלוי באותו
 יום, כפי שרש גשמתו. ובאותו יום אין לו פהד
 משום דבר רע ופגע רע, ולא ימות באותו מם.
 וז״ם ושוב מם אהד לפגי מיתתד, כי באותו
 ממ אין פתד שימות בו, ולכן שוב בתשובה
 באותו ממ. כי משם ואילד יש מהד בשאר הימים.
 וא״ל, כי המם הגכון לי, שהוא כמי שרש גשמתי
 בכל שבוע, הוא מם שגי בשבוע. והמם הנכון
 לי בהדש, שהיא כפי שרש גשמתי, הוא מס י״ג

 בהדש.
 גם א״ל מגה אתרת בקדושד, וא״ל, כי
 אעפ״י שכל אדם צרת למין בד, אני צרת לה
 יותר משאר כל אד* והוא, כי הנה שלשה
 קדושות המ: א׳ קדושת שהרית דעמידד, והיא
 נקדישד ונעריצד. בי, קדושת מנהה דעמתה,

 הגהות ומראה מקושת
ד הפוגות עגת פוגת חווית העמידה ודוש ע  כ) לעיל דף קכיז טור בי ד״ה גט אפר לי ל) •
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 קלו שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 שהם מתחילים מן ר׳ ח אייר השל״א, עד ר״ת
 תשרי השל״ד. ואח׳ כ אקנה חלק הרוח ההוא
 כשלימות, ואז אשיג השגה גמורה בע״ה כגז״ל.
 והטעם הוא, כי הנפש אין בה יכולת רק לקיום
 המצות במעשה, *מנם להשלים חלק השגת ידיעת
 התורה, והשגת רוח הקדש, צריך בחי׳ חלק הרוח,
 ונמצא כי ענין השגתי תלויה עד שאקנה הלק
 הרוח שלי בקביעות ובשלימות בעהי״ת. ואייל,
 כי זה הנציץ של חלק הרוה שלי, שהוא בא
 ג״כ משותף עם נצוץ רוחו של ר׳ עקיבא,
 ומתלבש בו. והטעם לזה, לפי שכמו שנפשי היא
 ג״כ משותפת דרך גלגול ממש, עם נפש ר׳
 עקיבא, כמו שיתבאר למטה, כן חלק רוחי, אינו
 בא אלא משותף ממש ברוחו של ר׳ עקיבא.
 וכאשר אקנה רוחי כשלימות, יהיה ג״כ רוחו
 שיי ר׳ עקיבא משותף עמי. ונמצא כי אני צריך
 תחלה להשלים את נפשי בשתי שנים ומחצה
 הנזכר. ואחר תשלומה לגמרי, אז אזכה אל הרוח
 שלי, וגם יבא משותף עם רוחו של ר׳ עקיבא,
 כי אין הרוח יכול ליכנם באדם, עד תשלום
 תקון הנפש לגמרי, אם לא בדרך מקרה בתוספת
 בע״ש, וגם לזה צריך תשובה ומעשים טובים.
 ואי׳ל, כי אין מי שיהיה עמי בסוד גלגול ממש
 מכל אותם שהם מן השרש שלי, רק ר׳ עקיבא
 לבדו, כי הוא ממש עמדי בסוד גלגול ממש,
 אך האחרים של שרש נשמתי אם יתדבקו עמי,

 הוא בסוד עבור לבד, ולא בסוד גלגול.

 ופעם אחרת א״ל, כי גם כל אותם הנשמות
 נצוצות של אותם האנשים, שהם מן תחיית
 הדרנת נפש ר׳ עקיבא, עד אני הצעיר דיים,
 כ־ כלם הם מגולגלים בי בגלגול גמור, ומשותפים
 עם נפשי בגלגול הזה, ואפשר שאם אזכה יותר,
 יתערבו בי גם מן אותם אשר הם קודמים אל
 ר׳ עקיבא, כמו ריב״ז וכיוצא בו, בסוד עבור
 בלבד. וטעם הדבר הוא, לפי שאין בכל הנצוצות
 של השרש הזה, כ״כ קרוב אל נצוץ נפשי, כמו
 נצוץ נפש ר׳ עקיבא, כי נצוץ נפשי קרובה
 וסמוכה אליו ייתר מכלם, ולכן הוא מתגלנל
 עמי יותר מכל שאר הנצוצות. וכמו שנצוץ
 נפש ר׳ עקיבא, עלה באותה המדרגה הנקראת
 מחשבה, גם אני אוכל לעלות כפי מעשי במעלה

 אלא כלם היו צריכים ללמוד עמי. וגם ענ־ן
 זה אני שמעתי מפי מורי ז״ ל. גם שאל ממנו,
 שכיון שהיו אנשים גדולים משרש נפשו, שא״ כ
 איך ישתעבד לי, והשיב לו שאין הדבר תלוי
 בזה אלא בנפש האדם עצמו, שתהיה היא ממקום

 גבוה.
 גם הדיי באגילייר יצ״ו אמר לי, כי מורי
 ז״ל הגיד לו, על ענין קורבתו של מורי ז״ל עמי,
 שהטעם היה כי שלשה אותיות אב״י, נרמזו
 בשם עקיבא, ושהם ממטה למעלה. ולא רצה
 לבאר לי יותר מזה, וגם אמר לי, כי עלי נאכר,
 מה שהיה הוא שיהיה, ר״ת משה. והענין הוא,
 כי כמו שר׳ עקיבא למד תורה לכ״ד אלף תלמידיו

 ולכל העולם, שכן אהיה אני עתה בעהי״ת.

 פעם אתת הייתי יושב לפני מורי זי׳ל אחר
 סעודת המנחה של שבת, והייתי מפציר בו,
 שיבאר לי בענין השגתי, ובענין שרש נפשי,
 ובתוך הדברים א״ל פסוק זה אם ״ללצים ״הוא
 ״יליץ ״ולעמים ״יתן ״הן, והפצרתי בו שיבארהו
 לי, והשיב לי, כי הנה ר״ת פסוק זה הוא, אליהו
 הי, והענין הוא, מ״ ש ברע״מ, כי משה רבן של
 כל ישראל, והמתורגמן שלו הוא אהרן הכהן,
 כמ״ש והוא יהיה לך לפה, לפי שמשה היה כבד
 פה וכבד לשון, ולעתיד לבא בדורו של משיח,
 יבוא מרע״ה בגלגול, וילמד תורה לכל ישראל,
 וגם יהיה הוא ערל שפתים, והמתורגמן שלו יהיה
 אליהו הנביא ז״ל, שהוא הי וקים, והוא פינהס
 בן אלעזר בן אהרן הכהן, אחיו של מרע״ה.
 וזש״ה, אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן,
 ר״ל אם ללצים, כי כשיצטרך מרע״ה מליץ
 ומתורגמן, הנה אליהו ז״ ל שהוא חי יליץ, ויהיה
 מתורגמן שלו, ולא רצה לבאר לי יותר, איך
 לקשר ענין זה עם הויכוח הראשון שהיינו

 מווכחים יחד.
 יום אחד א״ל, כי א״ל אז בתפלתו, כי
 אני עתיד לראות מלאך אחד פנים בפנים ולדבר
 עמי, והפצרתי בו, כי אמר לי מה שמו, ואמר

 לי שהוא אליהו ז״ל.
 יום אחד א״ל, כי אז התהיל הלק הרות
 שלי להתנוצץ בי, דרך תוספת נשמה בכל ע״ש
 במקרה, עד יעברו שני שנים ומחצה הנז״ל,



 שער הקדמה ל״ה הגלגולימ קלז

 קת, היו אז כל המגמות של זה השרש, כלם
 כלולים בו, כלם מממ, עד הגצמות שיהיו עד
 ביאת המשיה, וגס נצוץ גםשי היתה כלולה
 בו, מ״י הטאו גתערבו כל הגצמות בקליפות,
 וכל ועצמות המעולות וההשובות ירדו למשה
 מכל השאר בעמקי הקליפות, לפי שעוז קץ
 היתד! במהשבה העליונה, כנזכר בתקונין. והנה
 די עקיבא מקומו הוא בזרמות, בסוד וידו
 אוהזת בעקב עשו כמבואר לעיל, כי הוא העקב
 של היד השמאלי של ז״א, והנה היד לפעמים
 האדם משפיל אותה עד העקב, ולפעמים יכול
 להעלותה עד הראש. ולכן נפלו זרמות אלו
 עד העקב, ואה״כ ע׳׳י שגהרג ר׳ עקיבא, נתעלה
 מלה עד המהשבה העליוגה. וכמ״ש הקב׳׳ה
 למשה ם) כן עלה במהשבה, כדי לתקן מה
 שפגם. וא״ל, כי גס אגי וכל הדומים אלי, מכל
 לעלות ע״י מעשימ, להיותיגו מבהי׳ הזרמות,
 לעלות במעלה רמה וגשאה עד אין קץ, יותר
 מכמה אנשים הקודמים אלינו בזמנים הראשוני*
 ־ואמנם מקום נצוץ נפשי, הוא בכתפות
 שבזרמות, ונתן לי סימן בזה, כי יש לי שם
 שערות ארוכות, ונמצא שאני כלול מהר׳ג,
 להיותי בסוד הכתמים. והנה עדיין הנצוץ
 הפרטי של נפשי לא גתגלגל, ולא בא עדיין
 בעולם הוא לבדו אלא עת* ובערו וה אגי
 הדש. אבל בעת שיצאתי כלול בגסש קץ כנד,
 אני צריו להשלים נר׳׳ן שלי שנפגמו, בהמתי
 שם מהמת הטאו של קץ, מריו אני להשלים
 הלקי אשר שם, והנה נצוץ נטשי, קתב וםמון־
 אל נצת נמש ר׳ עקיבא, מתר מכל השאר,

 ולכן הוא מתגלגל עמי מתר מכל השאר.
 אמר לי מורי זלה״ה, כי שלשה הס שטעו
 בקץ: מקב כשקרא לבניו וגעלם ממנו הקץ. ע)
 וכן ר׳ עקיבא יש בו אותמת מקב, לרמוז כי
 טעותם וטעה והשב שבן כוויבא היה משי*
 ט) וכן שמואל טעה בענץ אליא* שהשב

 נדולה עד מאד, יותר מכמה נצמות אשר קדמו
 אלי. וא״ל, כי נטשי ונטש ר׳ עקיבא, הם סמוכות
 יהד בשרש הנטשות. אמנם ר׳ עקיבא לא היתה
 לו אלא מצד קין, בבהי׳ נטש בלבד, כי הרוה
 שלו מבהי׳ קץ גם כן אשר היתד, ראויה אל
 הנפש ההיא שלו, לא לקהה אז, אמנם לקה
 דוה אהדת משרש הבל או אד* וגם אגי יש
 ל* מזוממת ב׳ בהי׳ של הרוה, אתת היא בהי*
 הרוה הראויה אל גפשי, שהיא משרש קין. והבי,
 בהי׳ רוה משרש אהד. כמו שביארגו, כי ע׳׳י
 הטאו של אדה״ר גתערבו הגשמות, בהי׳ הה
 מן שרש הבל, עם בהי׳ גפש משרש קץ, וכן
 להטו. ומזיגת דוה משרש אדם בדוה של קץ
 או של הבל, וכן להפך. והגה בהי׳ הווה אשו
 לי מצו קץ, הוא גוול במאו מאו מן הרוה
 אשר לי מצו הערוב כמכר, ואם אזכה אקה את
 הווה הזה אשר מגע לי מצו קין. וכן עד׳׳ ז הוא
 בנשמ* וא״ל, כי אהד הנצת של ו׳ עקיבא,
 אץ קרוב אלי יותר מנצת אמי, לטי שאמי
 זכה ליקה נר״ן כלס מן השרש שלי, שהם מבהי׳
 קץ, משא״כ באהרים מז״ל. וא״ל, כי אמי
 הוא רב ייבא סבא עצמו הנזכר בזוהר ומשפטים,
 ואמי נרמז בר״ת פסוק ״או ״בי ״ישוב ׳׳יהםוו,
 ר״ת אמי. ואמר יהפוץ ר״ל אל הפוץ: ייבא
 לאמי, וזהו יהפוןי. ושאלתי למורי ז״ל שיבאר
 לי טבת הטור זה מה עניינו, ולא רצה לבאר

 לי.
 מט אהד אמר לי, כי שרש נטשי, היא טפת
 זרע מטף שמאה מבץ צטרנמ, מאותם העשר

 ספות כנודע. מ)
 גם א״ל, כי הנפש היתירה שבאה לייבטוד
 תוספת שכת, היא גבוה ומעולה מאד, וכמעט
 שהיא מבחינת האצילו* וא״ל אותו המט, מ
 אז עדיין לא זכיתי לגמש יתירה הגד, רק טעם

 אתת או שתים.
 נ) בענץ נפשי א״ל, כי הגה כאשר חטא

 ה מקומות
י פרשה צ״ו א׳ ופצ״ה ג׳. מ  ע) טדדט רבה ו

 לעיל הקדמה ל״ו.
 מ) ירושלמי תעגית פרק ד׳ ג׳. ספר הגלגולים

ה מטם האריים  טרק ט*א ד

 הגהות ומ
. להלן הקדמה ל״ט. ת  מ) לעיל הקדמה כ

ה עגץ שורש קץ.  נ) לעיל הקימה כ״ח ד
 ס) מגחות כם: שער מאמרי דשב״י זיע״א דף

* ד נ ק ה השיבו ה  ש״ג ד
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. ה נ ׳ ש ה מ ״ ה ע י ה , ש ז ״ ב י ר ה ב י ן ה כ . ו ה ן ז ב ה  ו

, ד ת י ם ה ה ל ש ש פ נ ש ה ר ש י ש פ , ל ה י ם ה ע ט ה  ו

י ד י י ל ת א י ב נ ם א ן ג כ ל . ו ר כ ז נ ף כ ס ו ע י ר ת ז פ ט  מ

ם י ש ד ׳ ה ר ט ס א נ ר ו ש ק י נ ת ו י ה , ב ל ״ ז נ א ה ט  ח

. ל ״ ז נ  כ

׳ ו ב י , ה א ב י ק ׳ ע ר ז ו ״ ב י י ר , כ ל ״ ם א  ג

, ן י ק ם ב י ב ר ו ע , מ ה ״ ע ר ל מ ל ש א מ ש ן ו י מ ת י י ע ו ר  ז

׳ ד ח ח ל א , כ ם י נ ש ם ב י ו ם ש ת ש ל ו ש י ן ה כ ל  ו

י ״ ה ע ר ו ת ן ה ת נ ת ה ש ״ ע ר ה מ צ ן ר כ ל , ו ה נ כ ש ״  ק

ם ג . ו א ב י ק ׳ ע ר ת ד ו י ת ו א ם ב ר ש כ ז נ , כ א ב י ק ׳ ע  ר

ז ה א י ו ה ב , ו ן ש ב ך ה ל ג מ ו ע ה ל כ ״ ה ה ע ר  מ

, ן ״ ש ת ב ״ ל ר א נ ת ן נ ן ב ו ע מ ׳ ש ץ ר ו צ ב נ ר ו ע  מ

א ר י י ת ה מ ״ ע ר ה מ י ן ה כ ל . ו ן ש ב ך ה ל ג מ ו ו ע ה ז  ו

ל ץ ש ו צ ו נ ת ו י א נ פ , מ ו ת י מ ה ג ל ו ן ע ו מ נ מ  מ

ה י כ ה ׳ ׳ ח א , ו ו ה ב י ה א ש ט א ח ר ה י י ה ה ש ש ו ד  ק

. ז ״ ב י ל ר ו ש ד י מ ל א ת ו ה ץ ה ו צ נ  ה

ן ו ש ^ י ב ה צ מ ב ב ו ת ה כ א , ר ה ה נ מ ת ב ב ב ש ר  ע

ת ו ר ו ה , ל ה ד ו ה ך י ל ו מ ה י ק ז ח א ל ס ו כ נ י כ , ה ה ז  ה

ך ר כ ה א . ו ת ב ת ש פ ס ו ד ת ו ס , ב ו ש פ י נ ה ב ל ג נ  ש

. י נ מ ק מ ל ת ס נ , ו י ת י ב י ב ת ס ע כ ת , נ ו מ צ ם ע ו ו י ת ו א  ב

ש ״ ע ב , ו ע ו ב ש ו ה ת ו א ה ב ב ו ש י ת ת י ש ״ כ ע ה א  ו

ד ו ס י ב ם ב י ק ב ד ו נ י ה , ש ל ״ י ז ר ו ה מ א י ר נ ש  ה

׳ ל ר ו ש ה ו ר , ו ה י ק ז ל ה ו ש ה ו , ר ת ב ת ש פ ס ו  ת

, י ת י ב ם ב ו ו י ת ו א ם ב ע כ ת ה י ל ת ר ז ח , ו א ב י ק  ע

ה ב ו ש י ת ת י ש ם ע ו י ו ב כ ב ״ ח א . ו ו ק ל ת ס נ ל ש ״ א  ו

 הגהות ומראה מקומות
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 שעד הקדמה ל״ת הגלגולים קלט

 ורב משרשי״ד, שניהם בראש קין. ואמנם
 ביהזקאל הנביא, נתהזק קין בבהינת הרגלים,
 וז׳׳ס בן אדמ עמוד על רגליו, בי היה בהינח
 בן אדה״ר, וא״ל שיעמוד על רגליו, ויהוקס
 ויתקנם, כי משם גמשו, ולכן גקרא יהזקאל,
 לשון הוזק. והגה שמעון בן עזאי ושמעון בן
 זומא הם ב׳ שיני״ן שהם ממשרשי״ה ולכן נשא
 בן עזאי בתו של ד״ע, כי אע״ט ששנים אלו
 אינם משושי כגז״ל, עכ״ז יש להם קורבה
 גוולה עם שרשי, ובן איוע לאליהו הנביא ן״ל
 שגתעברו בו גשמת גרב ואביהו, שהם מן קין,
 יען היה בא מבגות טוטיאל שהוא יתרו שבא
 מן קין, כמ״ש רז״ ל ד) כן העגין באלישע
 מוגה שיש להמ קורבה גמלה בשר׳יש גפשי,

 ולא רצה לגלות לי יותר בזר
 מם שבת אהד, גתגלו בי רמי בר יהזקאל,
 ורב ביבי בר אביי. וא״ל מורי ז״ל, כי באותה
 הלילה אמרו לו בהלום, כי רב ביבי גרמז בטםוק
 זה בר׳׳ת והוא מסוק ׳הזה ׳צמן ׳קרית ׳מועדיגו
 ׳אהל ׳בל ׳יצען ׳בל ייטע, ר״ת אביי. וגם
 מורי ז״ל נרמז בטסוק זה בר״ת, והוא פסוק
 ״הזה ״ציח ״קוית ״מוצרינו, כאשר יתהלטו
 אות מ׳ במ״ו בא״ת ב״ש, יהיה יצחק, שם
 מורי ז״ל. גם א״ל בהלום, כי ו״ת ״הזה ״עמן
 ״קמת ״מועדינו, ר״ת בגימטריא רהל, שהוא
 טוו נוקבא וז״א, הנקראת והל. ונם היא נקראת
 עמן קמת מועוינו, המצאת בהזה וז״א, ולזה
 אמר הזה ציון בלשון תרגום, ולא אמד ראה
 בלשון הקדש, לרמת אל הגז״ל. וגם אביי אבמ
 של רב ביבי, רמוז בר״ת של מלות אהל בל יצען
 בל ימע. ולא רצה לגלות לי תכלית הדבמם אלו

 מה עניינם.
 בענק אשתי א״ל, כי הנה אץ בכל הגצוצות

 שלום ב׳ פעמים, אתת בתור תפלתי, ואהת
 בחלו* וא״ל מורי זלה״ה, כי רצה ובא ע״ה
 לעשות שלום עמ רב ממי המתלוה עמי, על
 שהיה עמו בקטטה, ממה שעשה לו תלמידו
 רב אדא בר אהבה, על עגין הגמנרות שהביא

 רב ממי בספינה כנזכר בתלמוד. ת)
 א) ממ שבת אהד, גגלה בי רב משרשיא,
 וא״ל מומ ז״ל, כי ז״ם תוספת שבת גמור
 מצד שרש נפשי. והענץ הוא, כי שם זה הוא
 מבהינת או״א הנקראים י״ה, ומדע כי מזה
 הוא תוספת שבת, ושאר אותיות הוא משרש,
 והנה הב׳ שינין, הם ב׳ שמות מצפ״ץ, שכל
 אחד מהם עולה בנימטריא ש׳, והם ב׳ אותיות
 של תוספת שבת הנזכר בר״מ בפרשת יחדו ב)
 מן אותם הז׳ שמות הכתובים שם, נשארו ב׳
 אותיות מ״ר, והם בגימטריא שאר ההמשה שמות
 הנד, שהם: ה׳, ה׳, אלהי״ם, א״ל, אדג״י,
 הנזכר שם, שהם בנימטריא רל״ד, ושבעה השמות
 עצמם הרי הם רמ״א. נמצא כי שם זה הוא
 תוספת שבת של שרש נפשי, והוא כללות ז׳

 שמות השבת, ומקורם שהוא שם י״ה.
 וא״ל מומ ז״ל, כי הזקיהו המלה הוא
 בהי׳ הראש של ןה השרש של קת, ויען שהיה
 קין תלוי ברפיון בימי המבול, כמ״ש הז״ל ג)
 גתקן וגתהזק ע״י הזקיהו. ומשם התהיל להתהזק
 בהי׳ הראש. תהו הזקיה״ו: הזק י״ה. חש״ה,
 אמרתי לא אראה י״ה בארץ ההיים, כי הגה
 הוא בא להזק בהי׳ הראש של זה השרש שהוא
 י״ה, כנודע ששם זה הוא בראש. והוא השב
 תתל* שעדיין לא נתקן תשלם בהי׳ הראש של
 קת להשתלמ בוה רב משרשיא, כי ישי מ
 אותמת שר״ש י״* כי השורש הוא בראש,
 וגס שם הוא שם י׳׳* ונמצא כי הזקיה המלה

 n מקומות
 m ד״ה ואודצ חכות. שפ עגת מזמור הבו ח•
 מיז דת! ועתה אבאר. עגת חטבת חדגליט דף פ״א
 דיה אבל אין סדרן. ועיין במולמ פרטת יחדו

 מאמר בי סיגלו.
ב כ״ז. י  ג) טידש רבה פרשת בראשית פרשה כ

 לעיל דף צ״ב ד״ח ואחר. ודף קיט ד״ח והגה.
ה וכאשר. ב מ  ו) מוטה מג. לעיל דף גרה טי

 הגהות ומ
*  ת) ב״ב נ

. שעד חכמות בעגת ת  א) לעיל הקדמה ל
ט דתו תבאר איד. שעד ש דף מ י ת מ  דהי1ת פי
ג טיב  הפסוקים פרשת וידא סוף סימן כי דף מי
 דיה תבאר איד השלהבת. שפות בפסוק מדא מלאו
 ה׳. ספד חלקוטיט שה״ש בפסוק שימני כהותם.
ת ליל ר דף ב « ות חי * שעד המנ  ב) דף צ



ח הגלגולים ״ ה ל מ ד ק מ שער ה  ק

ך , כ א ב י ק ׳ ע ל ר ו ש ח ו ר ו ו ש פ ם נ ם ע י פ ת ו ש  מ

ש פ ם נ ת ע פ ת ו ש , מ ת י ת י מ א י ה ג ו ת ז ש ב פ א נ ב  ת

א ב ל ת כ א ב י ה , ש ת י ת י מ א א ה ב י ק ׳ ע ת ר ש  א

א ב ל ת כ ב ה ל ר י ת ה י ל ע ש מ ר י ש ן א ע י . ו ע ו ב  ש

ד ו מ ל ה ל ל ע ב ם ל י נ ד ש ״ ה כ ת ה ש י ש פ , ל ע ו ב  ש

, ר כ ז נ ה כ מ ת ע פ ת ו ש מ י ה ת ש ם א ן ג כ , ל ה ר ו  ת

ת ו כ ז ל ל ו כ ו י נ י א , ו ד א ה מ ל ו ד ה ג ל ע ה מ ש ל  י

ר מ . א י ח ו י ר א ב ב י י ו ש פ ת נ ם א י ל ש א ד ש , ע ה  ב

ת י ת י מ א ו ה ג ו ת ז י ב , כ ל ״ י ז ר ו ל מ ״ , א ל א ו מ  ש

. ת י י ב י מ מ י א ת נ ו ד א א י  ה

י ר ו י מ נ ח ל א ש ״ ל ש ת ח נ ל ש ו ל ת א ״ ב ר ר  ע

ל י ע ת ח ט ת ש ם נ ש , ו א ב ר י ו י ב ת א ר ע מ , ל ל י  ד

ה פ ל ה ה ש ל ח ד ת ו ח י י ת ד ח י י , ו ה ״ ה ל י ז י ב ר א ב  ק

ץ ק י א ה ו נ י י ש ל ה ע ל פ נ , ו א ש י ד א ק ק י ת ע ם ד ט ו ה  ו

ם ע י פ ת ה ט ת ש נ י ו ת ר ז כ ח ״ ח . א ר ב י ד ת י א א ר ל  ו

ב ו ת כ ד ש ו ח י י ה ת ד ח י , ו ו מ צ י ע י ב ר א ב ל ק ת ע ר ח  א

ר ב ח י מ ת ו י ה ב . (א) ו ו מ צ י ע ר ו ד מ ת י ב י ת כ  מ

ה ב ר ע ת , נ ע ד ו נ י כ ״ נ ד ה א ״ ו ה ת י ו י ת ו ב א ל ש מ  ו

ל ד ה א , ו ם ר ב ח ל ל ו כ י י ת י י א ה ל , ו י ת ב ש ח  מ

י ת ב ש ח מ י ב ל ה א מ ד ת ז נ א , ו א ו ה ר ה ו ב ח ב ב ו ש ח ל  מ

ם י מ ע ך פ ר ב ו ז ך ח ר ב ו ז י ח ר ל מ ו ל א ו ו ק ל א  כ

ו ה ה ז נ , ה ר מ ו י ל ת ע ד ב ב ש ח י מ ת י י ה , ו ת ו ב  ר

ז א , ו ע ד ו נ ו כ נ ל ב ל א א ל ל ה ן מ א ב י ב ק ן ע ו ש  ל

ה מ ד ז נ א , ו ו י ת ר מ ג א ו ו ה ר ה ו ב ת ב ב ו ש ח י ל ת ר ז  ח

ו ה ל א ר ם י י ה ל , א י ם ל י ר מ ו ו א ל א , כ י ת ב ש ת מ  ב

, ו ש ו ר י י פ ם ל י ר א ב ו מ י ו ה ל א ב , ו י נ ה ב ל ו ע ה ל ש  ה

י ת ל ע ו א ה ל ל ש ג ע א ו י ד ת י י ה ה ש י מ : כ א ו ה  ו

י נ פ ח ל י ל צ ה ל ו י ע ו ם ה נ מ , א ן ו כ נ י א ׳ ש א ד ה ו ה י  ב

ה מ ד ת י , ו י ו כ ה ו ש ו ה ה ל א ר ם י י ה ל ו א ה ז , ו ת ״ י ש  ה

ה ז ק ה ו ס פ י ב , כ י ם ל י ר א ב ו מ י ו ה ל א י כ ת ב ש ח מ  ב

ם י ה ל א ל ״ ת ש ״ י ר , כ י ת י ש ע ׳ ש א ד ה ו ה י ל ה ז כ מ ר  נ

ד ו ח ן י י נ מ , כ ו ״ א מ י ר ט מ י ג ה ב ש ה ו ״ ל ה ״ א ר י  ״

י נ ב ה ״ ל ו ע ל ח ״ ש ה ת ״ ״ ר , (ב) ו ה ״ י ה ה א ״ ו ה  י

י ת נ ו כ ן ש ו י ל ע ה ה פ ל ה ב ד ה ו א ס ו ה , ו ל ב א ה ו  ה

ל ץ ש ו צ ו נ מ , כ י ל ב א ו ר כ ק ״ ־ כ ש פ ש נ ר ל ש  ש

ה ל מ כ , ו ם ל כ ר מ ת ו י י מ ב ע ו ר א ק ו ה , ו א ב י ק ׳ ע  ר

א י , ה ה נ י ח ת ש י א ל כ י י א , ו י ע ל ר י ו א ע ל ר י א  ש

ן ע י . ו א ב י ק ׳ ע ל ר ו ש י מ , ח ע ו ב א ש ב ל ל כ ו ג ל  ג

ה ת י ה , ש ת ח ה א ש ל א ו ג ל ג א ב , ב ה ב ק נ ע כ ב ר י נ  כ

׳ ש ר ר ש ה מ י א ה ו ם ה ן ג ע , י י י ב א ה ד י ת י נ ב ר  מ

ר מ ) א ד ה ו מ ל ת ו ב ר מ ה א י ל ע , ו ע ד ו נ א כ ב י ק  ע

י ת ש א ה ב ל ג ל ג ת כ נ ״ ח א . ו ם י א ה ל ר מ י א י ב  א

ת ו י ה ר ל ש פ י א , א ר כ ל ז ו ג ל א ג י ן ה ע , י ה נ  ה

ת ו ב ק ו נ ל י פ א , ו ת ו ב ק א נ ל ם א י ר כ ם ז י נ ה ב נ מ י מ  ל

ת ו פ ר ט צ ה א ב ל ) א , ו ר כ א ז י ה י ש פ ד ל ל א ת  ל

ל י י א , ו ה ר ב ב ע ת ת ה ש מ ת ע ר ח ה א ב ק ת נ מ ש  נ

, ע ש ר ס ה ו פ ו ר ס נ ר ו ת ט ש ש א פ ה נ ה ב ר ב ע ת נ  ש

ת ב ס ו ל ה ז , ו ע ד ו נ א כ ב י ק ׳ ע ר כ ל ״ ה ת א א ש נ  ש

א י ה , ש י ת ש ם א א ע ב י ק ׳ ע ר ש ל י ה ש ב ר ו ק  ה

. א ״ ל י ג נ י א ת ב ה מ ר ב ע ת ז נ א . ו ר כ ז נ ו כ י מ ל ח ו ג ל ג  מ

ה ד ר פ נ ת ו ר כ ז נ י ה ת ב ה ב ל ג ל ג ת , נ ה ד ל ו נ ש כ  ו

ז ת א ר כ ז נ א ה ״ ל י ג נ י א ת ה ב ת מ ר ש ח א . ו י ת ש א  מ

ו א , ו י ת ש א ׳ ב ם ב ע ר פ ב ע ת ה ר ל ו ז ח ת ך ש ר ט צ  י

ת ש ל א ו ג ל ה ג י ה ת , ו ת ר ח ת א ד ב ל י ר ל ו ז ח  ת

ה י ח ם ת א , ו ש מ ר מ כ ז נ ע ה ש ר ס ה ו פ ו ר ס נ ר ו  ט

ת ר ח ה א ב ק ש נ פ נ ך ש ר ט צ , י א י ה ת ה ר כ ז נ ת ה ב  ה

ש פ נ ל ה ג ל ג ת ת , ו ת ד ה ת א ד ב י ל ו ת , ו ה ר ב ב ע ת  ת

ם ר ע א ש ש ת פ נ ה ה ת ו ם א ה א נ ה , ו ת ב ה ה ת ו א  ב

ר ש פ ז א , א ה נ מ ד מ ר פ א ת ל ר ו ו ב ׳ ע י ת ב י ב ת ש  א

ת ו מ ת י ש ר ל מ א , ו ר כ ה ז י ה י ד ש ל ר ת ש ד א ל ו ה  ש

ל ו ד ר ג ש ו ם ע , ע ת ר ת . א ד ש א א ש כ א ״ ח א , ו ת א  ז

ס ו פ ו ר ס נ ר ו ת ט ש ם א א ע ב י ק ׳ ע ת ר מ ג ו , ד ג ל פ ו  מ

. ו ה ו מ כ כ ״ ה ג ש ת א א פ ר מ ש ו ע י ה א ל ב ן י  כ

ם י ל ש ה ה ל כ ז ר א ש ר א ח י א , כ ל ״ ת א ר ח ם א ע פ  ו

ת פ ת ו ש י מ ש פ נ ו ש מ כ , ו י ח ו ת ר ח א ק , א י ש פ ת נ  א

ן ם כ א ג ב י י ח ו ן ר , כ ל ״ נ א כ ב י ק ׳ ע ש ר פ ם נ  ע

ה כ ז ז א א , ו כ ״ א נ ב י ק ׳ ע ל ר ו ש ח ו ם ר ף ע ת ו ש  מ

י ת ו ר י ו ש פ נ ו ש מ כ . ו ת י ת י מ א י ה ג ו ת ז ח ב ק י  ל

 הגהה
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x&p שער הקדמה ל״וו הגלגולים 

 גדולות, ובפרט בתפלת והגמירה בברכת השנים
 ובאת צמה דוד עבדו, ובשומע תפלה. וטעם
 הד^ר הוא למי שגמ ר׳ ייבא סבא מתגלה אל
 הצדיקימ כמו בניהו בן יהוידע, כמבואר אצליגו,
 ונוסף על זה שהוא משרשי, ולכן אם אזכה
 שיתגלה בי, יגלה לי גפלאות גדולות בע״ה.

 ליל מ׳׳ש ההיא, יתדתי יהוד, אתר הצות
 לילה, כשקמתי ממטתי, ואירע לי כמכר לעיל,
 והזהירגי רב ייבא סבא, שע״י היהוד מכתיבת
 ידי מורי ו״ל, אשיג בהכמה כל מה שארצה,
 ושאייהדמ שלשה פעמים בכל יומ באופן זה,
 בנפילת אפים בשחרית, ונפילת אפים א) במנהה
 ובק״ש של ערבית. ובזה אשינ כל מה שארצה.
 וליל יום שני הזרתי לייהד אהר הצות לילה,
 וא״ל רב ייבא סבא, ולמה לא יהדת היהוד
 ההוא כמו שצויתיד לעשותו שלשה פעמים בכל
 יום כמ״ל, כי בזה תשיג השנה שלימה לאין
 קץ, ולו לו אצל ובך ה״ד יצהק אשכמי,
 ואמור לו שילמוו איד תעשהו בשלשה זממם
 הגד, ואמור לו שידבר עמי, ואגי אלמדהו לו,
 והוא ילמז־הו לד. ואיגד יודע כמה אתה גדול
 לפגי הש״י, כי אדם גדול אתה כר׳ עקיבא
 ותביריו, ותשיג מה שלא תשיג שוס אדם
 בדור הזד, אפילו האר״ י רבד, ואתה עתיד
 שידבר לד המלאד אליהו ז״ל פה אל פה בהקיץ,
 ולכן כאשר תייהד יהוד הזד, תעלהו בסוד (מ״ן)
 אליהו שהוא שם בן, והוא סוד מ״ן, ותעלהו
 בסוד גדב ואביהוא, שהם טור הנפש, ותעלה
 אותי ג״כ עמהס, ומה תשיג שידבר לד אליהו
 הגמא ז״ל, ושאר מלאכים, ואיגד יודע כמה
 גדלה מעלתד מכל אנשי הדור הזד, ומיס יתן
 לד הש״י, גם עושר, שלא תצטרך לשוס אדם.
 ואז בבקר הלכתי אצל מורי ז״ל, וסטרתי לו
 כל הגז״ל, ואה״כ למד לי איד אעשה היהוד
 הגד, בשלשה התפלות: מטילת אסים דשוורית,
 ומגהה, וק״ש של ערמת. וכבר ביארתיו בטוף
 היהוד של כתיבת ידי מורי ז״ל וע״ש. גס עמן
 יהוד גרב ואביהוא ואליהו ז״ל, כבר כתבתיו

 ביהוד ההוא. וגדמה לי באלו היו אומרים לי,
 בר״ת של תיבת ״לו ״השה ״לעולה, היא הלל

 הזקן. ואיני מבין עניינו.
 והנה כל זה נתדמה לי אז במתשבתי, ואחר
 כך נפלה עלי הרדה ורעדה גדולה עד מאד
 בכל איברי, וידי רועדות זו לזו, גם שפתי היו
 רועדות דבר גוזמא, ומתגועעות במהירות
 ובתכיפות ובמרוצה גדולה, וכאלו קול היה יושב
 על לשוני בין שפתי, והיה אומר במרוצה גדולה
 יותר ממאה פעמימ בלשון, מה אומר, מה אומר,
 ואני הייתי מהזיק את עצמי ואת שפתי שלא
 לנענעם ולא יכולתי גם להשקיטמ כלל, ואח״כ
 השבתי לשאול על החכמה ואז היה הקול מתפוצץ
 בפי ובלשוני ואומר החכמה החכמה יותר מעשרים
 פעמים. ואח״כ חזר ואמר, ההבמה והמדע,
 ההכמד, והמדע, עד כמה פעמים. ואח״כ הזר
 ואמר ההכמה והמדע נתון לד. ואח״כ חזר ואמר
 ההכמה והמדע נתון לד מן השמים, כידיעת ר׳
 עקיבא. ואה״כ הזר ואמר, ויותר מר׳ עקיבא.
 ואה״כ אומר, וכרב ייבא סבא, ואה״כ אומר,
 ויותר מרב ייבא סבא. ואח״כ אומר שלום עליה
 ואת״כ אומר מן שמיא משדרת לד שלמא. וכל
 זה היה במהירות גדול, דבר נפלא פעמים רמת
 בהקיץ, ואגי מפל על פגי, משתטח בכוך של

 אמי.
 ואה״כ הלכתי אצל מורי ז״ל, וא״ל כי
 הועלתי מאד, במה שעשיתי שגי היהודים
 הנזכרים זה אחר זד, ושבסדר זה ראוי לעשותם,
 ומה שלא נענתי ביהוד האחד היה, שהמתימ
 לו עד שאייהד שני היהודים. וא״ל מורי זלה״ד,
 כי בתורתי משם ונכנסתי לביתו, שראה את
 נפש בן יהוידע הולד עמדי, וא״ל מ אימ מן
 השרש שלי, אלא הטעמ הוא, כי הוא מתגלה
 עם כל המייהד יהוד עליון, כי זה דרמ תמיד

 בהיו כנזכר אצלימ במקום אהד.
 וא״ל מורי ז״ל, כי אמרו לו אז במנהה,
 שאם אזכה באותו יום שבת הבא הראשון אל
 רב ייבא סבא, שישאר בי תמיד, ולא יסתלק
 בשאר הגלגולים שלי, ועל תו אזכה אל האחת

 הגהות ומדאה מקומות
 א) שער דוח חקור• דף קי״א ט״א יחוד בי.



ח הגלגולים ״ ה ל מ ד ק  קמב שער ה

ת ״ ם ר ג . ו ד ו ס י ה ת ו ע ד ד ה ו , ס א ב ר י ו מ ך ר י א י ר י  ל

, י ׳ י מ א ר י ר ט מ י ג , ב ר ש א ך ״ ב ו ט ב ״ ר ה ״ ״ ל מ  ש

ל ם ש י ש מ ח ר ה ע א ש י י ה ״ מ י ר ה כ ן ז י נ ר ע ו כ ז  ו

. י ש פ ש נ ר  ש

ת ו מ ש ן נ י נ , ע ר ת ם א ו ק מ ו ב נ ר א י ר ב ב  כ

ר א ב ה נ ת ע ) ו , ה ם ן ה כ י ם ה י א ר ו מ א ה ם ו י א נ ת  ה

ר ב כ , ו י ש פ ש נ ר ת ש ו צ ו צ נ ת מ צ ת ק ו ט ר פ ל ב כ  ה

, ם י ט ש פ ת ם מ י ד ס ה ה ש מ א ה ״ ז ש ב י י ת כ ע ד  י

. ת ו ר ו ב ׳ ג ם ה ג  ו

, ו מ צ ף ע ו צ ר פ ה ב ל ז י כ , כ ל ״ , ג ב ת ו כ ר ה מ  א

ר ש , א ן י ל ק ל ש ל ו כ ף ה ו צ ר פ ב ב ש ק ע ר ה ב ל א  ש

. ר י ע ז ת ד ע ד ת ה ו ל מ ת ש ו ר ו ב ג ף ה ו צ ר א פ ו ו ה ל  כ

ה ר ו ב : ג ך ם כ ת ה ו ל ד ג ל ה ת ש ו ר ו ב ג י ה י ח ה ב נ  ה

, ח צ ג ד ל ו ס ן י ה מ י ל ך ע ר ה ד ל ו ע , ה ת ו ל ד ג ל ה  ש

, ד ס ח ד ה ה ע ל ו ע ה ה ר ו ב ג ה . ו ך ל מ ו ה ה י ק ז א ח ו  ה

ן ה מ ל ו ע ת ה ו ל ד ג ת ה ר ו ב . ג א י ב נ ל ה א ק ז ה א י ו  ה

ה ל ו ע ה . ו א ב י ק ׳ ע א ר ו ) ה , ו ד ו ה ל ה ד א ו ס י  ה

ה ר ו ב ג ה . ו ל א ל ל ה ן מ א ב י ב ק א ע ו , ה ה ר ו ב ג ד ה  ע

, ת ״ ת ב ם ש י ל ו ג ם מ י נ ו ת ח ם ת י ש י ל י ש נ ש ה ב ל ו ע  ה

ר ח ד א ס ח ש ה י ל ר ש א ש נ ן ה מ . ו ״ ז ב י א ר ו  ה

. ך ל מ ו ה ה י ק ז ן ה ה ב ש נ א מ ו ה ר ו ״ א מ ו , ה ו ק ל ח ת  ה

י ז ו ב ל ה א כ ר ן ב ו ב ה י ל א א ו ן ה ו י ל ע ש ה י ל  ש

ה ל ו כ ע ״ ח א . ו ם ״ ה ר ז , ו ר ״ ה מ , ז ם ת ר ח פ ש מ  מ

ת ו נ ט ק ה , ו ם י ת מ ר ן ה א מ י ב נ ל ה א ו מ א ש ו ה , ו ת ע ד  ב

. ע ד ו נ ם כ ״ י ה ל ם א ל ש  ש

, ח ו מ ׳ ה י ח : ב ם ה , ש ׳ י ח ב ה ה ש ל ו ש ר ב א ב נ  ו

ת ו מ ה ה נ . ה ת ו ר ו ב ג ת ה ג י ת ב , ו ם י ד ס ח ׳ ה י ח ב  ו

ה ל ו ע ד ה ס ח ה . ו א מ ר ה י ב מ א ר ו , ה ה צ נ ה ב ל ו ע  ש

ר ח א . ו ו ג י ב ב י ב ב , ר ה ר ו ב ג ה . ו י י ב א א ו , ה ה צ נ  ב

, ח ו מ ה י ו נ מ י ע ה ו ר ז א ה ו ה , ש ד ם ה ה ב ל ו ך ע  כ

. ת ל י ר ש ל ב א ו מ ב ש , ר ה ר ו ב ג ה . ו א ר ו ח ב ס א ר ו  ה

ת ג י ח א ב ו ה , ו ל א ו מ ר ש י מ ח ס א ח ג , פ ד ס ח ה  ו

א ק י ת ע ם ד ט ו ח ה ה ו פ ל ה ׳ ש א ד ה ו ה י ר ה ה  א

. (ג) א ש י ד  ק

י ר ל מ ו ה א י ה י ש ת מ ל , ה ה כ י ת א ב ם ש ו י  ב

ה י ה , ו ם י א ר ו מ ל א ד ש ה ג א ו ו ן ז י ג , ע ל ״ י ז ר ו  מ

. ך א י ר י ת ל נ פ ר צ ש ך א ב ו ב ט ה ר , מ ם ה י ל א ע ר ו  ק

ן י נ ע י ה ש ל ר י פ , ו ן י נ ע ו ה י ל ת ר פ ס י ו ת כ ל ר ה ק ב ב  ו

ה א ש ר ׳ ׳ ע ־ ב , כ ל ״ א , ו ל ו ד ד ג ו א ס ו י ה , כ ל ״ א  ו

א ל , ו ר ת נ ו י ת ו א , ו י מ ר ה י ב מ , ר י ה צ מ ב ב ו ת  כ

. ה ר י ק י ה ״ ר ע ב ד ו ה ו ל ל ג ד ש , ע ר ב ד ן ה י ב  ה

ת ו צ ו צ ג נ ״ ־ ר י ת , כ ו נ ר א י ר ב ב י כ , כ א ו ן ה י נ ע ה  ו

ה נ ה . ו ש פ נ ש ו פ ש נ ר ל ש כ ש ב , י ם י מ כ י ה ד י מ ל  ת

, ת ו כ ל מ ׳ ה י ח א ב ו , ה א ר מ ג ׳ ב ז נ א ה ד ס ב ה ת ר  ב

ד ו כ ס ״ ו ג ה ז , ו ד ס ב ח ר ו ו ב ב ו ת כ ו ש ת ו ת א  ב

, ת ע ד ד ה ו א ס י ן ה ו י ל ע ג ה ו ו ה ז נ ה . ו ך ב ו ב ט ר  ו

א ו ם ה ש , ו ז ״ א מ י ר ט מ י ג ם ב ה , ש ה ״ י ה א ״ ה ו י ו  ה

ה ת ו ח א ק ן ל כ ל . ו ר א ב נ ו ש מ א כ מ ר ח י ב מ ד ר ו  ס

, ר א ת ב ו י ת ו ם א ה , ש א ב ה ר ה ק כ ל ״ ח א , ו ה ל ח  ת

, א י י ר ט מ י ג א ב ב י ר , כ ד ו ס י ן ד ו ת ח ג ת ו ו א ז ו ה  ש

ם י ג ו ו ׳ ז ם ב ה , ו י ״ נ ד ה א ״ ו ה ם י ״ י ה ל ה א ״ ו ה  י

ת ו כ ל מ ם ה ה , ש ר א א ב י ר ט מ י ג ם ב ה , ש ם י נ ו ת ת  ת

ר מ ה א ז ל ) ו . ג ע ד ו נ ת כ ״ ת ם ה ה ע י ת ו ל כ י ע ה ב ש  ב

א ו , ה א מ ר ה י ב מ ם ר נ מ . א ה א ר ת א ב נ א ) ו א ד ב  ר

ם ה ם ש י נ ו ת ה ם ת י ג ו ו ׳ ז ף ב ר צ ם ת י א , כ ן ו י ל ע  ה

, ׳ ז ב ז כ ״ ה מ ל ו ע ן ה ו י ל ע ג ה ו ו ם ז , ע א ״ ב ר ר ו ״ א  ב

א י ר ט מ י ג ם ב ה . ו ר ״ א נ י ר ט מ י ג ם ב ת ש ל ו ש י ה  י

ע ד ו נ ת כ ע ד ת ה ו מ מ ו ׳ ר י ח א ב ו י ה ״ מ ה ר נ ה . ו י ״ מ  ר

ו ה ז , ו ט י ו ע ע ד א י ב ל י ת , נ ם י ש מ ח ר ה ע א ש ו ה  ו

י מ ר , ו ״ ט א מ י י ר ט מ י ג א ב מ י ה , כ א מ ר ח י ב ״ מ  ר

ת ע ד ד ו , ס י ש פ ש נ ר ל ש ם ש י ש מ ח ר ה ע א ש ו  ה

ב ה ר ק מ ו ס ן פ י נ ו ע ה ז . ו י ש פ ש נ ר ל ש ן ש ו י ל ע  ה

, ע ד ו נ ת כ ו כ ל מ א ה י ה ה ש י מ , כ י ת מ ל ת ך ש ב ו  ט

ה נ ו פ א צ י ה , ו א ד ס ב ה א ר ו ה , ש ך ב ו ב ט ת ר א ב ו  ה

 הגהה
( . ב ף ׳ ד ג ד ה ו ח י ן ב י י ע : ו ש ״  (ג) א

 נדל מקומות
 הקדיש. שם דרוש ענין תפלת ערבית.

 ד) ב״ב יב:
 ד.) לעיל הקדמה ל״ו.

 ו) ע״ח ח״א שער כי: שער המוחץ סוף פ״ט.
 להלן דיה פעם אחרת איל.

נ ת ו ו ה ג  ה

 ב) שער דוח הקודש דף קי״ב ט״א.
) שער ההקדמות דף רי״ז טיב ד״ד. אות הבית.  ג
 ספר הלקוטים סדשת וירא בפסוק וישב אברהם בבאר
 שבע. שער מאמרי רשב״י זיע״א הקסה״ז דף נ״ו
 ט״ב ד״ד. אמר המעתיק. שעד הבונות ח״א דרוש



 שער הקדמה ל״ת הגלגולים קמג

 רב זריקא. רב טביומי. רב כרוסטדאי חמיד לבא.

 ר׳ צדוק הכהן. רב קיםמא, רב שמעיא הטידא.
 ונלע״ד עתה, שצוני למין בהם כל אהד מהם
 בשבעה הימים של השבוע, כסדר אמ״ד הו״ז.
 טעם אהדת א״ל, כי אליהו בן ברכאל
 הבוז י ממשפחת רם, הוא בשליש העליון המכוסה
 של הת״ת, וז״ש ממשפחת ר* ואלקגה ושמואל
 הנביא מו, הם מן הרמתים, שהוא בדעת עצמו.
 שהוא הרמה העליונה הכולל שתית* ולי אני
 הצעיר א״ל פעם אהדת, שאני גבורת הוד
 העליונה, אשר בדעת עצמו. ור׳ יוסי הגלילי
 הוא מן הפאה השמאלית שבראש, מן בהי, א״ל
 שדי, שבמרצוף כתף שמאלי שבפרצוף של שרש
 נמשי. ויונתן בן הרכיגם, הוא מן הגבורה של
 הגמדה שבחמש גמרות שבדעת. ודי עקיבא
 הוא מן גבורת הוד ה) שבדעת. ואגי מן גמרות
 הוד שבדעת לאה היצוגה. ויהזקאל הגמא, הוא
 מספת אדה״ר, קודם שנולד קין. דוגמת מה
 שהודעתיד בענין מיכה המורשתי, ונחום
 האלקושי. ור׳ תוצםית המתורגמן, הוא מן גבורת
 ההוד שבדעת שמעד אבא, ומקע האור שלה,
 ועוברת עד הדעת של לאה ההיצונה וממה
 שנשאר שם הוא שרש נמשי. ונלע״ד שא״ל
 מורי ז״ל, כי הוא מוכרה שבעברה דרו דעת
 אימא, תעבור רדד גמרת ההוד של דעת מעיר
 שמצד אימא, לפי שבאבא גניו גו אימא, והנשאר
 בדעת חזור תעיר דמצד אימא. שם יש לו
 קרוב גדול עמי. וכן כל שאר השרשיס של מורי
 ז״ל הר״ם אלשיד הם באים ועובתס על דדד הגף
 דש לי שייכות עמה* עוד א״ל מרי זלה״ה,
 כי להיות יוגתן p הדכיגט ז״ל מגבורת הגבורה
ד עקיבא מן גמרת ההוד של  של הדעת, ו
 הדעת, לכן היה יונתן בן הרכיגט הריף ממנו

 מזכר ט) ובירושלמי דיבמות.
ן שרשי הנשמות מה עניינם.  י) מאור עי
 דע, כי כל הנשמות תלמים באדה״ר, מ הוא
 מלל כל המשה שרשי הנשמות, שהם: אריך,

 גמרת הגדלות, המכה תת־ הקטנות. וההוד.
 המוה: הוא רב משרשיה, תלמיד אמי. והגבורה,
 רמי בד תמרי. והחסד, רפרם בר פפא> ואה״כ
 עולה מבודה, המוה: ד זתקא. והגמרה, ד
 זעירא^דהבת. זההםד, ד זעירא בר הלל. והת״ת
 בשגי שלישים המגולים התהתוגיס, המוה: עולא
 בר קושב. והנמרה, רבי״ן דסליק ונהית מא״י
 לבבל. וההסד, רב הגא בגדתא* והת״ת בשליש
 עלתן הממס* המוח: ר׳ מיאשא שממן ד
ד  יוהגן. והגבורה, ר׳ שילא שגעשה לו הגס מ
 במסכת ברכות ז) התמד, שמות בתה דרביגא.
 ומורי ז״ל צוד, אותי, שתמיד אמין בבל
 אלו הגד, בכל שמע ושבוע, גתלקימ כפי הימים,
 והוא, שאכוין באותם שהם מה״י, בשלשה ימים
 אב״ג. ובתג״ת, בשלשה ימיס דה״ו. ובדעת,
 בתם ששי אהד ה׳ שעות, כי כבר ידעת כי אז
 מתתיל קצת תוספת שב* ודע, כי כל זה היה
 כתוב אצלי מימי מורי ז״ל מייד קטן, ושם
 באהרית הכל, ראיתי כתוב רב המא מ־ בתי,
 בלתי שום פירוש, ואיגי תדע אם צריד לכמן

 בו בתם שבת, ושכהתי העגץ.
 פעם אהדת אהר יום א׳, צוד, אותי גם כן,
 שאכמן ככל ימי השבוע בכל תפלה ותפלה,
 כאלו התנאים והאמוראים והצדיקים שאכתוב
 עתה, תה סדרם: יום א׳ בשחרית, רב ייבא סבא.
 מגהה, אמי. ערבית, רב ביבי מו. יום שגי
 בשתרית, רב ייבא אמורא. מגהה וערמת, אביה
 בן רהבעס. תם ג׳ בשתרית, רב דימי מנהח־עא.
 מגהה, רב דימי דםליק לא״י. ערמת, רב ייםא
 אמורא. יום ד בשהרית, רב אהאי בר יאשיה.
 מגה* רב שישא בתה דרב אידי. ערבית, רב
 הייא מדםתי. יומ המשי בשהרית, יהושע בר
 זדגוקי. מגחה, רב איו. ערבית, אבדימי. תם
 ר כלו, גהום האלקושי. תם שבת כלו, מיכה
 המורשחי. ודע, כי גם זה מצאתי כתוב בגייר
 קטן, ובאתריה כל הגזכר, מצאתי כתוב שמות
 אלו, ולא אזכיר עגייגס, ואלו הם: רב בימ.

 הגהות ומראה מקומות
ת טז. ו מ * 0) י  ז) דף ג

 ח) שער הפונות עגת ספירה העוטר דדוט י״ב י) לעיל הקדמה י** שעד הפסוקים פרשת
ה יתבאר. בראשית דרוש גי. מ . ו  דף קפ*ט ס״א דד



ח הגלגולים ׳ ׳ ה ל מ ד ק ד שער ה מ  ק

ם ה י נ ו ש א ט ר ח ש א א ט ח ת ה מ ח ה מ נ ה . ו ף ו ג ם ה  ע

ק ל ח ת נ , ו ה ל ע מ ו ל מ ג , פ ט ״ ן ס ו ק ם ת י נ ו ק ת ר ב כ ז נ  כ

, ם י ל ו ד ת ג ו מ ש ג נ ״ י ר א ת ו ה , ש ם ה י נ ש ש מ ר ל ש  כ

ה מ ש א נ ו , ה ם ה ץ מ ו צ ל נ כ , ש ת ו צ ו צ א נ ו ב י ר ס  ל

ה י ת ו ט ש פ ת ה א ש מ , ד ם ם ש י נ ו ק י ת ש ב ״ ז . ו ת ה  א

. ל ב ש ה ר ן ש א מ ו ה י ש פ , ל ר כ א ו ו ב ׳ ר ד ס  ע

ה ל ח , ת ה ר ד ש ט ה ו ך ת ר ד ד ר ו י ת ה ע ד ש ה ר ה ש נ ה  ו

, ד ו ס ד י ד ע ר ו כ י ״ ח א , ו ו ל ת א ו פ ת י כ ת ל ש ד א ר ו  י

ן ע מ ר ז ת ה פ ע ט י ג ה ה ב נ ה . ו ע ר ז ת ה פ א ט י צ מ ה  ל

, ם י ר מ ת ת פ ד כ ו ס י א ה ר ק ז נ , א ד ו ס י ל ה ף א ת כ  ה

ד ר ו ר י ש א כ . ו ם י ו ם ש ף ה ״ ת כ ת ו י י פ ת כ ו י ת ו י א  כ

י ת ב ש י ת ז כ , א ד ו ס י ל ה ד א ה י ם ב י פ ת כ י ה ת ש  מ

ז י א , כ ר ב ו ח ו ו י ת ו צ י ק ת ל ש ת ע ו ר ב ו ת ח ו פ ת  כ

י , כ ה מ ל ך ש ף ל ל א ב ה י ת ז כ א , ו ד ו ס י ם ב י ר ב ח ת  מ

י ת י ר ת ב ב א ו ת כ ש ה ״ ז . ו ה מ ל א ש ר ק ד נ ו ס י  ה

, ף ת ם כ י מ ע ׳ פ י ב , כ ף ל א ד ה ו א ס ו ז ה א , ו ם ו ל  ש

א ו , ה ו ד ב ׳ ל ף א ת ל כ ב . א ף ל א א י ר ט מ י ג ם ב  ה

ו ד ב י ל ו ל מ ת ה ו י ת ו ן א י נ מ , כ ק י י א ת י ר ט מ י ג  ב

ם ם ה ר ב ח ת ה ב , ו ד ו ס י ב י ש ״ ד ם ש ש ם מ ל ע נ  ה

( . ל ף ״ ל  א

ה נ י ה , כ ר כ ז נ ם ה י ש ר ש ן ה י נ ר ע א ב ה א ת ע  ו

ר א ש ת מ ו צ ו צ ו נ ב ר ע ת , נ ר ״ ה ד ל א ו ש א ט ת ח מ ח  מ

, ל ב ה ן ו י י ק ש ר ל ש ע ש ר ת ה פ י ל ק , ב ר ״ ה ד י א ר ב י  א

ר ב ל ד ר כ ו ז ח ד י ח ם י י ל ג ת ם מ י ל ו ג ל ג ת ה ע ב  ו

. ו ש ר ש  ל

ו ר ב ש , א ו ד ב ן ל י ש ק ר ר ש א ב ה א ת ה ע נ ה  ו

ק ר א פ ו , ה ן י ש ק ר . ש ם י י י ה נ י א ש פ ץ נ ו צ י נ ו ל  ת

ש י , ו ף ו ג ם ה ע ע ו ר ז ר ה ב ח מ , ה י ל א מ ש ף ה ת כ  ה

ו ג י י א , כ ע ד ו ר ג ב י כ , כ ת ו מ צ ע ם ו י ד י ג ר ו ש ו ב  ב

. ת ו מ צ ע ם ו י ד י ג ר ו ש ו ב ה ב י ה י א ש ל , א ר ב א א ר ק  נ

ם י ק ר ו ע ם ה ו ה ל א ם ה י ד י ג ה , ש ל י ע ר ל א ב ת ר נ ב כ  ו

. ל ״ ז נ ם ה י ד י ה ג ״ ס ש י ה ל ל כ ם ב נ י א , ש ם י נ ט ק  ה

׳ ס ת ל ו ק ל ת ת , מ ה ז ר ה ב א ב ו ש ל ם א י ק ל ה ח ש ל ש  ו

, ה ז ף ה ת : ל ה ר ש ב ל א כ . ו ם י נ ט ת ק ו צ ו צ א נ ו ב  ר

, י ש פ ץ נ ו צ ש נ ר ם ש נ מ א . ו ם ל ד ש ח ף א ו צ ר א פ ו  ה

א ו ה , ש ה ף ז ו צ ר פ ב י ש ל א מ ש ב ה ק ע ק ה ר פ א ב י  ה

ה ז ב . ו ת י נ ש ׳ ה י ת ב ה ״ ר מ ה ד ל א י ש ל א מ ש ף ה ת  כ

ו ש ב , י ן י ל ק ף ש ו צ ר פ ה ה ל ז י ש ל א מ ש ב ה ק ע  ה

ם י ד י ה ג ״ ס ש ם ו י ר ב י ח א ״ מ ה ר נ ה . ו ן ״ ו ז , ו א י ׳ ו א  ו

ר ב ל א כ ל ש ״ , ר ם י ש ר ג ש ״ ־ ר ם ת ה , ו ם ד א ם ב  ה

ה ״ ס ש ו ה ל א ד מ ח ד א י ל ג כ , ו ח ״ מ ר ו ה ל א ד מ ח  א

ם י ר ב י ג א ״ י ר ל ת כ ד ב ח ף א ו צ ר ו פ ש ב , י ם י ת  ג

. ד ח ש א ר ם ש י א ר ק נ , ו ם י ד י נ  ו

ת ו מ צ ע ם ו י ד י ר ג ש ב ל מ ו ל ר כ ב ל א ה כ נ ה  ו

ן ר מ ב ן א י נ ע ל , ו ה א מ ו ן ט י נ ע ) ל ל כ ״ ש ו ־ ׳ מ  כ

, ם י ד י ה ג ״ ס ן ש י נ ו ע ל ם א י ד י ג ן ה י ל א ב . א י ח  ה

ח ״ מ ר ת ה ל ו , ז ע ״ פ ם ב י ד י ם ג ם ה י ד י ה ג ״ ס ש י ה  כ

ם , ה ם י ר ב י א ם ב י ל ל כ נ ם ה י ד י ג ל ה ב . א ם י ר ב י  א

ר ב א ה ר ו ש ב ך ה ו ם ת י ט ש פ ת מ ם ה י נ ט ק ם ה י ק ר ו ע  ה

. ם י ד י ה ג ״ ס ש ל ה ל כ ם מ נ י א  ו

, ר ״ ה ד א ם ב ם ה י ש ר ג ש ״ י ר י ת א כ צ מ נ  ו

ת ו מ ש ל נ ת ש ו צ ו צ ג נ ״ י ר ו ת ש ב ם י ה ש מ ר ל ש כ  ו

ה ל ז כ . ו ת ח ה א מ ש א נ ר ק ם נ ה ץ מ ו צ ל נ כ  ש

ה ז , ו ה ט מ 1 ר ־ א ב ת י ו ש מ , כ ש פ נ ת ה ו י נ ו צ ת  ב

ת ו נ ו ע ״ י ה ם ע נ מ . א ן י נ ע ת ה ו י ר ק י ע ת ו ו ת י מ  א

ת ו נ י ת ב י ה ת ם ש י ק ל ת ת , מ ם י נ ו ת ח ת ל ה ם ש ג פ ה  ו

ם י ש ר ג ש ״ י ר ת י ה : כ ש ו ר י , פ ם י ק ל ה ח מ כ ר ל כ ז נ  ה

א ו ב ם ר י ש ד ש ק ע ל ח ת ח ל ד ו ר פ ה ם ל י ל ו כ , י ם י ל ו ד  ג

ל כ ב , ש ם י ל ו ד ת ג ו צ ו צ ג נ ״ י ר ת . ונ1ן ה ם י נ ט ם ק י ש ר  ש

ד ר פ ה ם ל י ל ו כ , י ם י ל ו ד ם ג י ש ר ג ש ״ י ר ת ה ש מ ר  ש

י , כ ע ל ד ב . א ם י נ ט ת ק ו צ ו צ א נ ו ב ם ר י ש ל ש  א

׳ ל ס ו א , א ג ״ י ר ת ל ה ו א ק ל ח ת י ת ש ר כ ו ו מ נ י  א

ם י ש ר ג ש ״ י ר ן ת ת מ ו ח פ , ש א י ה ה נ ו ו כ ל ה ב . א א ו ב  ל

ל כ ם ב י ל ו ד ת ג ו צ ו צ ג נ ״ י ר ן ת ת מ ו ח ו פ , א ם י ל ו ד  ג

׳ ן ס ר מ ת ו ן י כ . ו ת ו י ה א ל ״ , א ג ״ י ר ת ן ה  שרש מ

ת ו צ ו צ א נ ו ב ׳ ר ס ר מ ת ו ו י , א ם י ג ט ם ק י ש ר א ש ו ב  ר

ל ב . א ת ו י ה א ל ״ , א ג ״ י ר ת ן ה ש מ ר ל ש כ ם ב י ג ט  ק

ש י י , כ ת ו י ה ר ל ש פ ע א צ מ א ר ב ש ן א ו ב ש ח  ה

ת ר ש ע ש ל י , ו ם י פ ל א ש ל י , ו ף ל א ק ל ל ח ת מ  ש

. ן ו ע ת ה ג ר ד י מ פ ל כ כ ה , ו ה ז א ב צ ו י כ ם ו י פ ל  א

ל ו ג ל ת ג י ל ט ד ״ ן ס ו ק ן ת י ג ו ק ת ר ב כ ז ם ג ע ט ה  ו

ד , ע א ו ב ׳ ר ס ת מ ו ת ל פ ב , א א ו ב ׳ ד ס ר מ י ת  י

. ו ת ג ר ד מ ן ו ו ע ט ה ו ע י מ פ , כ ת ו י ה ר ל ש פ , א ג ״ י ר  ה

ל ף ש ת כ י ה ר ב י י א נ ם ש , ה ל ב ה ן ו י ה ק נ ה  ו

. ל א מ ש ף ה ת כ ן ב י ק , ו י נ מ י ף ה ת כ ל ב ב , ה ר ״ ה ד  א

ע ו ר ז ת ה ר א ב ח מ , ה ף ו ג ב ף ש ת כ ק ה ר ׳ פ י ח א ב ו ה  ו

 הגהות ומראה מקומות
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 הגלגוליפ קמה שער הקדמה ל״ה

 הזה של כנף השמאלי של אדה״ר, בלם ערבים
 זה לזה, לתקן כלם כל אהד מהם בעבור כלם,
 וכן כלם בעבור האהד מהם, וכאשר יושלם
 להתקן זה העקב אץ עורך אל זה העקב להתגלגל
 כלל, אע״פ ששאר הכתף הזה לא יהיה מתוקן.
 ודע, כי כשאיזה גצה אהד מן הממצות
 של זה העקב הטא ועשה עבירה, והוצרך
 להתגלגל ולהתקן, אז הוא מתגלגל עם נצח אהד
 משל העקב הזה עצמו, והוא נתקן יהד עמו. אך
 אמ העץ המור מאותמ שגופו כלה ואץ לו תהיה
 ה״ו, אז מתגלגל הוא לבדו, וגופו הא׳ גאבד

 לגמרי.
 גם אמ הוא מתגלגל להשלים אמו מצוה
 שהםר לו להשלים, ולא להתקן פגם של עבירה
 או הטא, אז ג״כ הוא מתגלגל לבדו כ״כ פעמים,
 עד שישלים המצות. והגוטות שלהם, כל אהד
 מטל הלק כפי מה שהשלים בו. ודע, כי כשהםר
 מאמה גצוץ (גלע״ד שצ״ל כשגטגם) מצוה אתת,
 איננו ג) המר ומגלגל עם נצוץ שגי, אעפ״י שהוא
 משרשו, אלא עמ נצוץ החמה לו בלבד, ולא

 עם שאר נצוצות אע׳׳פ שהם משרשו.
 ודע, שאם האדם יהטא להכירו, אז אפילו
 שאץ שמהם משרש אהד, צריכים להתגלגל
 שמהם ואותו שההטיאו יתעבו־ בו לסייעו שיעשה
 מצות לתקן מה שהחטיאו. ודע, בי אם האדם
 יהיה גםשו שלימה ומתוקגת לגמרי, אז יתגלו
 בו בל גצוצות אשר בזה העקב, ויהמ מאירים
 בגופו. והגה כח שיהיה מתוקן, צריך שיתגלו
 במצחו, ומכר שם למי שהמו ה׳ דיעה להסתכל
 בפרצוף, צריך שיתגלו שם במצחו, כל מציאות
 התרי״ג גצוצות שיש לשרש ההוא של הגטש,
 או אל התה, או אל הגשמה. שאלו התרי״ג, הם
 הת״ה שיש בכל שרש ושרש. והגה יש הרבה
 שאינם מכרים כפירוש, אכל הם גכללים עם
 האהתם הגדולים מה* והעגץ הוא, כי יש כמה
 גצוצות גדולות, שהם עיקרי התרי״ג נצועות
 הקטמת, כי כאשר אלו מתגלים, אן ודאי שכל
 השאר מתגלים עמהס, אלא שלסבת גודל הארת
 אלו העיקריים, אינם ניכרים האחרים. ולא מאי

 יותר מתרי״ג נצוצות קטנות, והם הנפשות הנז״ל
 שכלם הם משרש נפשי, שכתכנום בפרטות
 למעלה, מן קץ ועד נפשי אני היים. ויש עוד
 אתרים זולת הנז״ל, ולא ביארם לי מורי ןלה״ה

 כל הנצוצות שכעקב ההוא.
 מ) ואבאר עתה, ענץ זה העקב השמאלי
 שבפרצוף קין, שהוא כל אבר כתף השמאלי של
 אדה״ר כנזכר. דע, כי טפת הזרע הנמשכת מן
 העקב הזד, עד היםוד של ז״א, לפעמים נעשת
 יעקב, ולפעמים נעשת עקיבא, ולפעמים עקכיא,
 וכיוצא בזה, ואין להארת בטרטים אלו. ודע, כי
 סוד עקב לעולמ הוא סוד המלכות ולכן יש כה בכל
 נצוצות של זה העקב לעלות למעלה עדהמהשבה
 בסוד נקבר. תסובב גבר. ומצד זה זכה ר׳ עקיבא
 לעלות במהשבה, והבן זה. והנה נטשי שלי אני
 הצעיר חיים, היא מזה העקב הנזכר, של פרצוף
 כתף שמאלי של אדה״ר. ולכן יש לי שערות
 ארוכות בכתפי השמאלי כנז״ל, שנתן לי מות
 ז״ל םימן, שמן הכתף השמאלי של אדמ, שמ
 הוא אהמת נפשי. ואמנם יש לי שערות אתכות
 גם בכתפי הימני, אלא שבכתף השמאלי המ
 מרובים מתר, וטעם העמן הוא, כי כאשר גפגם
 צד הימני, במו המשל כהטאו של הבל שנפגם
 כתף הימני, אז אין המימן ניכר אלא בימץ
 לבדו. אבל כאשר מהמת פגם גטגם צד השמאלי,
 כמו המשל בחטאו של קץ, שגטגמ כתף השמאלי,
 אז גם הפגם ההוא מניע עד כתף הימני, וכן
 מוצא בזה, ולכן יש בי שערות גם בכתף הימין,
 אלא שבכתף השמאלי הם מתר מרובים לטי ששם
 הוא עיקרם, אבל כשאץ הפגם רק בימין, אז אץ

 המימן מכר רק בימין לבדו והבן זה.
 תע, מ אץ האדם צרת לתקן כל הםגמים
 שיש בכל השרש שלו, כמו המשל מי שהיא מאבר
 הכתף השמאלי של אדה״ר, שהוא גקרא שרש
 קין, ואמנם הוא מן אבר פרטיי שיש בפרצוף
 ההוא, כמו מן העקב הנזכר, אץ שום נצוץ מזה
 העקב, צרת להשלים ולתקן כל הפגם שיש בכל
 הפרצוף הוד, רק אבר העקב בלבד. ממצא, כי
 כל הנצוצות שהם מזה העקב השמאלי שבפרצוף

 הגהתו ומראה מקומות
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 קמו שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 לגמרי אל אדם, הנחלק לם׳ רבוא שרשים.
 ואמנם אלו הע׳ שרשים של קין, נחלקים עד
 ס׳ דבוא נצוצות לבד. אך השרשים אינם רק
 ע׳ שרשים. וכן עד״ז בכתף הימני של אדה״ר,
 והוא שרש הבל, ויש בו ג״כ ג׳ אבות, ואח״כ
 נחלקים לי״ב שבטים, ואה״כ נהלקים לשבעים
 נפש, שהם שבעים שרשים ולא יותר, וכללות
 כלם יחד, הם ס׳ רבוא נצוצות נשמות ולא יותר.
 ודע, כי כל שרש ושרש מאלו הע׳ שרשים שיש
 בקין או בהבל, יש בו פרצוף שלם אחד, וכללות
 הפרצוף הזה, נקרא שרש אהד, כי אין לך שרש
 ושרש מכל השרשים כלם, שאינו בחינת פרצוף

 גמור.
 והנה שרש גפשי אגי חיים, הוא שרש אחד
 מן הע׳ שרשים של קין, ויש בד פרצוף אחד
 שלם, ויש בו יותר מתרי״ג נצוצותי נשמות, ור׳
 עקיבא, ור׳ עקביא בן מהללאל, וגם אגי חיים,
 אנחנו הם מן העקב של זה הפרצוף. וחזקיהו
 המלך, הוא בראש פרצוף זה. ודע, כי תרין
 כתפין הנז׳ דאדה״ר, שהם בחי׳ קין והבל, רוצה
 לומר: כי הנה או״א, הם אדם וחוה, ותרין
 עטרין דגניזין בהון, שהם חו״ג, אלו הם הבל

 הסד, קין גבורה.
 אמר שמואל, מצאתי הגהה אחת וז״ל,
 והגלע״ד, כי אין העקב הזה הכולל של כל פרצוף
 קין, אלא עקב אחת פרטיי, של אחד מהעי שרשים
 של קין, כי בכל שרש יש עקב אהד, אך זה השרש
 כלו של ר׳ עקיבא, איני יודע אם הוא העליון,
 או התתתון, או אחד משאר הע׳ שרשים, ואינו
 מוכרה שכל השרש הזה, הוא העקב לבדו שבכל

 כללות פרצוף קין, הכולל ע׳ שרשים וצ״ע.
 ע) גם בענין השרש של נפשי, ביאר לי
 מורי ז״ ל פעם אחרת עגין זה. דע, כי גצח והוד
 דעתיק יומין, מתלבשים בשגי זרועות !״א, והנה
 משתי הידים של ב׳ זרועות של א״א, געשו
 הו״ ב אל או״א. ומן ב׳ הכתפות, הם סוד תרין
 עיטרין, הגקרא־ם חו״ג, דאהסיגו לברא קדישא

 לי מורי ז״ל, כמה נצוצות הם אשר הם העיקריים.
 והנה אם לא יהיה נפשו או רוהו או נשמתו
 מתוקנת לגמרי, או כפי המצות שעושה, כך
 גצוצות יתגלו בו מן תרי״ג של הנפש, או
 מתרי״ג של הרוח, או מתרי״ג של הנשמה. ויש
 נצוצות שהם מרוהקים הרבה ממנו, ויש קרובים
 מאד, ויש מקיפים אותו מרחוק, ויש מקיפים
 עליו וחופפים עליו בסמוך. והכל הוא כפי מעשה
 האדם, וכאשר יחטאו יחזרו להסתלק ממנו חי׳ו,
 וכפי שעור החטא כך יהיה מספר הנצוצות אשי•

 יסתלקו ממנו.
 ס) גם בענ־ן שרשי הנשמות, דע, כי כל
 הנשמות היו כלולים באדה״ר. והנה כל שרש
 נשמות אדה׳׳ר, הם שלשה אבות. ואח״כ נחייקיפ
 לי״ב שבטים. ואח״כ נחלקים לשבעים נפש. וכל
 חלק מאלו הע׳, נהלקים לכמה חלקים, עד שנמצאו
 כל החלקים של חשרש־ם כלם, שיש בנשמת

 אדה״ר, הם ששים רבוא שרשים קטנים.
 והנה אם תדקדק תראה, כי התרי״ג הם
 כללות ס׳ רבוא, כי הס׳ רבוא הם שש מאות
 אלף רגלי, והם ב׳ אותיות ת״ר של תרי״ג. ואות
 ג׳ של תרי״ג, הם שלש אבות. ואות י׳ של תרי״ג,
 הם סוד ע׳ נפש. כי הנה שש קצוות הם, בסוד
 ס׳ רבוא כנודע, והיו״ד היא משלמת לעי נפש
 כגודע, גם ב׳ אותיות י״ג, הם יי׳ב שבטים, ואחד
 יתר הוא מציאותם. הרי שהם תרי״ג, וכוללים

 כל המציאיות הגז״ל.
 והגה קין, שהוא שרש אהד מן השרשים
 שבגשמת אדם, והוא הכתף השמאלי של אדם,
 וגחלק ע״ד המכר, שהוא ג׳ אבות, וי״ב שבטים,
 ועי נפש, ואין עוד נחלק יותר, רק עד ע׳ גפש,
 שהמ ע׳ שרשים ולא יותר. כי אינו דומה לאדם
 הראשון, שיש לו שרשים ס׳ רבוא. אבל לפי
 שקין הוא אהד ממספר השרשים של אדה״ר,
 לכן יש בו ג״כ מציאות אדם, להיותו נחלק
 כמוהו, לשלשה אבות, וי״ב שבטים, וע׳ נפש,
 שהם ע׳ שרשים ולא יותר. אבל אינו דומה

 הגהות ומראה מקומות
 ם) לעיל הקדמה י״א הקדמה ל״א. שער פ״ן ומ״ד פרק י״ד. תע״ס חלק י״ד מן
 ע) ע״ח ח״א שער הולדת או״א וזויו פיו. ח״ב אות קייב. שער מאמרי דשב״י זיע״א דף רינ טיב

 שער דרושי הצלם פרק א׳ שער הנסירה פרק ר. ד״ה ונתחיל לבאר עניז או״א.



 שער הקמה ל״ה הגלגולים קמו

 המלכות, נרנמ בכתף שמאלי של איה״ר, בי
 שם שדשו הראשון. ואמנם כנגדו, הוא נצה
 דעתיק ממין, בכתף הימגי דא״א, ובו סוד הת״ת.
 ולכן הבל נרמז כאן, וכאן הוא שרשו. ובזה
 תבין מעלת כתטות אלו, ובפרט כתף השמאלי
 כי כבר ידעת, כי אי אפשר למלכות, ובפרט
 בפוד אור המקיף לעלות למעלה מן הזכר, הרי
 כי הוד דעתיק היא מלכות, וגתלבשה בעטרא
 דגבורה דכתף ז״א, שהיא מלכות, ועקב הכתף
 מלכות שבו, ומזה העקב שגם הוא כמלכות,

 משם הוא ר׳ עקיבא ועקביא.
 עמן שורש גםשי. הגה מדע כי בז״א יש
 תרין מוחין הו׳׳* וביגיהם הוא המוה הג׳ מקרא
 דעת, הבלול מחריג. וכאשר חטא אדה״ר *) הוריד
 הדעת למטה במ ב׳ הכתפים של ז״א, בשליש
 עלמן דגוםא, ושם ירד תםד בכתף ימגי, וגבורה
 בכתף שמאל. והגה קין והבל, גולח אתרי שהטא
 אדה׳׳ר, ושרש קין הוא מן אלו הגבורות, שמדו
 לכתף שמאל אתרי ירידתם שם. כי אי אץ להם
 כ״כ הארה כמו בהמתם למעלה במוח עצמו.
 והגה השרש של נטשי הוא מן קץ. והנה כל
 השרש שלי, כמן ר׳ עקיבא ובר, וכמצא מ
 כלם, הם מן גמרת ההוד, שהיא הגבורה ההמשי*
 והגה יש כאן תערובת אהד, והוא, כי הגה כאשר
 הנשמה מצאה מכאן, יש לה טגימיות והימניות
 בהכרה, מ הנה יש לה בהמה מן המוח עצמו
 שהוא גמרת ההוד אשר שם, וגם מן הכתף
 השמאל עצמו. ואם הדעת היה למעלה במקומו
 בראש, היה המוניות הנפש מן העצם והבשר
 של הגלגלתא עצמה, או עתה הוא מן הכתף,
 ואץ ההמומות והפנימיות מתייחסים יהד. ונמצא
 שטנימיות נטשי, הוא מן המוה העליון הגקרא
 דעת. והמונמתה ולבושה, הוא מן הכתף השמאלי.
 ונמצא שיש לה פחת א׳ בבחינת פנימיות* כי
 אמה מאירה עתה כמו אם היתה למעלה במקומה.
 ומתת ב׳ בבתי׳ המוניות* שהיא מן הכתף, ולא
 מן הגלגלת* וב׳ בהי׳ אלו הס טוף, מצח

 ז׳׳א. והגה אלו הארבעה מוהץ, שהם תרץ מוהץ
 דאו״א, ותרץ עיטרין, הם סוד אוה״מ של ז״א,
 ואה״כ גתגמצו מן אלו הארבעה מותץ, שלשה
 גצוצות, השגיס הס מב׳ מוהץ דאו״א, והאהד
 הוא הבור התרץ עיטרץ המכר יתד, מתלבשו
 אלו השלשה גצמות שמצד אור המקיף, מה״י
 של הבינה, שהם מוהץ פנימיים ח״א, נמצא כי
 נה״י של הבינה, הם שלשה מוהין הפנימיס דז״א,
 ומתלבשים בהם שלשה נצמית, מן הארבעה
 מוהץ המקיפץ. והד׳ מוהץ הראשונים, הם אוד
 המקיף אליו, והנה לפי שהמוהין הפנימימ אינם
 רק שלשה, שהם נה״י דאבא במכר, לכן לא
 נתנמצו מן הארבעה מוהץ המקיפים, רק שלשה
 נצמו* ונצוץ השלישי הוא מן התרץ עיסרין
 מהד, להמם ביסוד המנה, הנעשה דעת מעיד

 אנפץ.
 והרי מה מד מדרגה אחת שהוא מן הארבעה
 אל שלשה, ואח״כ במלכות ירד מדרגה שגית.
 והוא כי מן שלשה, ירד אל שמס, כי הגה גצה
 והוד של ז״* געשו מוחץ מגימיס אליה, ולא
 מן היסוד. והגה אותם השלשה טגימיים של
 הז״א, שהם גה׳׳י דמגה, הם אור מקיף אל
 המלכות, ומדע התגמצו שתי גצמות לבד: אהד
 הוא כללות גצה והוד, שבהם ב׳ מוהץ או״*
 והשני, הוא הד עיסדא של הז״א, והיא עיםדא
 דנמרה לבד. הרי כי תהלה היו המקיפים ארבעה

 ואה״כ שלשה, ואח״כ שניט.
 מתה אבאר השרש של נטשי, הנה אץ
 מציאות המלכות נזכר בעתיק ממין, כי אין מ
 רק מציאות ס׳ היכלין, הנזכרים בריש אדרת
 האזימ, ט) ולכן שרש המלכות שמ, לא נרמזה
 רק בטוד ההוד שבו, כי כבר ידעת, כי המלמת
 היא לעולם בהוד. והנה הוד זה מתלבש בהד
 עיטרא, הנקרא גמדה דא״א, והיא סוד הכתף
 השמאלי, ושם נרמזה המלכו* ומזה הכתף
 השמאלי, נמשו נצוץ אהד, להמת אור מקיף
 אל המלכות. והנה קץ שהוא מצד מציאות

 הגהות ומראה מקומות
 פ) •ער מאפרי ר«ב*י ויע״א דף דל״ה ט״ב ענף ג•* ומרט ו*ק י״ג אות י״ט כי.

 ר-ה ואם כן צדק־. «rn ח״א •ער א״א י׳ב דף צ) •ער הפםוקיט בדא«י» רדו• א׳. דוו• ב׳
 קע״ס ט״א דיה חה מה ששטע». ע״ה עט טמ״ט דף ד ט״ב ד״ה פגט גי. \



ז הגלגולים ז ״ ה ל מ ד ק ח שער ה מ  ק

ק ל ח ג נ ״ י ר ת ן ח ש מ ר ל ש ן כ כ . ו ם י נ ט י ק ש ר  ש

ת נ י ח ב א ב ו ה ה ל ז כ , ו ם י נ ט ת ק ו צ ו צ א נ ו ב ׳ ר ד ס  ע

ת נ י ח ב ש ב מ א מ ו ה ה ז ן ה ו ב ש ז ח ״ ד ן ע כ . ו ש פ נ  ה

ך י ר א ה ן ל י א , ו ר כ ה ו מ ש נ ן ה י נ ע א ב ו ן ה כ , ו ח ו ר  ה

. ט ו ש ר פ ב א ד ו ה ה י ז  כ

י ע , ד ד ו ה , א ן ד י א ל ת א ל ו י א ו : ה ל א ו מ ר ש מ  א

י , כ ל ״ י ז ר א א מ ב י א ד ל י ג ה ה ש מ , מ י נ ם א  ג

. ה ״ ר ע י א ׳ מ ץ ר ו צ נ , מ ל א ו מ י ש נ י א ש פ ש נ ר  ש

ל ״ א , ו ו מ צ א ע ו י ה ד ל י נ ך ה י כ מ ו ל ח י ב נ ם א ג  ו

, ה ״ ה ל י ז ר ו מ ם ל י ר ב ד י ה ת ר פ ס , ו י ש פ ץ נ ו צ ה נ ת  א

ר י א ׳ מ י ר , כ י ש ל ד ד ח ו ע . ו ת מ א א ה ו ך ה ל כ ״ א  ו

ל א ט י ף ו ס ו ר י ״ ו ה מ ש , ו ד ״ י ע נ ק ז ל ב ג ל ג ת , נ ה ״  ע

ה ״ ר ע י א ׳ מ ־ ר ת כ ו י ה ל , ו ן י ל י פ ת ר ה פ ו ל ס ׳ ׳  ז

ם ן ג כ , ל ה נ ש מ ע ב ד ו נ ו כ ר ו ד ל ב ו ד ר ג פ ו ה ס י  ה

י ק ב , ו ל ו ד ר ג פ ו ה ס י , ה ה ״ ר ע כ ז נ י ה ״ ר י ה נ ק  ז

, ה ״ ה ל י ז ״ ר א ל ה ו ד ג ב ה ר ה . ו ו ה ו מ ם כ א ק ן ל מ ו א  ו

ן ו ז ה נ י ם ה ל ו ע י ה צ ח , ש ה ״ ה ל י ז ב י א ר ו מ ר ל מ  א

ם י ר ש כ ן ה י ל י פ ת ת ה ו ע צ מ א , ב ה ״ י ע נ ק ת ז ו כ ז  ב

י נ י א ה ב ״ ה ל י ז נ ק ל ז ג ל ג ת כ נ ״ ח א . ו ה ש ו ה ע י ה  ש

ת ל ו כ י י ש ל י י נ ם א ן ג כ ל , ו ל א ט י ל ו א ו מ ר ש י ע צ  ה

ם ו ה י ׳ ׳ ה ל י ז ר ו ל מ ״ י א . כ ה ז י ב ד ט ו ע ה מ ב י ת כ  ב

ה ת א ה ש ע מ מ ו ש , ו ך י ר ב ד ק ל ת ו י ש נ ה א מ , ל ד ח  א

י ״ פ ע , א ן ב ב ל א ט ה פ ש מ ך כ ר ב ע ו י ג נ י א , ו ר מ ו  א

ה ב ה ו א נ י נ י ש ב ם י ג , ו י ת ו ס א י ע כ ם מ י מ ע פ ה ל ת א  ש

. ה ז י ב ד , ו י ב ה א ת א ת ש ו י ה , ל י א ד ר מ ת ו ה י ל ו ד  ג

׳ , ז ל ״ י ז ר ו י מ ד ל י ג ה ה ש , מ ב ו ת כ ה א ת ע  ו

ה ע ש ן ה י מ , כ ע ד . ו ב ״ ה י ע י ח ר ל ט פ נ ם ש ד ו ם ק י מ  י

ה ל ג א א ל ד ש א ר מ ה ז א ל ש ״ י א מ ר ע ב ד ה ש נ ו ש א ר  ה

א ו ה י ש פ , ל ם ד י א נ ב ו ל ת ע י ד י ו ו ת נ ש ל ה ו ש נ י י נ  ע

ו נ ק ו ת י י ד ל י כ ע ״ ה א ד ו ב ל י ב ת ו ן א ק ת ק ל א ר א ב  ל

ך ש מ י , ש ו נ י י נ ה ע ל ג ם א א י ש ה ב ר ת ה , ו ם י ר ת  א

ו ל ג ל ג ת ג . ו ו ל ם כ ל ו ע ל ה כ ל י ו ל ו ו ל ל ו ד ק ג ז  נ

, ם י ר ב ד ע ה ד , י ו ״ ר ך נ י ש ל ם א ״ ר י ה ר ו מ ם ש י ר ב ד  ה

י ת ח ר כ ו ו ה ת ר ז ח ג כ מ , ו ן י ג ע ד לו ה י ג א י ש ל ר ע ז ג  ו

ם בבית י ם ג כ ג ו ה ב ר ת ך נ ל י א ם ו ש ז מ א , ו ו ת ל ו ל ג  ל

ה ל ו ד ! ג ד ו צ י מ ת י ש ע ב ש ש ו י הייתי ח ג א י ז״ל, ו ר ו  מ

ם י מ ע פ . ו ה ב ו ש ת ם ב י ר ז ו ו ח י ה ם ש ת ו ל א ת כ ו כ ז  ל

ח אותי על זה, שלא י כ ו י ז״ל מ ר ו ת היה מ ו ב  ר

, והיה ם י ס ג כ ג ב ה ו ר ד עמי מ ו מ ל י ל א ג ו פ ה ל י  ה

׳ ש ב ם י ד ג נ כ . ו ש פ נ ל ה ש ש ו ב ל מ י ו ל , כ ר מ ו  ל

ת א ר ק נ , ה ה מ צ ש ע פ נ ת ב ו י נ ו צ י ה ת ו ו י מ י נ ׳ פ י ה  ב

( ת ק ו מ ש נ י ה ש ו ב ל ל י ש ש ו ר ד ל ב י י ע . ו ת ו ר ו  א

. ם מ צ  ע

ז ״ ה ע ו ב י ש ע י מ ד ל י , ע ם ד א ן ה ו ק י ת ״ ה ע נ ה  ו

ת ו מ י ך ב ר כ ה ק א , ר ה ת א ע ם ל ג פ ז ה ן א ק ת ל ל כ ו  י

ל ו א מ ד ק ם ש י ב ו ט ו ה י ש ע ח מ כ ז מ י א , כ ח י ש מ  ה

ח י ש מ ת ה ו מ י ם ב ג פ ז ה ן א ק ו ת , י ז ״ ה ע ה ב ת ם ע ד א  ה

י ש פ ת נ ו י מ י נ ר פ י א ז ת א , ו ה ל ע מ ת ל ע ד ה ה ל ע י  ו

ה ל ע מ ל ז מ ה א י ה , ת י ש פ ת נ ו ־ נ ו צ י ם ה ג . ו ה ל ח ת ב  כ

י ש ל י י ש ש פ ת נ ו י נ ו צ י ן ח י נ ע ל ב ב . א א ת ל ג ל ן ג  מ

ם ק א פ ו ס י מ נ , א י ל א מ ש ף ה ת כ ן ה א מ י ה , ש ה ת  ע

ן ו י , כ י מ ם ע ל ו ע ר ל א ש ־ ״ ל ש י ז ר ו י מ ר ל מ  א

ך פ א ה ו ם ה ו א , א י ש פ ם נ ת ע ר ב ו ח א מ י ה ה ת ע  ש

. ה ז  מ

ה ט מ ת ל ע ד ד ה ר י , ש ר א ב ת נ ו ש מ ה כ נ ה  ו

י ר ו ה א ה מ א ׳ ל י ה ה ב ד ר ן י , כ ר ׳ י ה ד ל א ו ש א ט ח  ב

ה ד ר ה י ת ע , ו ה ל ח ח ת מ ו ק ם מ ש א ש ״ ל ז ת ש ע ד  ה

י ע כ ד ו נ , כ ם י פ ת כ י ה ר ו ח א ת ב ע ד ם ח א ע י ם ה  ג

. ה נ י ב ד ד ו ס י ת ב ע ד ה ה ו נ י ב ת ד ו כ ל מ ה מ א צ ו ה י א  ל

, א ״ ז ת ד ע ד ב ה ש מ צ ד ע ו ה ת ה ר ו ב ר ג ק י ע ה מ נ ה  ו

ה ת ו א א מ י , ה ם י י י ח נ י א ל ש ש פ נ , ו א ב י ק ׳ ע א ר ו  ה

׳ א ר ו ה ד ש ו ה ת ה ר ו ב ן ג ה מ א צ ו ר י ש , א ה ר א ה  ה

י נ א א ש צ מ נ . ו ה א ל ת ד ע ד ב ד ש ו ה ל ה , א א ב י ק  ע

, ה א ל ת ד ע ד ד ד ו ה א ב ל , ו א ״ ז ת ד ע ד ד ד ו ה א ב  ל

ד ו ה ה מ א צ ו י ת ו כ ש מ נ ת ה י ע צ מ ה א ר א ה א מ ל  א

ר ש פ א . ו ה א ל ת ד ע ד ד ד ו ל ה ר א י א ה , ל א ״ ז ת ד ע ד  ד

י נ א , ש ״ ל י ז ר ו י מ ר ל מ ו ה א י ם ה י מ ע פ ה ש ו מ ה ז  ש

ן י מ נ א י ש ר ל מ ו ה א י מ ע פ . ו א ״ ז ת ד ע ד ד ד ו ן ה  מ

ן י מ נ א י ש ר ל מ ו ם א י מ ע פ . ו ה א ל ל ת ש ע ד ד ד ו  ה

ה נ ק א ה ו א ה ב י ק ׳ ע ר , ו י ל א מ ש ף ה ת כ ב ף ש נ  כ

א צ ו י ר ה ע ש ה ה ו צ ו נ א ה ו י ה נ א , ו ת מ ע מ י ה ע צ מ  א

. ת ״ י ה ע ה ב ט מ ר ל א ב נ ו ש מ , כ ד י מ ע מ ה ה נ ק ן ה  מ

, י ש פ ל נ ת ש ו י מ י נ י פ , כ ל ״ י ז ר ו ל מ ״ ם א  ג

, ה ל ע מ ל ש ש מ ח מ ו מ ש ב י ד ש ו ה ת ה ר ו ב ן ג א מ י  ה

ן א מ י י ה ש פ ת נ ו י נ ו צ י ה . ו ר כ ז נ ה כ ט מ ד ל ר י ק ש  ר

. י ל א מ ף ש ת כ ב ד ש ס ח  ה

ם ד ק א ו ל ן ח י נ ו ע נ ר א י ב ו ש מ י כ , כ ע ם ד  ג

א ו ב ׳ ר ס , ו ם י ל ו ד ם ג י ש ר ג ש ׳ י י ר ל ת , א ן ו ש א ר  ה

 הגהות ומראה מקומות
 ק;׳ לעיל הקדמה כ״ו. להלן הקדמה לים דף ק0״ז ם*ב דיה גם דע. גיא מוםיף זולת הגשמות עצממ (דפדי).



 שעד מקדמה ל״ח הגלגולים, קמט

 השל״ב ליצירה, וביום שלישי ה׳ באב, נטטר
 להיי עה״ב, וחל״ש, זכרו לחיי צולם הבא.

 ועתה אבאר את אשר הגיד לי אז, ביום
 ההתראה, מעגין שרש גטשי, א״ל דע, שאץ לי
 רשות עדיין לומר לד למה באת לעולם, ומי את*
 ואלו הייתי מגיד לד טרט העגין, היית מורת
 באדר מרוב שמהה, אבל אגיד לד עתה קצת
 ממה שאגי רשאי עתה להגיד לד, ודע, כי העולם
 כלו תלוי בתקון עצמד תהלה, ולכן שמע גא
 אל דברי עצתי, ותשגיה תהלה עליד בלבד, וא״ל
 דע, כי השרש של היצוגיות לבוש גטשד, הוא
 מן אבר הכתף השמאלי של אדה״ר, והיא בהי׳
 נפש קין מצד הטוב שבו. ודע, כי בכל אבר
 יש בשר וגידים ועצמות, והעצמות הוא היותר
 מעולה לבהי׳ המות שבתוכו הפגימי, ולא בבהי׳
 עצמו. ואהריו במעלה הם הגתים, יען היות
 האדם עובר ומתפשט בתוכם, שהוא הדם המתפשט
 בתוך העורקים של גוף האדם, והם המקשרים
 כל האיברים כלם ומעמידים אותם. והגרוע
 שבשלשתם הוא הבשר. והנה שרש גפשי, הוא
 מפאת הנידים הקטנים, המתפשטים בבשר האבר,
 ואיגם מהשם״ה גידם הגדולים. ומסמר הת״ה
 אשר בשלשה מזיגות, כל שרש מהם׳ רבוא
 שרשים הקטגים, הם תרי״ג ת״ה, והגה בכל בהינד.
 מאלו השלשה, יש שרשים שהם הת״ה שבכל
 שרש ושרש, ד״ל שבכל אבר ואבר. וסביבותיהם
 נמשכים הענפים, שהם הבעלי בתים, ובעלי
ל בחינה ובהינד. שבאבר.  מעשה, ועמי הארץ, מ
 וגטשי היא א׳ מן תרי״ג ת״ה עצמם אשר בשרש
 גטשי. ויש הלוק גמל בין זה השרש של גפשי
 לשאר השרשים, מ המשל בזה, מי שהוא מאבר
 זרוע, או מן הרגל, יש החזקה גמלה לגסשות
 בין זה לזו. אבל מי שהוא בשרש הכתף, כל
 הת״ה אשר בי, הס מהוברים יהד, וקרובים

 בקורבה גמלה במ זה לן*
 והנה סדר השרש של נפשי הוא זה: שמואל
 הנמא, ואהריו הזקיהו מלד יהוד* ואהריו מב״ז
 ואחריו ד עקיבא בן יוסף, ואהריו רב ייבא סבא
 דמשפטיס, ואהמו אמי האמורא הנקרא נחמני,
 ואהריו אני חיים דטאל. וזהו טעם למ״ש מב״ז,
 כשנפטר הכינו כסא לחזקיהו סלד יהודה שגא.

 אומר לי, הלא אתה גרמת כל זה שיכנסו כל אלו,
 ואני איש עניו, ואע״פ שנמשך לי גזק מעגין
* איני יכול לדתות* ובהמשך הימים רצה  ז
 לשלה את כלם מעליו, ולא רצו לילך, והפצימ
 בו דברים של גוזמא, עד שא״ל אתם רוצים
 לגרום לי גזק שאהזור לבתי׳ עבור בעבורכם,
 והם היו אגשים גמלים, והפצירו מאד, ולא יכול
 להם, ולא עברו כמשלש הדשיס, עד שיום אהד
 לקהגי בסתר וא״ל, כבר ידעת כמה התמתי
 בך על הדבר הזר, וכמה נזק גמשך לך מזה,
 שאלמלא כך הייתי מעלה אותך למעלה מגלגל
 ערמת. והנה עתה דע לך, כי נמשך לי נזק
 נמל מנלדי סודות אלו לחם, כי אינם עמין
 (בלתי) מתוקגים לזד, ואגי מוכרה להגיד לך כל
 אשר תשאל ממני, כמו שאמרתי לך פעמים
 רבות, ובעבורך שומעים הם, ואינם בדאים עדיין
 לשמעם, ויש לי גזק גמל מז* לכן שמע נא
 עצתי, ואל תשאל לי בפניהם דבר, והגיהה לי
 דמרדו כלם מעלי, ותשאר אתה לבדך, ואעלה
 אותך למעלה מגלגל ערבות, ולא שמעתי ולא
 רציתי לשמוע בקולו, באמור לו שלא יהיה גהשב
 לי עון בזה לדהות כל תשובת האגשימ ההם
 בעבור תועלתי, וא״ל וכי אין אגי יודע אם הוא
 עת או לאו, סוף דבר לא רציתי לעשות רצוגו
 גז* ובשמעו את תשובתי התהיל לבאר לי קצת
 ענייני נפשי כמו שאכתוג עתה גע״ר, והשג
ה אולי אתפתה לדבמו, בשמעי מעלת נטשי,  מ
 ואתרצה להועיל לי לבדי, ועכ״ז לא רציתי,
 ואז נתעכבנו יהד כל התם עד שקמת ההמה,
 ולא יכול לי. וא״ל, דע כי את עוד זמן אלא
 התם הזה בלבד, ואמ לא תודה לדברי, אין
 עוד תקת אל הנזק הנמשך לי ולך ולכל העולם
 ע״י גלד הסודות האלו להמ, שעדיין את רשות
 מלמעלה גדבר הן* ואני בעונותי רציתי להיות
 הטיד שוטה, ואמרתי לו מה שיארע לגלם, יארע
 לי, ואם הם לא ילמדו נם אני לא אלמוד, ולא
 יאמרו בשמים שבשביל תועלתי, לא חששתי
 אל תועלת כל הצדיקים האלו הנכנסים ללמוד.
 ובפרס גי לא השגתי ושערתי בעצמי מה שהיה
 בעד* ואחר שלשה ימים הוכה במגפה, תם
 ערב שבת טרשת מסות ומסעי, תם ר״ח אג שנת



 קנ שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 אפשר להיות גשמה א׳ מגולגלת לבדד, או א׳
 מגולגלת עם א׳ חדשה, או שגים מגולגלות לבדם,
 או שלשה מגולגלים עם חדשה אחת, אבל יותר

 מזה אי אפשר לבא בגוף אדם אחד.
 גם ידעת עגין עבור בחיים, שהוא דומה
 קצת לגלגול, וכמו שיתבאר במקומו בע״ה, וכמו
 שנתבאר בעניז הגלגול, כך הוא בענין העכור,
 כי אי אפשר שיתגלו בסוד העבור, רק שלשה
 נפשות הבאות לסייע את הנפש עצמה של האדם,
 אשר עמו הם ארבעה, ולא יותר מזה. ויש חלוק
 והפרש בין גלגול לעבור, כי הגלגול הוא, שהם
 מתגלגלים ובאים ביחד מעת הלידה ממש, ואיגם
 נפרדים כלל עד יום המיתה, וכלם געשים גפש
 אתת ממש, וסובלים הצער והיסורין של הגוף
 ההוא. אבל העבור נחלק לשני בחינות: האתד
 הוא, כאשר בא לצורך עצמו של המתעבר, כמו
 שיתבאר במקומו בע״ה. והשני הוא, כשבא לצורך
 האדם. וכאשר הוא בא לצורך עצמו, אז אינו
 בא עד שיהיה בן י״ג שנים ויום אחד, כי קודם
 זמן זה אין מעשה האדם עולה בשם, שעדיין
 אינו מחויב במצות, וכל כוגת ביאתו היא לעשות
 תקון לעצמו, ולכן אינו בא עד היות האדם הזה
 בן י״ג שנים ויום אהד, ואז נכנס ומתפשט בגוף
 האדם הזה, כדמיון גפש האדם עצמה, וסובלת
 עמה היסורין והצער של הגוף הזה, כמו נפש
 האדם עצמה, ויושבת בדרך זה שם, עד שנשלם
 זמן הקצוב לה, לתקן ולהשלים מה שהוא צריך,
 ואח׳יכ יוצאה משם, וחוזרת למקומה העליון.
 אבל כאשר בא לצורך האדם לסייעו ולזכותו,
 אז הוא בא ג״כ אחר היותו בן י״ג שנים, אבל
 הוא בא בבחירת עצמו, ואין הוא כפוף לסבול
 צער האדם וגופו כלל, ואיגו מרגיש כלל בצער
 הגוף וביסוריו, ואם מוצא נחת רוח באדם, אז
 הוא יושב שם עמו, ואם לאו יוצא משם, ואומר

 סורו מעל אהלי האנשים הרשעים האלה.
 ואבאר ענין השרש של נפשי, ומזה תלמוד
 לאחרים, א״ל מורי ז״ל, שאם אזכה יתעבר בי
 ג״כ אביי, ואם אזכה יותר, יתעבר בי ג״כ רב
 ייבא סבא, ואם אזכה יותר, יתעבר בי ג״כ ר׳

 ואע׳׳פ שיש נפשות רבות בשרש א׳, אל תהשוב
 כי סדרם האמיתי הוא, כסדר תולדתם והויתם
 בעולם, כי לפעמים הנשמות והשרשים שהם
 יותר מעולים וגדולים, הם בעמקי הקליפות,
 ואינם יכולות לעלות עד זמן מרובה. ונשמות
 אהרות גרועות במעלה מהם יוכלו לבא בעולם
 קודם האחרות. גם דע, כי לפעמים מתגלגלים
 בגוף אחד יחד, שלשה או ארבעה נשמות, אבל
 יותר מארבעה אי אפשר. וזש״ה, פוקד עון

 אבות על בנים על שלשים ועל רבעים.
 ר) ואבאר ענין נפשי, וממנו תלמוד לשרשים
 אחרים. דע, כי הרב מגת משנה, חטא בשו־ג,
 בעון נדה, והוצרך להתגלגל על החטא הזה. גם
 אדם אהד נקרא ר׳ שאול טרישטי, הוצרך
 להתגלגל בעון שפיכות דמים, כי רצה למול
 תינוק אהד, ולא היה בקי, ומת מתחת ידו,
 והיה החטא הזה שוגג קרוב למזיד. ואחריו ממש,
 היה איש א׳ נקרא ר׳ יהושע םוריאנו, והוצרך
 להתגלנל על עון אחד, שאכל חלב כנז״ל. והנה
 שלשה נפשות אלו הנזכרים הם ענפים של נפשי,
 וייכן באו מגולגלות עם נפשי ממש, ונמצא כי
 אני כלול מארבעה נפשות יהד מגולגלים, כי
 כלם צריכים למרק עון זה. ואע״פ שאני לא
 חטאתי בזה, עכ״ז להיותי מבחי׳ הגידים, צריך
 אני לנקות העפוש שנעשה מחמת העונות
 הנזכרים, כדי שימשך התיות אל כל השרש.
 ונמצא כי שלשה נפשות הנזכרים הם ישנות
 ומגולגלים, אבל נצוץ נפשי עצמה, הדשה היא,
 כי מן היום אשר חטא קין, והטבעו נצוצות נפשו
 בתוך הקליפות, עדיין לא יצאה נצוץ נפשי הזאת,
 אלא בפעם הזאת. ודע, כי אין זה נקרא הדש
 ממש, אהר שכבר בא לעולם כלול בנפש קין
 עצמו, וכמו שנבאר בע״ה דרוש זה של נשמות
 חדשות וישנות בדרוש אחר. ש) ודע שיותר מג׳
 גפשות מגולגלות ואחד חדש, אי אפשר להיות,
 כגז״ל בפסוק על שלישים ועל רבעים. וזהו סוד
 פסוק פעמים שלש עם גבר, כי שלשה נפשות
 מגולגלים, יוכלו להתגלגל עם גבר אחד, ולא
 יותר מזה, אבל אפשר להיות פהות מזה, כמו

 הגהות ומראה מקומות
 ר) לעיל דף קכ״ו ד״ד, גם א״ל. «) לעיל הקדמה זי.



 שער הקדמה ל׳׳ח הגלגולים קנא

 אצילות, כפי מה שהם באדהיר עעמו מודע.
 וכל מי שהוא, מזו הבהי׳ השנית, מעלתו גדולה,
 כי יש יכולת בית לתקן בפעם א׳ שיבא בעולם,
 עד נמש דאצילות, אד לא יותר מזה, כי אינם
 גקראים גשמות הדשים לגטת. וכל השרש של
 נפשי, הם מזו הנהמה השני* וכבר ביארתי
/ יש נד, נ׳ ו הנהי׳ הנ  במקום אהד, ני גם מ
 מזי׳, והם: אור פגימי, ואור מקיף. ונל השרש
 שלי, הם מן אור הפגימי. וגם אליהו הגמא ז״ל,
 הוא מן האור הפנימי של נהי׳ זו. ונל נהיגה
 זו יש בה מן אור פגימי של גפש דאצילות, עד
 בי״ע. אבל גרב ואביהוא, היו מן אור המקיף

 של גפש דאצילות של בהי׳ זו השגית.
 ודע, כי קין הוא בכתף של זרוע שמאלי
 בכל העולמות, בין באריה כץ באבא, בין באימא,
 בין בז״א, בין מוקמה, בין בעשיר, מצירה
 ובריאה. וכגגדו הוא הבל כתף זרוע ימני. והנה
 בשלשה עולמות בי״ע, נקראים זרועות. אבל
 בעולם האצילות, איגם גקראים זרועות, אלא
 מפימ. והבל גקרא בגף ימין. וקין, כגף שמאל.
 ובהי׳ זו של הזרועות ושל הכנפים, יש בהם

 אור פגימי ואור מקיף מזכר.
 והגה קץ והבל של בתי׳ השגית, לא זמ
 ליקה, רק עד הכגפים של מלכות דאצילו*
 הגקראת גםש דאצילו* וכל השרשים האלו,
 ימלים להשיג וליקה בפעם ראשוגה שיבואו
 בעולם עד שם. אבל משם ולמעלה, אי אפשר

 להמ להשיג, עד גלגול שגי.
 ודע, כי כל מי שהוא מבהי׳ זו השגי*
 יש להם יכולת להגיע בפעם א/ עד נפשו
 דאצילות, ולכן נקראים מלאכי* ובכל מקום
 שתמצא מכמה בהי׳ מלאך לאמה צדיק, אינו
 אלא משרש זה. ולכן פגתס נאמר מ ותצפנו
 ברהב הזונה שלא הוצרכה להסמץ את פיטום,
 למי שהיה מלאה מ הוא משרש ז* ולכן אליהו
י ד  הגמא היה מלאה גם יהודה והזקיה מ
 תייא, נקראו מלאכים, כמ׳׳ש דיל בתלמוד א)
ת  פליגי נה תרי אמודאי בארעא, ולקבליהו ת
 מלאכי נרקיעא וכר. מ יהודה והזקיה נקראו

 עקיבא, ולפעמים יתעברו בי אהד מהם, או
 שניה* או שלשת* אבל יותר משלשתמ א״א.
 אבל אם אזכה יותר, אז יתעבר בי ריב״ז, עם
 ר• עקיבא, ועם רב ייבא סבא. אמנם אמי יתבטל
 הארת עבורו בתוכם, וכן כיוצא בזה, עד שלשה
 הראשוגים שבכל* שהם: שמואל הגמא והזקיהו
 וריב״ז. וכל השאר יתבטלו הארת עבורם

 בתוכם.
 אה״כ א״ל דרוש שרש נפשי יותר מבואר,
 ת) דע, כי קץ והבל לקהו גם גפש האצילות
 של אדה״ר. והענץ הוא, כי נודע שכל העולמות
 קשורים זה בזה, ואהר שהאדם משלים לתקן
 חלק העשיה, יכול לעלות עד היצירה, וכן על
 דרר זה עד האצילות, מזכר בריש משמטים.
 אבל כל זח הוא, כאשר בא נשמה הדש*
 כמבואר במקום אהד. והנה נמצא, כי כל העולמות
 קשורים זה בזה, וזה כסא לזה. והנה יש בתינות
 נשמות, שמעולם לא השיגו רק לתקן נטש דעשיה
 לבד, ויש שזכו עד יצירה, ויש שזכו עד בריאה,
 ויש שזכו עד אצילו* ומועטים הם בכל השרשים
 שימצא שרש שזכה לתקן עד אצילות, ואץ זה
 נמצא כמו בקץ והבל, כי להיותם גקראים גשמה
 הדשה בצד מ* כמבואר אצלינו, לכן זמ ליקה
 עד נטש דאצילות ולא מתר מז* אבל שאר
 השרשימ שהיו נשמות ישנות כממאר אצלמו,
 לא זכו אל אצילו* והלואי אל הבריא* ודע,
 כי גם בקץ והבל יש a מזינות הנד, אתת היא
 בתיגתמ של גפשות קץ והבל עצמם בלבד, שהיא
 מן הבריאה ולמט* כשאר השרשים הישגו* מש
 בתי׳ שגית עלימה, והיא אותו ההלק של אדה״ר
 עצמו, שהוריש לקץ והבל כשגולת, שלא ירדו
 לקליפות בהטא אדה״ד. וגלע״ד, שהוא גצוץ
 מגפש האב, שנותן מפש הבן להדריכו מודע,
 והיא גצוז א׳ מן הכתרים, הנקראים הלקו (נ״א
 הלתו) של עולם, שגשתיית באדם עצמו. והטמץ
 שהוריש לקץ, גתל משל הבל, כי הוא הבכור

 ואהיו הגתל.
 ויש בבהי׳ הזאת השגית, המשכת כל
 העולמות, מן נפש של עשי* ועד נפש של

 הגהות ומראה מקושת
 מ) לעיל הקדמה ד וחקיםה ל״* א) ביב ע* לעיל חקה•! ל״*



ת הגלגולים ״ ה ל מ ד ק ב שער ה נ  ק

ש י ם ו י כ ו ר א ם ו י ל ו ד ם ג ה ש ב , י ת ו ר ע ש ם ה . ג ה ל  כ

, ם י נ ט ק ת ה ו ר ע ש י ה , כ ע ד . ו ם י נ ט ק ם ו י ר צ ה ק  ב

ם ה ש ם כ ת ו נ ט ק ם ב י ת מ , ה ת ו מ ש ת נ ו צ ו צ ם נ  ה

ר ת ו ה י ת ל ע מ ה ב ל ו ד א ג י ה ה צ ו נ י ה ע כ ד . ו ם י נ ט  ק

ן ל מ ו ד , ג ה צ ו נ ה ה נ ק . ו ם ד ן ה מ , ו א מ ו ג ן ה  מ

ם מן י ל ו ד ם ג , ה ם י כ ו ר א ת ה ו ר ע ש ה , ו ת ו ר ע ש  ה

, ת ו מ ש ת נ ו צ ו צ ה ק״ן ג ש ב , י ה צ ו ל נ כ . ו ם י ר צ ק  ה

ל כ ת ב ו צ ו צ ״ ן נ ל ק ה ש ז ן ה ו ב ש ח ה . ו ף נ ן כ י נ מ  כ

ו ה ז . ו ן ״ ת ק ו י ת ו ו א ש ב י , ש ן י ש ק ״ א ע ו , ה ה צ ו  נ

י נ י מ י ף ה נ כ ל ב ב , א ו ל א ש י ה י ש ל א מ ש ף ה נ כ  ב

ר ח ן א פ ו א ה ב צ ו נ ת ה ק ל ח ת , מ ל ב ל ה א ש י ה  ש

, ה ט מ ם ל ה ה מ צ ו ל נ ת כ ק ל ח נ א ש ו ה , ו ל ב ש ה ״  ע

: ל ב ו ה ה ז , ו ב ״ ל ל מ ו ל ק כ ל ל ח כ , ו ם י ק ל ה ח ש מ ח  ל

ו מ ת כ ו צ ו צ ן נ ״ ר ק פ ס כ מ ״ ם ג ה , ו ב ״ ם ל י מ ע ׳ פ  ה

ל כ ב ן ש י ל ק ן ש י צ ו צ ן נ ״ ק ה א ש ל , א ן י ל ק ש  ב

. ן ת ק א ר ק נ , ו ה מ צ י ע נ פ ץ ב ו צ ל נ ת כ ק ל ח , נ ה צ ו  נ

ל כ , ו ם י ק ל ־ ח ש מ ח ם ל י ק ל ח , נ ל ב ל ה ל ש ב  א

. ד ב ל ם ב ה י נ י ב ש ש ר פ ה ו ה ה ז , ו ת ו צ ו צ ב נ ״ ל ק ל ל  ח

ף ת כ ל ה ה כ נ י ה , כ י ל א מ ש ף ה נ ן כ י נ ר ע א ב א  ו

׳ י ה ב , ב ן י ש ק ר ת ש ו ל ל א כ ו , ה ו ל ף כ נ כ ל ה כ , ו ו ל  כ

י ת י מ א י ה ל ש ש ר ש ל ה ב . א ל ״ ז נ ת כ ו י נ ו צ י ח  ה

א ו ן ה) ה י ל ק ת ש י נ ש ה ה נ י ח ב ן ה א מ ו ה , ש י ט ר פ  ה

י ל א מ ש ף ה ת כ ר ה ב א ש ב י , ש ם י ד י ג ת ה נ י ח ב  מ

ה ד ז ב ל מ . ו ע ״ י ב ת א ו מ ל ו ע ע ב ר א ש ב י , ש ל ״ ז נ  כ

, י ל א מ ש ף ה נ כ ו ב ת נ י ח , ב י ל ש ש ר ש ל ה כ א ״ ש ג  י

א ו ה , ו ף נ כ כ ״ ם ג ש ש י , ש ת ו ל י צ א ת ד ו כ ל מ ר ב ש  א

, ם י ל ו ד ג ת ה ו צ ו ף נ ל ן א , מ ר ״ ז ר ע פ ס ל מ ה ש צ ו נ  ב

ת ו צ ו צ ן נ ״ ק ו ה ל א , ו ת ו מ ש ת נ ו צ ו צ ״ ן נ ה ק ש ב י  ו

ם י א ר ק נ ת ש ו י ת מ א ת ה ו מ ש נ ם ה , ה ת א ז ה ה צ ו נ ב  ש

ם י ד י ג ו ב ת נ י ח ת ב ל ו , ז ף נ כ ׳ ה י ח ב י ב ל ש ש ר  ש

. ל ״ ז נ ו כ מ צ ף ע ת כ ל ה  ש

, הוא אביי. והדם ו ה ז צ ו ל נ א ש מ ו ג ה ה נ ה  ו

י בר תמא. וקצה הקנה מ א ר ו , ה ו א ז מ ו ג ר ב ש  א

ת הדם אשר פ ט י ש פ , ל ם י נ ש ק ל ל ח , נ ם ע ש ו ק ת  ה

. משא״כ אחר ת ו נ י ח ו לשתי ב ק י ס פ , מ ה נ ק ך ה ו ת  ב

. וצד השמאלי הוא, א מ ו ג ה חוץ מן ה נ ק ת ה א  צ

, לא הגת לי מורי י נ י מ י ד ה צ . ו א י ב נ ל ה א ו מ  ש

א בלתי שער, הוא חזקיהו ו ה ה ש נ ק ר ה א ש . ו ״ ל  ז

ת י נ ש ׳ ה י ח ל ב ה ש ש ז ר ש ו מ י ה י ש פ , ל ם י כ א ל  מ

. ן י ל ק  ש

ן י ל ק ה ש ש ז ר ש ה מ י י ה א ע ל ר א ה ב ד ו ה ׳ י ם ר  • ג

ץ ח ו ה ר י ה ש ) כ , ב ד ו מ ל ת ם ב ו ש י ל ו ע ר מ ת א י נ ש  ה

ך א ל מ ה ל מ ו ה ד י , ה ת ב ל ש ב ק מ , ו ו י ל ג ר ו ו י ד ו י י נ  פ

א ר ה ו ם ז ח ג ק ל ך ש ו נ ם ח נ מ א . ו ה ן ז ב ה , ו ת ו א ב ׳ צ  ה

, כ ״ ת ג ו ל י צ א ה ד מ ש ד נ א ע ו ה , ש ר ״ ה ד א ה ד א ל י  ע

ך א ל ה מ י ן ה כ , ל ו ש ר ק ש ל ל ח ך ש א ל ה מ י ה א ש ל  א

׳ י ח ב א מ ו ה י ש ל מ י כ , כ ל ״ ו ז ה י ל א ל מ ו ד ר ג ת ו  י

ך א ל ת מ ל ע מ ת ב ו ל ע ל ל ו כ י , ו ך א ל א מ ר ק ת נ ו ל י צ  א

. ה ר ז ו כ ז  ו

י , כ ע . ד ו נ י י נ ה ע ה מ ף ז נ ן כ י נ ר ע א ב נ ) ו  ג

, , י ״ ז נ ״ ר כ ה ד ל א י ש ל א מ ש ף ה ת כ ר ה ב א א ו ן ה י  ק

ת ו מ צ ע , ו ם י ד י ג , ו ר ש : ב ם ה , ש ׳ י ה ה ב ש ל ו ש ש ב י  ו

ם ל ו ל ע כ ב ם ש י פ ו צ ר ה פ ש מ ל ח כ , ב ע ״ י ב ב . ו ל ״ ז נ  כ

ת ח ל א כ ב י ש ל א מ ע ש ו ר ז ן ב י ל ק ש א ר ש ש , י ם ה  מ

ל ב , א ף נ ׳ כ י ח ם ב ן ש י ם א נ מ . א ף ת כ ר ה ב א , ב ם ה  מ

ר ש ב ת ה ל ו , ז ף נ ׳ כ י ח ם ב ש ש , י ת ו ל י צ א ם ה ל ו ע  ב

. ם ר ש ש ף א ת כ ר ה ב א ר ב ש ת א ו מ צ ע ם ו י ד י ג  ו

, ן י ל ק ת ש י נ ש ׳ ה י ח ל ב ש ש ר ש ה ה י ז , כ א צ מ נ  ו

ר ש ב א ה ו ה , ש ו מ צ ף ע ת כ ׳ ה י ה ת ב ו ל י צ א ה ב ש ל  י

א צ ו י ף ה נ כ ה ב ז י ח ח א ש ל ם י ג , ו ת ו מ צ ע ה ם ו י ד י ג ה  ו

ר כ ז נ ף ה ת כ ר ה ב א ת מ ו א צ ו י ת ה ו צ ו נ ם ה ה , ש ם ש  מ

ת נ י ה ש ב א י ה ל ט מ ל ם ו ש י מ , כ ת ו ל י צ א ר ב ש  א

. ל ״ ז נ ו כ ד ב ף ל ת ק כ , ר ף נ  כ

ר ב ן א י נ י ע , כ ף ת כ ) ה ר ד ב ן א י נ ר ע א ב א  ו

ף נ י כ , כ ע . ד ל י ע ו ל נ ר א י ר ב ב , כ ו מ צ ף ע ת כ  ה

, ת ו צ ו ם נ י פ ל ׳ א ה נ ש ב , י ן י ל ק א ש ו ה י ש ל א מ ש  ה

, ם י ל ו ד ף ג ל , א ר ו ב ע ה ו ק י נ י ת ו ו ל ד ג ן ד י ת ו ן מ  מ

, ו ל א ה מ צ ו ל נ כ ב . ו ם י נ ט ף ק ל א , ו ם י נ ו נ י ף ב ל א  ו

ה ש ב ה י צ ו ל נ כ ב . ו ת ו מ ש י נ צ ו צ י ן נ ״ ה ק ש ב  י

ה ש ב י , ו ה צ ו נ ם ה ת ש ח מ ו צ , ש ת ח א א מ ו ׳ ג י ח  ב

ה מ צ ה ע צ ו נ ה , ו ה צ ו נ ך ה ו ע ת ל ב נ ם ה ׳ ד י ח  ב

ת צ ה ק ש ב , י ה ע ו ק א ת י ה ם ש ו ק מ ה ב ת י ש א ר  ב

ר ת ו ה י ש ב י ה ו י ד י צ ם מ י א צ ו ת י ו ר ע י ש ת ל ה ב נ  ק

ן י ם א ם ש נ , ו ה ע ו ק ה ת נ י א , ש ה נ ת ק צ ה ק ל ע מ  ל

י ת ש , ו ע צ מ א ה ב נ ש ק ה י ל ע מ ל ם ו ש מ . ו ת ו ר ע  ש

ה צ ו נ ף ה ו ד ס ז ע ״ ד ן ע כ . ו ו י ד ד י צ נ ש ת ב ו ר ע  ש

 הגהות ומראה מקומות
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 שער הקדמה ל״ח הגלגולים קנג

 אדם אהד ועקיבא גן יוסף שמו וכר. והענין
 הוא, כי אץ יכולת במי שהוא משרש הבל
 להשיג, רק עד כתרי אותיות שהם התגץ, אך
 שרש קץ של בהי׳ השנית הנז״ל, יש בו יכולת
 להשיג עד הטעמים, או יותר גם כן. האמנם

 מרע׳׳ה השיג הכל ע׳׳י מעשיו העצומים. ה)
 ט) גם יש סבה אהדת, למי שהוא משרש
 קין, שהוא מן אימא, למי שהוא מצד אבא מההו״ג
 של אבא, והעגין הוא, כי גה״י דאימא המתלבשים
 בז״א, הגה עד ההזה של ז״א, אין שם רק כסוי
 ולבוש אהד בלבד, והאור היועא משם הוא רב
 וגדול, והגשמה היוצאת משם אורה גחל ומגול*
 אבל הגשמה הבאה מצד אבא, אורה מועט, לטי
 שאבא הוא מכוסה בשני כסויים עד התוה ח״א,
 אהד שלו, ושל אימא. וכן מן ההוד. ולמטה, אימא
 מגולת לגמרי, ואבא מכוסה בכסוי אהד, ולכן
 הגשמות שהם מן החסדים המגולים, או מן
 הגבוחת המגולות, הם יותר מועילים מן הגשמוו1
 של מקום המכוסה, אע״פ שהם גבוהים בנהי׳
 מקום. ח׳׳ש בגמרא י) עולם הטור ראיתי עליונים

 למטה ותהתוגים למעלה וכר.
 גם יש טעם שגי, והוא, כי אנא איגו מאיד
 כלל, רק ע״י החו״ג של אימא, שעוברים דרך שם,
 ולכן הם גחלים מהם. גם טענה אחר* כי
 הגבורות הס היוצאות תהלה דרך היסוד כגד׳ל,
 ולכן היה קץ בכור, בטוד אשת היל עטרת בעל*
 ודע, כי לעתיד לבא, כל שרש קץ יהיו כהני*
 ושרש הבל שהיו כתגים עד עתה, יהיו לרם.
 באוטן, כי מה שהיה עד עתה בתיגת לוי* היו
 מצד הגבורה, דוגמת קרה שהיה משרש קין,
 כלס יקהו אז הכהוגה, שהיא הלק בכורת* וו״ס
 טסוק והכהגים והלוים בגי צדוק, כי לא תמצא
 עגץ זה רק ביהזקאל, כי לטי שהיה הוא משרש
 זה של קץ, לכן נבא נבואת אלו של לעתיד לבא,
 שאותם שהיו למים עד עתה, יהיו אז כהגיס גני
 צדוק. ושרש הכל שהיו כתנים, אז יהיו למס.

 מלו יהודה. ואה׳׳כ משם ואילו נהלק הקנה
 ומתפשט בין השערות, וכל בהי׳ מהמ של הקנה
 עצמו, הם מעמידים השערו* ונמצא שבכל שתי
 השערות ימיני ושמאלי, יש ביניהם מעמיד אהד.
 ואני הצעיר היי* הוא מן שער א׳ שמאליי
 שבנוצה זו, והמעמיד שלי, ר׳ עקיבא בן יוסף.
 מהודה והזקיה בני ר׳ הייא, אינם מזו הנוצה
 שלי שמספרה עזר, אבל הם מנוצה אתר* והיא
 יותר גחלה מזו הנוצה של עזר. ונצח נפש
 אהי כה׳׳ר משה ויטאל יצ״ו, הוא מזו הגוצה
 של יהווה והזקיה הגד. ור׳ יהווה בר אלעאי
 ז״ל, הוא מן גוצה אהדת, קטגה מזו הגוצה של
 עזר, ולכן היה תלמידו של ר׳ עקיבא. וגצח
 גטש הרשב׳׳א ז״ל, וגצח הר״י קארו ד׳ל בעל
 פפר בית יוסף, הוא מזו הנוצה של ר׳ יהודה בר

 אלעאי.
 ודע, ו) כי יש לקץ על הבל יתרון גחל
 מאד, והוא, כי כבר הודעתיו, כי הגבורות של
 עתיק יומין אשר בתוך א״א, אשר מהם יצאה
 אימא עילאה, הגה המ מתגלים זמן רב קודם
 ההםדים, ועוד כי הגבותת הם תמיד מגולים,
 ולכן מי שהוא מזו הבהי׳ הב׳ של שרש קץ,
 יכול לעלות ממדרגה למדרג* ומגבורה לגבורה
 עד גבורה דעתיק יומין. מגק משם. משא״כ בהי׳
 הבל, כי הוא מן ההםדים הסתומים תמת, ואץ
 להם כ״כ גלוי. וזהו הטעמ מ׳׳ש הז״ל במ׳׳ר
 טרשת הקת א) א״ר הוגיא וכל יקר ראתה עיגו,
 זה ר׳ עקיבא והבריו, שדברים שלא נגלו למרע״ה
 נגלו לד׳ עקיבא. וגם זהו מ״ש באותמת של
 ר׳ עקיבא, וגס במסכת שבת בפרק ר׳ עקיבא ז)
 שהיה אומר מרע״ה להשי״ת, יש לד אדם כזה,
 ואתה גותן התודה על ידי, לפי שהיה יכול ר׳
 עקיבא להשיג מתר ממנו לטעם הגז״ל. וז״ש
 רז״ ל כמסכת שבת ש* שבשעה שעלה משה
 למרום, מצאו להקב״ה שהיה קושר כתרים
 לאותיות, א״ל מי מעכב על TP, א״ל יש לי

 הגהות ומראה מקומה!
 ו) יעיי הקהפת י״ה דף ק״ב טיב ד״ה מבאר ה) שער מאסרי דדי טפבת שגת דף י״ב

 יתרון פתוב פי ענין ז* ס״א דה נחזור עתה ידע.
 ז) שבת פט. מטעת פט*. י) פסהיט ipnj א) טרשה י״ט ד ושם כתוב דג הונ* מ) י1יל הקדמה י״*
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 אנ• הייתי אבוד ביניהם מכמה זמן, ושח״ו כבר
 הייתי במדרגתם כמותם. ואח״כ להיות נציץ נפשי
 ממקום גבוה, ובפרט שהיתר. משרשו של הרב
 מגיד משנה עצמו, גברה הקדושה של נפשי על
 הקליפות, וכפיתי אותם, ואדרבה חזקתי אותו
 וסיעתיו. בסוד פסוק עת אשר שלט האדם באדם
 לרע לו, כנזכר בסבא דמשפטים, ואז נשארתי
 תמיד בסוד צלם על ראשו של הרב מגיד משנה,
 אע״פ שאינו ממדרגתי ואז התחלתי לצאת מעמקי

 הקליפות.
 ודע, כי כל הנשמות הנתונות בעמקי
 הקליפות, אי אפשר להם לצאת מהם ולהתגלגל
 תכף ולבא בעולם, אבל צריך שיבא תחלה שלשה
 פעמים, בסוד צלם אור מקיף על שלשה אנשים
 שיהיו משרשו, ואה״כ יבא הוא לבדו בעולם בסוד
 נשמה פנימיות ממש, ואז תקרא פעם אי, כי
 תחלה באה דרך כללות עם נצוצות אחרים, ומשם
 ואילך נקרא גלגולים, והנה אני נצוץ נפשי היתד,
 בסוד צלם על ראש הרב המגיד, ואח׳׳כ פעם
 שנית הייתי צלם על ראש ר׳ שאול, ואח״כ פעם
 שלישית בר׳ יהושע הנז״ל, ועתה בפעם הזאת
 באתי בבחי׳ הנשמה הפנימית ממש, וזו הפעם
 הא׳ שבאתי לעולם. ועתה נתגלגלו עמי השלשה
 אנשים הנזכרים, ובאים עמי ונתחברו עמי לטעם
 הנזי׳ל מ) לתקן את עצמם. ולפי שזאת הפעם
 הראשונה שיצאתי מעמקי הקליפות, לכן יש לי
 טורה גדול להכניע את יצרי, וזאת היא סבת
 העצבות והדאגה שיש לי תמיד בעצמי. וא״ל,
 כי אין עונותי נהשבים כ״כ לפני השי״ת, כמו
 עונות זולתי, לפי שאני עדיין בין הקליפות,
 וצריך טורה גדול לצאת מתוכם, ולולי זה כמעט
 בקלות גדול הייתי יכול להיות חסיד גדול כפי
 גודל גשמתי, רק מפגי היות זו פעם א׳ שיצאתי
 מבין הקליפות. ומנין זה אירע לדוד המלך ע״ד,

 כמבואר אצלי במקום אחר.
 גם יש בזד. טעם אחר, והוא, כי מי שהוא
 משרש קין, הנה הטוב שבו הוא גדול מאד,
 אלא שהוא מעורב בקליפות רבות מזוהמות

 כ< ודע, כי אם ימצאו בדור אחד שתי
 נשמות משרש אחד בשני אחים, או בשני חברים,
 יהיו שונאים ומקטרגים זה לזה בטבעם, כ• זה
 רוצה לאתה וליינק יותר מזה, ומקנאים זה בזה
 בטבעם בלתי ידיעה. ואמנם אם יהיה להם השגת
 ידיעה שהם מן שרש אהד, אז ודאי שלא יהיו
 מקטרגים זה לזה. גם דע, כי אין זה אלא בהיותם
 בהיים, אבל הנשמות של הצדיקים הנפטרים, הם
 חפצים מאד להשלים את הנפשות ואת הנשמות
 הבאים משרש שלהם שהם עודם בחיים, כי אז
 כבר אין להם מעשה, כדי שיהיה להם קנאה לומר
 שרוצים להשיג זה יותר מזה, כי אין מעשה ודעת
 בשאול אשר אתה הולך שמה, ואדרבה יש להם

 תועלת גדול במעשים של התיים.
 ל) ועתה אבאר ענין השרש של נפשי,
 הנה צריך שתדע, כי אין לך אדם שאין לו אור
 פנימי ואור מקיף, דוגמת הצלם שעל ראש ז״א.
 והנה כשיצאו נדב ואביהוא בעולם, שאז ה־תה
 ראשית תקון שרש הזה של קין, הנה שם באו
 כלולים בלבד כל הנשמות של זה השרש, כלולים
 בצלם שלחם בבחי׳ מקיף עליהם. .,־־ץ ,.,־
 לא נטהרו, רק בתי׳ נצוצות נדב ואביהוא לבדם,
 וכל שאר הנשמות של זה השרש שהיו אז כלולים
 בצלם אור מקיף שלהם, היו כלם מעורבות כל
 אחד ואהד בתוך קליפתו. ואה״כ כשיצאה נשמה
 אחרת של זח חשרש ובאת לעולם, אז אותה
 הנשמה לבדה נטהרה ונתנלת, וכל שאר נשמות
 השרש .הזה, היו באות כלולות בצלם בסוד אור
 מקיף שלה, אבל כלם נתונות עדיין כל אחת
 ואחת בקליפתה. וכן היה הדבר נמשך, עד ביאת
 הרב מגיד משנה בעולם. והנה הוא נתעסק
 בהכמת הפילוסופיא, שהיה בימי הבדרשי המכונה
 ר׳ תעיד, הפניני ז״ל כנודע, ונזכר בשו״ת
 הרשב״א ז״ל, והר״ב המגיד משנה נטה אחריהו,
 ולא היה מאמין בחכמת הקבלה, ולכן רצו
 חחצונים להטעותו מהמת עון זה, והוציאו את
 נצוץ נפשי מעמקי הקליפות, עם כמה חיצונים
 אחרים, כדי להטעותו ע״י, כי הם חשבו שכבר

 מ) להלן דף ק״ס ד״ד. וכן נמשו.
 הגהות ומראה מקומות

 כ) לעיל הקדמה כי. אבאר.
 ל) לעיל הקחפד, כיז להלן דף ק״ס ד״ד. ועתה
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 ואלו בלבד נשתיירו כאדה״ר אחר החטא,
 ונקראים מאח אמח אשר נתמעט, וכל התשע
 מאות םמירוח, נפלו אל הקליפות. וגם באלו
 המאה כתרימ, היה פגם, כי נםתלק מכל כתר
 שבהם, אותם הט׳ ספירות ראשונות שבו, ונקרא
 זיהרא עילאד, ונשארו הי״ם שבכל כתר מהם
 באור הנטש שלהם, שהם המלכות התחתונה
 שבכל כתר מהם. ם) הרי ג׳ בתי׳, בנשמות שהיו
 כלולות באדה׳׳ר קודם שהטא, בעשרה פרצוטים
 שיש מז״א דבריאה, עד טוף גוקבא דעשת,
 האהת היא, בהי׳ האורות הגקראים: יהידה, היה,
 גשמה, דוה, שבמאה הכתרים ההם, ואלו גםתלקו
 ממגו כשחטא, ועלו למעל* וגקראיס זיהרא
 עילאה דהגוך. השגית גרועה ממגד, שגשארה
 באדה״ר אחר שחטא, ולא גםתלקו, גם לא ירדו
 אל הקליפות, והיא בהי׳ האור הגקרא גפש
 שבמאה הכתרים, שבכל ספירה מי״ם שבכל
 פרצוף, מעשר הפרגופים הגזכרי* הבהי׳ הג׳
 הגרועה מכלם, והם כל הגשמות, שהמ כל אורות
 ס׳ בהי׳ התתתוגות, שבכל ספירה מעשר טטירו*
 שבכל פרצוף מעשר פרצופים הגזכריס, ואלו
 יחיו לעמקי הקליפות, ובכל מם עולים מעט

 מעט וגתקנים.
 והנה זיהרא עילאה, נתהלקה לב׳ מיני
 זיהרא אלו: האהד בעולם האצילות, והם: יהידה,
 הי* נשמה, רות שבאצילות. הבהי׳ השנייה זיהרא
 דשלשה עולמות בי״ע, וחס: יהמד, היד, נשמד,
 ורוח, אשר במאה הכתרים, שיש בעשרה פרצופים
 שיש מז״א דבריאד, עד סוף נוקבא דעשיה, ואלו
 גסתלקו לגמרי מאדם. עוד יש זיהרא שנית
 גרועה, וגם היא גתלקת לשתים: האתת היא
 גפש שבאצילו* הבי, הנפש שיש במאה הכתרים

 ורעות, והרע הוא מרובה על הסו* והסבה היא,
 לטי שהיא משרש הגבורות, שבהם גאהזים הדיגים
 והקליטו* וא״ל מורי זלה״ד, כי כמו שאגי
 הייתי בבוזי׳ צלם שלשה טעמים כגז״ל, ועתה
 היא טעם א׳ שבאתי בבהי׳ נשמה פנימית ממש
 מגולגל* כן הנצת שהוא מתהיל עתה להתקן
 בי, בסוד צלם יעל ראשי ע״ד הגז״ל, הוא מבל
 הנזכר בפרשת בראשית, כמש״ה ושם אהמ יובל
 וכר, כי גם הוא משרש קין. וכל ההכאות והפצעים
 שיש לי ממת בתי, ע״י הכאות בסכינים וכלי
 ברזל הוא, ממגי לפי שאיגי מתקן אותו כראוי,
 דש מ עדיין קליפות, וכבר ביארתי קצת עגין

 זד, של יובל בדרושים ראשוגימ וע׳׳ש.
 גם א״ל מורי דל, כי עתה במם הזה הגזבר,
 יום כ״ה לתמוז שגת השל״* כי כבר אגי מתוקן
 עתה בבהי׳ הגפש של עשי* עד בהי׳ זרוע

 השמאלי של גוקבא דעשיה בלבד.
 גם א״ל מורי דל, שיהיו לי בגיס מן השרש
 שלי, וא״ל שיהמ לי שתי גשים אהדו* ומכאן
 עד שגה זו, או עד שגה והצי, אקה אשד, אתת
 ושמה אור״ה בואיג״ד, ואה״כ אקה אשד, אהדת
 ושמד, והיא בת זוגתי. והנה בפסה שעבר א״ל,
 שלא מאה בת זוגתי בעולם, ואפשר שיצאה עתה

 במת עבור ואיגי מדע. (א)
 ג) כלל העולה מכל הגדל, כי אדה״ר לא
 גכללו בו הגשמות של אדא דבריאה, אלא מזדן
 ולמם* והגה הס עשר פרצופים: זו״ן דבריאד,
 ואדא וזדן דיצירה, ואדא וזדן דעשיה. והגה
 כל פרצוף מאלו העשר כלול מי״ם, ועשר מעשר,
 הרי הס עשרה פרצופים, והם אלף םפידות, הרי
 בל פרצוף מאה ספירו* ועשר שבהם הם בהי״
 כתרים. נמצא כי בעשר הפרצופים, יש קי כתרים

 הגהה
 (X) א״ש: כד שמעתי מפי אבא מארי כמה טעמים, ואותה השנה שמת בה הרב הגדול

 זלה״ה, כי אמי תרמית גמי׳׳לה מב׳׳ת, היתה זלה״* נולדה אמי גמי״לה הנד מב״ת.
 כת זוגו האמיתית, וכן היה הוא אומר לה בפגי

 הגהות ומראה מקומות
יל הקדמה כ״ט והקדמה ל״א. שער הפסוקים דיה סור זיהרא עלא* תע״ס חלק ח׳ בסופו. חלק  ג) לנ

ן כליט מ ו חחפוד ש  בראשי* זדוש גי. שער מאמרי דשב״י זמדא פרטת ס״ז מן אות קט״ז. ס) בסוד טר
ר אץ באורות דק גטט. ח  קדושי* ספר חלקוטיט בראשית נפסוק דחי הגון לאורות וכשאין בכלים רק נ
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 ואביהוא הם משתי גבורות נצח והוד מן הכתרים
 שבהם, אלא שהם בבתי׳ נפש שבהם בלבד. וגם
 שאינה אלא מן אוה״מ שבהם. ואליהו ז״ל מן
 אור הפנימי שבהם. וכל שרש נפש ר׳ עקיבא,
 הוא מגבורת ההוד, מבחי׳ הכתר שבה, בבחי׳
 נפש שבה. ונמצא, שהיא גפש של הרוח, כי
 ההוד נקרא רוח, שהוא אחד מן השש קצוות.
 ואיני יודע, אם שרש ר׳ עקיבא היא מאור
 פנימי או אור מקיף. גם דע, כי שרשו היא מן
 עקב זה ההוד, שהיא המלכות של חמשה גבורות

 שבדעת.
 פעם אתת שאלתי למורי ז״ל, איך היד.
 אומר לי שנפשי היתה כ״כ מעולה כנז״ל, והרי
 הקטן שבדורות הראשונים, היה צדיק וחסת,
 שאין אני מגיע לעקבו. ואמר לי, דע לך, כי
 אין גדולת הנפש תלויה כפי מעשה האדם, רק
 כפ־ הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטן מאד בדור
 הזה שקול בכמה מצות גדולות שבדורות אחרים
 כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאד מאד לאין
 קץ, מש״כ בדורות ראשונים. ואלו הייתי בדורות
 הראשונים, היו מעשי וחכמתי נפלאים מכמה
 צדיקים הראשונים. ושחז״ל על נח תמים היה
 בדורותיו, ואלו היה בדורות צדיקים היד. יותר
 צדיק, ולכן שלא אצטער על זה כלל, כי בלי
 ספק יש לנפשי מעלה גדולה על כמה צדיקים

 הראשונים מזמן תנאים ואמוראים.
 פעם אהרת אמרתי לו, כי אין אני פתי
 להאמין בעצמי, שלא מצאת בכל הדור הזה ראוי
 ללמוד חכמה זו אלא אני לבדי, וכי אין אני
 מכיר את עצמי ואת מעשי, כי יש גדולים
 וצדיקים ובעלי מעשה יותר ממני בדור הזה,
 ומה לי אם תשבחני, ואני יודע בי שאיני ראוי.
 והנה מהר״י קארו ז״ל. והרדב״ז ז״ל רבך. ומורי
 הר״ם אלשיך. וה״ר אברהם הלוי. והרי״ג.
 והררא״ז ז״ ל וכוי. אז אמר לי, וכי מר. קרוב
 היה לך עמי מעולם, ומה הנאה יש לי ממך,
 ואדרבא אתר. צעיר וקטן שבכלם, ולא היה לי
 לקרבך, אלא לאלו, שהם גדולי הדור, והיד. לי

 שבעשרה הפרצופים של בי״ע כנזי׳ל. ואלו נשארו
 באדה״ר, והלק מהם נשארו לו. וחלק מהם,
 הורישו לקין והבל כשנולדו. עוד יש מדרגה
 שלישית, והם אותם תשע מאות ספירות, שיש
 בעשר הפרצופים הנדל, זולת מאה הכתרים

 שלהם, ואלו נשרו, ונתלבשו בקליפות.
 ס) גם אמר לי, כי בחטאו של קין, נפגמו
 נפשו ורוחו ונשמתו, ונתערבו בקליפות. וזש״ל,
 כי קין רובו רע, אך הבל לא פגם רק נפשו
 ורוחו. וזש״ל, כי הבל רובו טוב. והנה נפשו
 נפרדה הטוב שבה, ונתנה בקינן, וממנו ואילד,
 ונתקנה בו. והלק הרע, נתנה במצרי, וגם בה
 היה קצת נצוצות טובות שלא נבררו עדיין, וחלק
 הרוה הרע אשר גם הוא היה בו קצת תערובת
 טוב, לקחו קרח בסוד עבור, כשחלק עם משה.
 והמה הטוב, נתגלגל בשמואל הנביא, ושם נתקן.
 ואהר שנהרג המצרי, לקח יתרו הנפש הרע שבו
 שכבר נתקנה ע״י מה שנזרג, וע׳יי כך נתגייר.
 ואח״כ לקח חלק נשמת קין מבהי׳ הטוב. ונשמת
 הרע המעורבת בקצת טוב, נתנה בעמלק בן
 אליפז, והנד, יותר תקן שמואל חלק הרוה, ממה
 שתקן יתרו הלק הנשמה, וכבר הודעתיך כמה
 גלגולים אחרים שנתגלגלו פעמים אחרות קודם

 זה ואחר זה.
 ע) כפי הנז״ל, כי בחי׳ שרש קין הוא
 בזרוע שמאלי ממש, אלא שאח״ כ מענין סימן
 השערות שיש לי, נראה שהיא בכתף שמאלי.
 עוד כתבתי, כי התחיל בזרוע, וסיים בכתף.
 ובפרט נראה בפירוש שהוא בכתף המחבר הזיוע
 עם הנוף. והנה כתבתי כי כל זרוע מחובר עם
 שלשה קשרים ופירקין, ומשתי פירקין השלישיים
 שבשתי הזרועות דא״א, והם העליונים המחוברים
 בשתי כתפות דאריך, מהם נעשה דעת של ז״א
 כלול מתו״ג, ונודע כי בדעת זה נשרשו קין

 והבל בגי אדם, וצ״ע. פ)
 ודע, כי קין הוא מן שלשה גבורות תנ״ה,
 פתות שליש עליון שבנבורת הת״ת, להיותה
 מכוסית בעטרת היסוד דאימא כנודע. ונדב

 ש) עץ חיים חלק ב׳ שער הנסירה
 הגהות ומראה מקומות

 ס) לעיל ריש הקדמה כיס. ואבאר עתה.
 ע) לעיל הקדמה ל״א ודף קמ״ה טור א׳ ד״ה פרק וי.



 שער הקדמה ל״ת הגלגולים קמ

 אבר א׳ מן רמ״ה אברים, הכוללים כל קומת
 אדה׳׳ר. ואבר הזח הוא בחיי המש גבורות של
 הדעת, והם בחי׳ פנימיות האבר הזה. ויען כי
 בהטא אדה״ר ירדו אל הכתף השמאלי, לכן זה
 הכתף כלו הוא בהי׳ המוניות שרש קץ, כי הוא
 שרש א׳ גדול, מתרי״ג שרשים נדוליס, הכוללים
 כל קומת אדה״ר, ושרש הזה של קין גהלק
 לתרי״ג גצמי גשמות גדולים. ואמש שרש
 הגדול הזה מתהלק לשבעים שרשים קטגים, אשר
 כל שרש מזע איגו מתות מתרי׳׳ג געוצות קמגות
 של גשמות, וכללות כל עי השרשים הקטגים
 האלו, הם ס׳ רבוא נצוצות קטנות נשמות. והגה
 כל כללות קץ גקרא שרש א׳ גדול, והוא פרצוף
 א׳ גמל הנקרא קץ, וגהלק לעי שרשים קטגים,
 והם ע׳ פרצופים קטגים. ופרצוף א׳ מאלו העי
 פרצופים קטנים, הוא פרק עקב השמאלי של
 פרצוף הגמל הגקרא קץ. וזהו הפרצוף הקטן
 שהוא עקב שמאלי של קץ, הוא הנקרא שרש
 גפשי באמת. וכלבו קמביט זה לזה, ובפרצוף
 זד, יש יותר מתרי״ג גצוצימ קטגימ, וכלם
 תלמידי תכמים, זולת עגמיס אהרים שהם בעלי
 בתים. באופן, כי שרש גפשי, הוא עקב השמאלי,
 של אבר כתף השמאלי של אדה׳׳ר, וזה בבתי׳

 ההיצוגיומ של שרש גפשי.
 אד בהמת הפנימיות של שרש נטשי, היא
 המלכות שבנבורה, הנקראת הוד שבדעת, וזו
 המלכות היא בהי׳ לאד, שמקומה אחורי הדעת,
 אלא שהיא עדיין בפנים, בבחי׳ זכר של כל
 כללות קין. ונפש ר״ עקיבא, היא עקב השמאלי,
 של פרצוף של כל כללות קץ, בעקב ההוד של
 המלכות הכתר של הדעת, מבהי׳ הנבודות דגדלות
 הקטן הנזכר, באופן שהיא מלכות של לאה הנד.
 אד נטשי אני היים, היא הארה היוצאת מן זו
 המלכות של לאה, ונמשכת להאיר אל המלכות
 של לאה החיצונה, שבאהודי הדעת שהיא נקבה
 גמורה. ועדיין יש לדעת, כי כל זה הוא מבהי׳
 הכתר של ההוד, בבתי׳ מלכות של הכתר המכר,
 כי כל קץ אמו אלא מבחי׳ הכתרים, הנקרא תלתו
 של עולם כנודע. ואם תדקדק יותר, תמצא כי

 בזה כבוד נמל, זה יורה כי לא בחרתי בד על
 חנם, אלא לגודל מעלתך על כלם. והנה אל
 תחשוב בלבך, כי מעלת בני אדם היא כטי דעת
 הבריות, ואלו TOT כמה מומין נסתרים יש
 בבני אדם, היתד! חמיה, אלא שאיני רוצה לנלות
 סתרי בני אדם, והוי יודע, כי כבר בהנתי
 ושקלתי כלם בכף מאזנים, ולא מצאתי כלי זך
 ונקי וראוי כמוך, ודי לך בזד, כי אין לי רשות
 לדבר בפירוש כל הדברים וע״ז נאמר כי האדם
 ידאה לעינים והי יראה ללבב, ולכן הזק ויאמץ

 לבבך, ושמח בהלק נפשך ובמעלתה, ודי בז*
 גם ספרה לי מרת רחל מב״ת אשת הר״י
 אבילדץ יצ״ו, כי כשהיה מורי הר״ם אלשיך
 ז׳׳ל לומד בבית המדרש שבהצר שלה, ראתהו
 יושב ועצב, וחשאלהו על מה אתה געצב, ויאמר
 לה וכי לא אצטער על מ היים ויטאל שהוא
 תלמידי, מתה איגו רמה ללמדגי כתלמיד בעמן
 הכמת הקבלה. ותאמר לו וכי הוא גדול ממך
 בהכמה זאת, ויספר לה איד בהיי מורי האשכנך
 ז״ל, הלך יומ אהד לפגיו, ויבד ויתהגן לו
 שילמדהו בהכמה הזאת הוא בעצמו, שלא על
 ידי, וישיבהו, כי הוא לא בא בעה״ז אלא ללמדני
 לי לבדי, כי אי אפשר שתתגלה הכמה זו, כי
 אם על ידי. ולא עוד, אלא כי לולי שאחז״ל
 כי בכל אדם מתקגא חוץ מבמ ותלמידו, הייתי
 אגי מתקגא בו לרוב מעלת גשמתו, ולמה שעתיד
 להשיג דבר שאץ לו שעור. גמ בגו הר׳׳ה אלשיך
 ספר לי כן משם אבץ מורי הר״מ אלשיך דיל.
 גם מומ האשכנזי ז״ל, מפר לי דברים כימא
 שעברו ביגו לבץ ה׳׳ר שלמה סאגיס ז׳׳ל,
 שהיה מתקנא בי, ולא היה רמה ללמוד הכמה
 זו עמי אלא עמו, ולא רעה מורי זלה״ה ללמדו,
 ואייל אמ רצוגד ללמוד, תלמוד עם ה׳׳ר חיימ,
 ואס איגד מצה ללמוד עמו, לא תלמוד כל ימץ־

 הכמה זו.
 אמר לי מורי דיל, שאלד לדור בעה״ק
 ירושלמ תוב׳׳ב, כי שם מקום מדתי האמיתית,

 ושם עיקר השגתי וכל טובתי.
 צ) כללות קצור עגץ שרש גטשי, קץ הוא

 הגהות ומראה מקומת!
• טוו ב».  צ) להלן זף קג״ט מ



 קנח שער הקדמה ל׳יח הגלגולים

 עצמי רץ באדר, גבוה עשרים קומה מעל גבי
 הקרקע, עד שהגעתי למדינה בעת צאת הכוכבים,
 והניחונ־ שם, והלכתי לישן בריא עד אור הבקר,
 ורציתי לקום, והיו איברי נחלשים אחד לאחד,
 והרגישו בי, והוליכנו עד פתת מורי ז״ל לאט
 לאט, ובהגיעי שם, לא נותרה בי נשמה כלל
 כענין יונה, והשכיבנ־ מורי ז״ל על מטתו, וסגר
 הדלת, והתפלל, ואה׳יכ נכנס לאותו בית הוא
 לבד, והיה הולד בבית והוזר על המטה, וגוהר
 עלי בה, וכה עשה עד הצי היום שהייתי מת
 לגמרי, ובחצי היום ראיתי בעצמי, כי חזרה
 נשמתי בי מעט מעט, עד שפתחתי עיני, וקמתי,
 וברכתי ברכת מהיה המתים, וכל זה אמת ויציב

 בלי שום ספק.

 אמר שמואל: עוד אכתוב לקוטים אתרים.
 הנלע״ד בלי ספק, כי נודע שאצילות נמשך עד
 סוף העש־ה, ומתלבש תוך בריאה, שגם היא
 מתפשטת שם, והבריאה מתלבשת ביצירה, שגם
 היא מתלבשת עד שם. ונמצא, כי בעשיה
 מתלבשים ארבעה עולמות אבי׳׳ע, זה בתוך זה,
 וביצירה שלשה לבד, והם אב״י. ובבריאה שנים,

 והם א״ב. והאצילית אינו אלא א׳.

 והנה בהי׳ קיז והבל, הם כוללים כל בתי׳
 אצילות שיש, מתהלת נפש דאצילות, עד סוף
 האצילות אשר עד סוף העשיה. וזהו מה שהורישם
 אדם אביהם, אבל הם עצמם, הם כל בהי׳ בי״ע,
 המלבישים את כל הלקי נפש האצילות הנזכר,
 המתפשטים עד סוף העש־ה, והם הנפש של
 הכתרים שבבי״ע, ר״ל מלכות שבכתרים. ועוז־
 יש בהי׳ יותר עליונות מאלו, שהם ט״ס עליונות
 שבכל כתר מהם, והם נקראים: זיהרא דיתידה
 והיה ונשמה ורוח. וכל שאר בחי׳ זולת הכתרים,
 הם שאר כל הנשמות, שהם למטה מבחי׳ ירושת

 אדם לקין והבל הנזכר.
 וזהו הסדר הקצר שצוני מורי ז״ל, בעניו
 ההשגה כפי הצריך לנשמתי, ראשונה שאתנהג
 תמיד בזו ההנהגה, להזהר בקצה האהרון, מו
 הכעס וההקפדה, והעצבוו, והגאוה, והרכילות,
 והליצגות, ולשון הרע, ושיהה בטלה, וקרי, וגרה,
 וחלב, והלבגת פגים, ושחיטה, והריגת שום הי,

 שרש נפשי, היא במלכות של ההוד של הכתר,
 של כללות עיטרא דגבורד, שהיא פנימית,
 ומתלבש תוך תיצוניותה, שהיא מלכות של ההוד
 של הכתר, דכל פרצוף הגדול, הנקרא אבר כתף
 שמאלי של אדה״ ר. ופרטיות נפשי, היא הארה
 היוצאת מן המלכות של המלכות של הוד שבכתר
- עיטרא דגבורות, ומאירה במלכות של המלכות
 _ שבהוד של הכתר של לאה החיצונה, אשת יעקב

 הנקרא ז״א.

 בתמוז שנת השל״א, אמרתי למורי זלה״ה,
 שילמדני יהוד א׳, כדי להשיג השגה, ואמר לי
 לא תוכל עדיין, והפצרתי בו, ויתן לי יהוד
 קצר, ובחצי הלילה קמתי וייהדתיו, וארגיש
 זעזוע בגופי, וראשי כבידה עלי, והתחיל דעתי
 להשטות, ונעקם פי לצד אהד, ותדלתי מלייהד
 עוד. ובבקר א״ל מורי ז״ל, הלא אמרתי לך,
 כי יקרך כבן זומא שנפגע ו ־ולי שאת־ ר׳ עקיבא
 לא היה לך רפואה, אז נגע על שפתי בכוונה
 ידועה לו, שלשה ימים בכל בקר, ונתרפאתי.
 ובערב ר״ח אלול אמר לי, כבר אתה ראוי,

 ושלחני למערת אביי כנז״ל.

 בשנת השל׳׳ב, יצאנו אל השדה, ועברנו
 על קבר גוי אהד קדמון יותר מאלף שנים, וראה
 נפשי על ציונו, ובקש להמיתני ולהזיקני, והיו
 מלאכים רבים, ונשמות צדיקים שלא ישוערו,
 מימיני ומשמאלי, ולא יכול לי, ויצוני מורי ז״ל,
 שבחזרתי לא אהזור בדרך הזה עוד, ואח״כ הלך
 עמי נפש הנוי רחוקה ממני, ושם בשדה נתכעסתי
 עם הרב יהודה משען, ותהל נפש הגוי להתחבר
 בי, ותהטאני עוד, ולא רציתי לשמוע דרשת
 מורי ז״ל, והתחיל לבכות ויאמר, הנה כל הנשמות
 הצדיקים והמלאכים הלכו להם, ע״י הכעס,
 ולפיכך שלט בו הנפש ההיא, ומה אעשה, והלואי
 שיזקוהו ויניחוהו חי, כי אוכל לרפאתו, אבל
 ירא אני פן ימיתוהו, ולא יתקיים כל מה שאני
 חושב שיתוקן העולם על ידו כנודע לי, ואיני
 יכול להגיד כי לא גיתן רשות להגיד, וכי לריק
 יגעתי, וגחרב העולם, ולא אכל כל הלילה מרוב
 צערו ודאגתו, והלכתי וחזרתי בדרך ההוא לבדי,
 וכשהגעתי על קברו, רוח גשאתגי ממש, וראיתי



 שער הקדמה ל״ת הגלגולים קנם

 קצור עגיז שרש נפשי: קץ הוא אמי כתף
 השמאלי כלו, והוא שרש אהד ואבר אהד, מתרי״׳ג
 שרשים שבאדה׳׳ר. ונהלק לעי שרשים קםניס,
 והשרש של נפשי, היא בשרש אהד מאלו העי,
 ואמי מדע אם הוא היותר גדול שבהם, או
 הקטן שבהם וכוי. ופשוט הוא אצלי, שנפשי
 עצמה היא מבהי׳ העקב הנקרא מלמת. וגם
 שהיא מבהי׳ לאה העליונה, אד יש לי מה ב׳
 מיני ספיקות: האהד הוא, ששרש נטשי היא
 האהרון שבשבעים, והיא העקב של כללות כל
 הכתף כלו, שהיא מלכות התחתונה, ולא עוד
 אלא שנצוץ נפשי בעקב של זה העקב. הבי הוא,
 ששרשי בשרש העלמן של זר השרשים, ופרטיות
 נצח נפשי היא בעקב שבשרש הזה לבדו. והרי
 זה בהיצונמת, ר׳׳ל בלבוש ההיצון של נפשי.
 ומלבד אור הנפש שבלבוש הזד, עוד יש למש
 מנימי של נפשי, והיא שמבורת ההוד, ממלכות
 שכמוה הדעת, מלבד אור הנמש שבלבוש הזה,
 הרי הם ב׳ כלים ובי אוחת, וכלס נקראים נטש

 אהד.
 כלל הדברים כי גםשי היא מן בהי׳ הגדלות
 שהוא הגשמה דמצד אימא, מן הגבורות שבד,
 בספירת הדעת דז׳׳א, בהוד שבדעת שבמלמת
 שבכתר הדעת, תה בכל פרצוף מן הי פרצופים,
 תה בכל עולם מדי עולמות אבי״ע. ואדם עצמו,
 הוא מבהי׳ קין ולמעלה, והוא מג׳ ראשוגוח
 כה״ב, שבכל מלכות שבכל הכתרים שבי׳׳ס ז׳׳א.
 ומה שהוריש אדם לקת הוא, כל הגבורות של
 הדעת, והז׳ תהתוגות שבמלכות שבכתר. וקת
 עעמו מכל ט׳ תהתוגות שבדעת. ותולדותמ, מז׳

 תתתוגות שבכל סטירה מי״ט ז׳׳א.

 הגה כבר גתבאר, כי המ בי בהי׳ בהי״: קת,
 ומזי״ גטש אדם, שהוריש לקין. וזו הבהי, הבי,
 נתלקת לשתים, אם מפאת אבר הזרוע והכתף
 עצמו. ואם מפאת הנוצות והכנפים. ועוד יש
 בהי׳ אהרות, והם אלו: כי כל בהי׳ ובתי״ נהלקת
 לשתים, אור פנימי, ואור מקיף. וכבר ידעת, מ
 אור הפנימי קטן מן אור המקיף, כיי להיותו
 קטן, יכול להתלבש וליכנט בטנים ולהתצמצ*
ף  וכל בתי׳ שרש נשמתי, או כל הנמות של מ
 זו׳ הם בתי׳ אור מנימי, מן ממלכות יאצילו*

 אפילו מן הרמשים. ואתנהג בשפלות, ובשמחה,
 ושתיקה, וביראת חטא. ואקבע בכל יום מקרא
 משנה תלמוד קבלה בכוונתיהס מיקר עסקי יהיה
 בסטר הזוהר. כל היום תהיה יראת ההוי״ה דב׳׳י
 מד עיני תמת. תמת אהשוב להדבק בנטש מורי
 ז״ל. קודם כל חפלה, אתדבק בר׳ עקיבא ז״ל,
 בהזכירי שמו י׳ פעמים רצופים, תפלת לדוד הטה
 אלי אזנד בכמה גדולה. לקומ אהר הצות בכל
 לילד, לבכות על גלות השכינה רהל אהד תצות
 בעולמ הבריאה, מל תרבן בית המקדש, וגלות
 ישראל, ולבכות על העונות. התמדת היהודים,
 ובפרט לילי החול אחר הצות. יהוד של יודי״ן
 ווי׳׳ן, ויהוד של פסוק הדשים לבקרים. ולילי
 ר׳׳ה אהד תצות לילה יהוד של שם שד׳׳י, ולילי
 שבת קודם חצות אהד הסעודה ב׳ יהודים הנז׳׳ל

 בלילי החול, יתוד של עשר הוירית שבדעת.

 גם הזהירני בשמירת שבת ובכבודו, בכל
 הפרטים: במעשה, ובדבור, יותר מכל המצות
 כלם, וכן בכל ברכת הנהנין במגה, ותפילת
 של ר״ת בכל יום. גם אטרה להבין מה שאגי
 מבין בספר הזוהר בכל מאמר ומאמר בלי ליאות,
 עד שאבין. שמהה גדולה כשאעםוק בתורה
 ובמצור. ובתפלה. עסק התורה באופן זה: קבמות
 מקרא, משגה, תלמוד, קבלה, בכוגותיהמ. וימין
 לקשור נפשך בשרשה העליון ע״י התורה, מי״כ
 יתוקן האדם העליון. ולקופ אהד הצות, ולמת

 במזמור הללויה, ואתר סיומו בשם מנצם״ד.
 הנהגה השנית היא מ׳ יום רצופים בלי לילותיהם
 בצום ושק ואפר במקום הנחת תפילין של ראש,
 ובכיה על העונות, ובלילה אשכב על הקרקע
 בלבוש שק, ותחת ראשי אבן אחת, ואמין
 בהויי״ת ב״ן דההי״ן, בתוספת א׳ בין ב׳ ווי׳׳ן,
 והיא בגימטריא אבן. ואהר תשלום מ׳ יום רצופים
 הנד, אתנהג בכל הנהגה זו, שהיא צום ושק
ה מ  ואפר ובכי ביום, ושק על הקרקע ואבן מ
 גדולה בלילה, ואתנהג כן בכל מם בה״ב, בכל
 שבמ, ואתנהג כן ב׳׳ה עד תשלום שגתים והצי.
 ודע, כי אלו מ׳ יום, וכן בה״ב, אינם אלא בימים
 הראוימ להתענות בהמ, ולא בשומ ממ מן הימים
 שאסור להתענות בהם, מון: שבת, ור״ה, וי׳׳ט,

 וט״ו בשבט, ומ״ו באב וכר.
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 והוא שם הוי״ה במלוי ההי׳׳ן, שהוא בגימטריא
 ביין, ולכן אליהו בגימטריא ב״ן, כי הוא מקור
 התחתון של הבאר, הנובע הנשמות דמ״ן. ולכן
 אליהו ז״ל יתקן כל הנשמות בביאת המשיח,
 ואז והשיב לב אבות על בנים בעהי״ת והמשכיל

 יבין.
 ועתה אבאר מציאות נשמתי. דע, כי אין
 לך אדם שאין לו נשמה בחי׳ איר פנימי, ובחי׳
 אור מקיף. והאור המקיף, דוגמתו היא, דוגמת
 הצלם שעל ראש ז״א, כמבואר אצלינו ב) וזה
 האור המקיף, הוא סוד אך בצלם יתהלך איש.
 ודע, כי זו חבחי׳ של קין, שהוא שרש נשמתי,
 לא התחילה ליתקן עד נדב ואביהוא. וז״ס,
 פסוק ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם,
 נפש אדם ממש, שהנהילה לקין בנו, והיא נפש
 דאצילות. ואמנם דע, כי כל הנשמות נתערבו
 טוב עם רע, מעת שחטא אדם, ומעת שהטאו
 קין והבל, כנזכר בתקונים. ג) והנה נשמת נדב
 ואביהוא, התחיל בתחלה ליתקן, והוברר הטוב
 ההוא מן הרע שבו. ואמנם כל שאר הנשמות
 אשר משרש בהי׳ זו, עדיין לא הובררו, וכלם
 באו בסוד צלם מקיף כל אתת, בעת הנגזר לה
 ייצאת מן הקליפות, על ראש נדב ואביהוא, ועדיין
 היו אז כל אהת ואהת מעורבים הטוב עם רע
 שלו. ואח׳׳כ, כשהזרה הנשמה אחרת להתקן מזה
 השרש באדם אחד, היא לבדה נתגלת, אך כל
 שאר הנשמות שבכל שרש הזה, באו בסוד צלם

 מקיף על ראש האיש ההוא.
 וכן נמשך לעולם, עד שבאה נשמת הרב
 מגיד משנה בעולם, ואז כל הנשמות של שרש
 הזה שלא ד) נטרדו מקליפתם, באו עליו בסוד
 צלם מקיף כנז״ל. והנה הרב מגיד משנה, כבר
 ידעת שהיה בימי בדרשי, שהיו עסקים בהכמת
 הפילוסופיא, ולא בחרו בחכמת הקבלה, כנזכר
 בשו׳ית הרשב״א זלה״ד, ובקשו ההצונים להטעות

 שהם כנפים וזרועות. ובין בזרועות דבי׳ ע. וכן
 מהר״י קארו ז״ל, בעל ספר בית יוסף על הטורים,

 מנוצת ר׳ יהודה בר אלעאי הנז״ל.
 ובזה תבין, מ׳׳ש לי בהלום שמקומי בעד,״ ב,
 הוא אצל הר״י זי׳ל, ואח״כ עליתי יותר במקום
 שמואל הנביא ז״ל, כי הכל אהוזים בזו הכנף.
 ודע, כי גם אליהו דיל הוא מן השרש שלי, מאור
 הפנימי ג״כ. האמנם נדב ואב־הוא בני אהרן
 הכהן, הם מן אור המקיף של שרש נשמתי, ולכן
 הוצרכו להתעבר באליהו דיל, שהוא אור פנימי
 גרוע מהם. ועל ידם זכה כל מה שזכה, והבן
 זה. ק) ודע, כי כל מי שהוא מזו הבחינה של
 נפש אדם הניתן בקין, להיותה מבחי׳ נפש
 האצילות כנזי׳ל, יכולים כל הנשמות שהם משרש
 זה, לעלות ולתקן עד נפש דאצילות והיא בכלל.
 ולכן כל מי שתקן עד זה נקרא מלאך, ולכן
 תמצא כי אליהו ז״ל נקרא מלאך. וכן יהודה
 וחזקיה, נאמר עליהם בגמרא ר) שהם תרי אמוראי
 בארעא, ולקבליהו תרי מלאכי ברקיעא, להיותם
 משרש זה. וכן אמרו עליו על ר׳ יהודה בר
 אלעאי ש) שהיה מתעטף בליל שבת בסדינים
 המצויצים, ודומה למלאך ה׳ צבאות, והוא לסבה
 חנזכרת. וכן פינחס שהוא אליהו, נאמר עליו
 ותקח האשד, את ב׳ האנשים, ותצפנו, ולא תאמר
 ותצפנם, כי פינחס היה מלאך, ולא הוצרכה
 להצפינו. וגם הוא נקרא מלאך, להיותו משרש
 זה. ת) וכן בכל מקום שתמצא שם מלאך מכונה
 לאיזה חכם, או לתנא, או לנביא, כלם הם מבחי׳

 זו, ושמור כלל זה.
 ואמגם א) חנו״ך שהוא מטטרוי׳ן, להיות
 שנטל גם זיהרא עילאה דאדם, שהיא נשמה
 דאצילוח, היה מלאך גדול מאליהו, כי אליהו לא
 היה יכול להשיג רק עד נפש דאצילות, וז״ס
 בס״ה אליהו לתתא מהאי באר הוא, ונודע, כי
 מקור הבאר הוא תחתיתו, שמשם נובע מ״ן,

 ה מקומות
 ב) לעיל הקדמה כ׳׳ז. ע״ח ח׳׳כ שעד הצלם

 פרק בי.
 ג) לעיל דף י״ז ועיין שם בהגהות ומראה מקומות

 אות צי.
 ד) צ׳׳ל נבררו.

 הגהות
 ק) לעיל הקדמה ל״ב. הקדמה ל״ה.
 ד) ב״ב עד- לעיל דף ק״א טור בי.

 ש) שגת כה: לעיל דף ק״א טור בי.
 ת) לעיל הקדמה לה.
 א) לעיל הקדמה ל״א.
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ת מה״ר,  מעמ?י הקליטו* הקב״ה מניחו ג
 להרגות שגרו, לראותו שנשמתו גדולה, ולא
 יוכל הרע עמו. ולגן אפילו שיעשה איזה דגר
 אשר לא טוג, לא אשם גזה. משא״כ אם רואה
 הקב״ה, שהאדם הלש, ונשמתו שטלה, שמגיאו
 גגלגול תם, שאםילו שירעה להרע, אץ גו גה.
 ולכן אל תתמה, אם אגשים גדולים מאד יעשו
 אמה עוז, שלא יעשהו פהות ממגו מאד כמעלה.
 וז״ם פסו? כי האדם יראה לעיגים וה׳ יראה
 ללבב וגר, הם שגי לבבות טוב ורע, והרע שלו
 גדול עד מאד, והטוב שהוא עושה אפילו שהוא
 מועט יותר גדול מאדם אהד, וז״ש דוד ויעלגי
 מבור שאון מטיט היון וגר, דתן בפי שיד תדש

 וגר, ודי בזה למבין.
 וא״ל מורי דל, כי גמ אגי להיות שגשמתי
ת  בתכלית הגדולה והקדושה, הגיהגי הקג״ה ב
 המה״ר שלי, שאלולי גתל גשמתי, היה המה״ר
 שלי יכול לאבדגי ה״ו מן העול* לכן אין עוגותי
 שקולים א׳ מגי אלף, כמו לאגשים אהרים, כי
 נסתלקה מהם בחירתם, למכת תולשת נפשם.
 אמנם אני שעומד עתה בתתלת גקמן, אין עוגותי
 נחשבים לכלום בפני עונות אתרים, כי זו היא
 הפעם הא׳ שמאתי מן הקליטות ובאתי לעולם,
 ואלולי זה גקלות מועט הייתי יכול להיות המת

 גדול מאד מאד כטי גתל נשמתי.
 ועוד טעם אהד, כי הטוב של קין, להמתו
 בכור, כמו שגבאר למטה בעהי״ת, הגה הטוב
 שלו גדול בתכלית המעלה, תחר מכל שאר
 הגשמות. אמנם להיות שרשו בכתף הגבורה,
 ששם הדמים הם מתגברים, לכן הטוב של קת
 עם המתו גדול, גא מעורב עם זוהמא רבא
 וקליטות גדולות, והרע של קת מרובה מן הטו*

 עט המתו גדול מאד.
 תע, גי לעולם כשהגשמה היא גדולה מאד,
 אי אפשר להועיאה מן הקליפות, אלא ע״י מרמה
 ותהכול* וכמו שאירע לי, שלהיותם ההממים
 חושבים, שכגר הייתי אמד ביניהם ת״ו, לא
 הששו על הענץ, והועיאגי חקג״ה מבתיהם,

 את הרב מנת משנה, לסבת עון הנזכר, שלא היה
 מאמת בחכמת הקבלה. ואז הוציאו את ה) נפשמ
 שהיתר, נתונה בעמקי הקליפות מזמן רב מימות
 קין, והם נתיאשו ממני, והשבו כי כבר הייתי
 מחברתם, והוציאוני אותי, ונמ כמה היצונים
 אהרים, להתעבר בהרב מגת משנה, ולהטעותו,
 לאבדו מן העולם. ולהיות שגשמתי היתד, ממקום
 גבוה בגדל, מעם מקום ר׳ עקיבא דל, ובפרט
 שגתעברתי בהרב מגת משנה, שגם הוא משרש
 נשמתי, ואז נתהברנו יחד, ואדרבא גברה כתי
 על החיצוני* וחזקתמ וסייעתיו, כי המ השמ
 שכבר הייתי אבוד ביניהם מזמן רב, וכי כבר
 הייתי במדרגתם ה״ו, מברה הקדושה אשר בי,
 והכנעתים, וכפפתי אותם, ונשארתי אז במת
 צלם מקיף על ראש הרב מגת משנה, אעפ״י
 שאיגו ממדרגתי כי אגי גבוה מאד, עכ״ז להיותו
 משרשי, נשארתי עמו בםת צלם מקיף, ואז

 היחה התהלתי לצאת מעמקי הקליפות.
 וכדי שתבין זה, אתיעד פסוק עד אשר שלט
 האדם באדם לרע לו, כי האדם הוא אדם בליעל,
 והם ההמוני* ושולטים באדם הקדוש, משמות
 הקדושות, מהמת עת אדם וקת והבל ממ,
 שעירבו טוב ברע. וכמי גדלות הנשמה הקדוש*
 כן גדלות הרע של* כי כטי האבר שגאתזת
 כקדושה, כן תתערב באבר שכגגדו בסומא*
ת גחל ממגו.  ודם ו) כל הגתל מהבית, מ
 תה ג״כ היה ענת חד הע׳׳ה, שהיתר• גשמה
 גחל* ובפגם ארם נתערבה ברע גחל מאד
 בעמקי הקליטות, ולכן מא אדמתי, משה עגת
 רבת שבע ואביגיל, ולא גהשב לו כלום, והטעם
 הוא, כפי שאז היתד. הטעם הא׳ שמא מעמקי
 הקליפות, ובא משותף עט דע גחל מאד, ואמו
 מן חתימא אם משח מד• שעשר, ובפרט מ הקב״ה
ת לחרמת שכת. ת״ס כדש  הגיחו בת מ
ל ז) אלמלא אתה שאול, והוא חד, הייתי  ד
ת מפני שאול, תה דבר תימא,  מאגד כמה ד
 מ הצור תמים נמלו. אלא הענין הוא מזכר, מ
 אס הגשמה גדולה מאד, ובפרט אמ אן מצאת

 הגהת! ומראה מקומת!
 1) מדק גוזז ועיין מהרש תחליפ פ״ז ג׳. לעיל

 וף ע*ח ט״ג פוף דיה גפ דו•
 ה) צ״ל ג*טי (וטדי).

 ו) טונה ג*



 קסב שער הקדמה ל״ח הגלגולים

 צלם, מקיף על שלשה אנשים שיהיו משרשו,
 ואח״כ יכול להתגלגל ולבא בעולם בסוד נשמה
 פנימית ממש, ואז יקרא גלגול א׳. והנה כן אירע
 לנפשי, כי באתי תחלה בסוד צלם מקיף בשלשה
 אנשים מן שרש נשמתי, אע״פ שאינם ממדרגתי.
 הא׳ היה בהרב מגיד משנה ז״ל, ואח״כ באיש
 אחד הנקרא ר׳ יהושע סודיאנו. ואח״כ באיש
 אחד הנקרא ר׳ שאול טרישטי. ואח״כ בי אני
 הצעיר היים, בסוד נשמה פנימית ממש. ודע,
 כי אני הוא נשמה חדשה כנז׳׳ל, שזו היא פעם
 ראשונה שבאתי לעולם, אמנם נתגלגלו גם כן
 עמי שלשה אנשים הנזכרים, באופן שיש עתה
 בי ארבעה נשמות: שלי החדשה, ושלשה
 מגולגלות ישנות. ודע, כי אלו השלשה אנשים,
 אע״פ ששנים מהם אינם חכמים, עכ״ז כבר
 כתבתי למעלה, כי אין לד נשמה של ת״ח, שאין
 לה ענפים של בעלי בתים ועמי הארץ ואנשי
 מעשה, לסבת היותם משרשי, וגם שאני הייתי
 בסוד צלם על ראשם, לכן גתגלגלו בי עתה
 לצורך עצמם. והפגם של הרב המגיד משנה
 הוא, שבא לידו עון שוגנ של נדה. ור׳ שאול
 טרישטי היה אחריו, וחטא בעון שפיכות דמים
 בשוגג, כי רצח למול ילד אחד, ולא היה בקי,
 ומת התנוק מתחת תו, וגמצא שהוא שוגג קרוב
 למזיד. ור׳ יהושע םוריאנו היה אחריו, וחטא
 שאכל הלב במזיד. ולכן שלשתם הוצרכו
 להתגלנל עם נשמתי, לתקן את חטאתם, ולהיות
 שאגי הוא מבחי׳ הגתים, ואגי צריך לנקות
 העפוש שיש בתוכם מחמת עונותיהם, כדי לתקן
 כל השרש ולהמשיך בחי׳ הדם והחיות לכל האבר,
 אע״פ שלא חטאתי עמהם, כיון שהם הענפים

 שלי צריך אני לתקנם.
 י) עוד א״ל מורי ז״ל בענין דרוש הנשמות.
 דע, כי אדה״ר היה כולל כל הנשמות שבעולם,
 וכשחטא נתמעט, כמ״ש חז״ל כ) בפסוק ותשת
 עלי כפכה, ולא נשאר בי רק התרומה. וז״ס

 על צלם מקיף הרב מגיד משנה, והם חשבו כי
 אדרבא לטובתם היה, ונהפכתי להם לאויב. וכן
 תראה, כי הנשמות רבות גדולות, באים בבני
 עמי הארץ, ולפעמים בבני רשעים, כנון אברהם
 מתרח, ולא הספיק זה, אלא כמ״ש חז׳׳ל ה) וכן
 נזכר בזוהר, כי תרה ארתה למאריה, שנזדווג
 עם אשתו בנדה, ואז יצא אברהם אבינו ע״ה,
 כי עי״כ רימה השי״ ת את החיצונים, והמשיך
 באותה טפה נשמת אברהם אבינו ע״ה, ולא
 ידעו ההיצונ־ם כי זהו תקונו. וזהו הטעם שתרח
 גתגלגל באיוב, ולכן נדון בשחין, כי הבא על
 הנדה לוקה בצרעת. וכן לסבה זו הושלך אברהם

 להתלבן בכבשן האש והבן זה.
 וכן דוד המלך ע״ד, לא יצא מן ההיצעים,
 אלא באותו מעשה הנזכר לרזי ל ט) על פסוק
 הן בעון חוללתי, שחשב ישי אבי דוד שבא אל
 פילגשו, והיתד, אשתו ממש. וכן אשתו ראתה
 טפת דם בסוף הזיוג, וזש״ה ובחטא יהמתני
 אמי, כי אלולי כך, לא הניהוהו החיצונים לצאת
 לעולם. וכן זהו הטעם: של תמר, ורות, ורחב
 הזונה, וכל נשמות הגרים, וכל מלכי בית דוד,
 והמשיח, שבאים מן רות המואביה, ומזווג יהודה
 ותמר, וכן ר׳ עקיבא בן גרים, שהוא מבני בניו
 של סיסרא, כי זו היא המרמה ותהבולה שהקב״ה
 עושה עם הקליפה, ומרמה אותה להוציא נשמה

 עשוקה בתוכם והבן זה.

 ונהזור לעניינינו, כי להיות זאת הפעם
 הראשונה שיצאתי מן הקליפה, לכן יש לי טורח
 להכניע את יצרי, וזו היא סיבת העצבות שיש
 בלבי תמיד, כי כל העצבון בא מן ההצונים.
 והנד, כבר אמרתי, כי נפשי באה בסוד צלם
 על ראש הרב מגיד משנה, אע״פ שהוא קטן
 ממדרגתי. ודע, כי כל הנשמות הנתונים בעמקי
 הקליפות, אי אפשר להם לצאת מהם ולהתגלגל
 תכף לבא בעולם, עד שיהיו שלשה פעמים בסוד

 הגהות ומדאה מקומות
ף ט׳ דרוש גי.  ח) םד״ר בראשית פרשה ל״ח י״ס. זהר חיג ד

 דף קיא: ובזהר ע״פ הסולם בהר אות ס״ט. כ) חגיגה יב. מד״ד בראשית פרשה י״ס. ועיין
 ט) ילקוט הפכירי תהלים פקי״ח כ״ח. בס״ר פרשת תזריע בתחילת הפרשה. מדרש תנחומא

.  י) לעיל הקדמה ל׳׳ג. שער הפסוקים בראשית תזריע ח,



 שער הקדמה ל״ט הגלגולים קסג

 אד עכ״ז מת בעטיו של גחש, ועל ידי m גחקן
 הבל.

 והנה אמ ישראל בעת מת! תורד, לא היו
 עושים העגל, כבר נפסקה הזוהמא מהם, ואע׳׳פ
 שנדב ואכיהוא חטאו מצד עצמם, כמש״ה ואל
 אצילי בני ישראל לא שלה תו וגד, עכ״ז היה
 ממפיק להם שימותו מיתת עצמם, אד לא ע״י
 שריפה. ואמנם לסי שישראל חטאו בעגל, הזרה
 זוהמת הנחש להתדבק בנפש אדם, שהם נדב
ן פסוק  ואביהוא, ולכן הוצרכו להשרף. וזהו «י
 ואתיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר
 שרף הי, כי הס גרמו שריסתס, לא המיתה עצמה,
 ולכן כל בית ישראל יבכו עליהם, יען כי הם
 שקולים ככל ישראל, כי הם גטש אדם עצמו.
 והגה מי שעשה העגל, היה אהרן אביהם, ולכן
 גשרטו בגיו בסבתו. וזהו ובאהרן התאגף הי מאד
 להשמידו, ואץ השמד אלא כלוי בגים, ולא
 נשרפו אלא גדכ ואכיהוא, שהם גטש אדם מזכר.
 ודע, כי אהרן הכהן הוא משרש הבל,
 זתהלה גתגלגל: בהדן, אהרן, נדב, הוד,' יעבץ,
 הרן, שמואל, אוריה הכהן, אוריה התתי, כדאיתא
 למעלה בענין השרשים, ומצאת שם ני תדרשם
 באורה והרן הוא גלגול הבל, וגם גהור אהי
 הרן הוא מן הבל. והגה אהרן הוא אותיות הרן.
 והוד נגה של מרים, הם אותיות גהור. והגה
 הרן נא לתקן העוו של ע״ז שענד אדם האי,
 נמש״ה ויצו ה׳ אלהים וגר מ) ואץ צו אלא
 ע״ז. וגם עתה בהדן לא האמין נשם יתברך
 אלא נספק. נ) והנה לא נמצא יותר נדרוש

 הזה, ולמעלה כבר נתבאר כל זה וע׳׳ש.

 שנקרא אדה״ר הלתו של עולם א) ומי׳ תרומה:
 תרי ממאה לכד בכל בהמותיו. ואמנם מצד נפש
 אדם העשיה, נשארו באדם תרי ממאה היותר
 מובחרים, כי לכן נקרא תרומה, שנאמר בה
 והרמותם את הלכו ממנו, שהוא המשובח שבבלם.
 וזאת התרומה הנחילה אדם לקין בנו, כי הוא
 הבכור, מולד אחר חטא האדם, ונפש זו גתגלגלה
 בנדב ואביהוא, והם תרי ממאה. ודם מעדה
 בהם, אנהנו סמאים לנפש אדם, והיל״ל לנפשות
 אדם, אלא פירושו, ששניהם מבהי׳ נפש של
 אדם ממש כנזכר. ושאר תשעים ושמנה הלקים
 של נפש אדם, פרתו ממנו מסתלקו כעת פגם
 כשהסא, תהו ג״כ מש״ה הבכור נדב, דש בו
 פסק טעמא, כלומר הבכור הראשון שבעולם שהיה
 קת, הוא גד* וג״כ אביהוא, ד״ל: כי הוא אבי,

 שהוא גפש אדם האי, אב לכל העול*
 והטעם שאביהוא גתכגה תתר אל האדם
 הוא, כי אביהוא הת נפשו ותהו מבהי׳ קת,
 לכן נקרא אביהוא, שהוא הוא עצמו, בין בנפש
 בת בדוה. אמנם נדב לא היה בו מצד קת, אלא
 הרוה לבד, ת״ס ותה נדיבה תסמכני. אמנם
 נטשו של נדב, היה משרש עמינדב אבי אמו,
 ולכן לקה ממנו אותתת נד* אמנם אביהוא,
 הוא שרש גחשון אחי אמו, מקרא נחשון: לטי
 שעיקר זוהמת הנהש באדם הראשון, היה
 בחלק נטש העשת, ולס כשגתגלגל אהד
 כך נהשון בישי אבי דוד, נאמר בו אביגיל
 בת נחש, וארז״ל ל) שהיא ישי, ונקרא נחש,
 לטי שמת בעטיו של נהש ופירושו הוא: כי
 תקן כל זוהמת הנחש שנתערבה ננטש אדה׳׳ר,

 הקדמה ל״ט

 נקשר החברים בלם עם אבא מאת זלה״ה מסגי שחטא, נשרו איגרת, מתמעט קומתו.
 ועתה אבאר הקשר שיש לי עם החברים וכבר ביארנו, ני מיי הדנר הוא, ענת ירידת
 שלי, א״ל מות ז״ל כי הנה נתבאר ם) את כל הנשמות אל עמקי הקליפות, ולא נשתיירו בו
 הגשמות כלם היו תחלה כלולות נאדה״ר, ואזדכ אלא קצתם, שהוא סוד מאה אמו* נמ״ש
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 הגהות ומראה מקומות
 א) מדר בראשית פרשה י״ד. וסוף פרשה י״4 ג) מדד בראשית פרטה ל״ח י״ט.

 ל) ביב ת. ס) לעיל הקדסח י״כ הקרטה ל״ג• שעד הפסוקים
 ט) זהר ודא פג םנהדדין גה בראשית דף טי דדו• גי.



 קםד שער הקדמה ל״ט הגלגולים

 בגרים, והנה כל פרטי הנשמות כלם ירדו אל
 הקליפות, חוץ מן התדשות הגמורות האמיתיות,
 שהם מדרגה א׳ הגז״ל. אבל כל השאר ירדו
 אל הקליפות, אלא שאינם שוות במדרגתם, כי
 אותם אשר נשתיירו באדם עצמו, אין בהם דק
 פנם אחד של אדם. ואותם אשר הנחיל לקין
 והבל בגיו, יש בהם ב׳ מיגי פגם: אחד של אדם,
 ואחד של קין והבל עצמם, שחטאו גם הם, כגזכר

 בתקונין. ק)
 ודע, כי כאשר הנשמות יוצאות מעמקי
 הקליפות, כדי לבא בעולם, הם צריכות בתחלה
 להתעבר במלכות, כדי להטהר ולהתנקות מאותם
 הקליפות והזוהמות שהיו בתוכם כבראשונה, וכפי
 גדר הנשמה, כך יהיה בה כח וזכות להתעכב
 שם, כי בהי׳ ההדשות הגמורות, הם יכולות
 להתעכב במלכות, בסוד עבור י״ב חדש, ואח״כ
 באות בעולם, ולכן יש עבור של י״ ב הדש,
 כנזכר בגמרא במעשה דרבא תוספאה, ר) ובחי׳
 הב׳, שהם הנשמות שנשתיירו באדם, כי אלו
 גם הם הדשות, אבל לא כבראשונות, ולכן אינם
 עומדות בסוד עבור במלכות רק ט׳ חדשים בלבד,
 ואח״כ באות בעולם. ובהינד• השלישית, והיא
 נשמת קין והבל, גם הם נקראים חדשות אבל
 לא ש) בראשונות ולא בשניות, שאלו יש בהם
 ב׳ מיני פנם כנז״ל, ולכן אלו עבורם ז׳ חדשים
 בלבד. ובהי׳ הד׳ שהם שאר הנשמות שנשרו
 מאדה״ ר, ירדו אל הקליפות, אע׳׳פ שהם עדיין
 בפעם א׳, או שאר בחי׳ הנשמות הראשונות
 כשבאו בפעם ב׳, אז כלם נקראים נשמות
 מגולנלות כנז״ל. וכל אלו אינם יכולות להתעכב
 בעבור במלכות רק מ׳ יום כנגד יצירתי הולד,
 ואח״כ באות בעולם. ובחינה ההמשית והם גשמות
 הגרים, אלו אינם מתעכבות רק עבור שלשה

 חז׳ ל ע) על פסוק ותשת עלי כפכה. והנה היו
 באדה״ר קצת נשמות חדשות שלא באו מעולם,
 וחיו כלולות בו קודם שחטא, ונסתלקו, ואלו
 חם נקראים נשמות חדשות האמיתיות. פ) ואח״ כ
 יש מדרגר, אחרת, והם הנשמות שנשתיירו באדם
 הראשון, ואלו עדיין נקראות חדשות, אבל לא
 בערך הראשונות. וכאשר אלו הנשמות יבאו
 בגלגול בפעם ראשונה, אחר שמת אדה״ר ונפרדו
 ממנו, אז נקראות חדשות. והטעם הוא, לפי כי
 יצירת אדה״ר עדיין אינה נחשבת לפעם אי,
 לפי שיצירתו היתד, בבחי׳ אחורבאחור כנודע צ)
 ולכן אינה נהשבת, עד שיבא פנים בפנים, ואז
 תקרא פעם א׳, ואם גם אחרי מיתת אדם לא
 תזכה נשמה זו לבא בעולם, אלא ע״י זווג
 אחור באחור, עכ״ז כבר נקרא עתה פעם א׳

 ג״כ, כיון שבא אחר מיתת אדה״ר.
 ואחר מדרגה זו, היא מדרגת קין והבל,
 שהם מאותם הנשמות אשר נשתיירו באדה״ר,
 והורישם לקין והבל בחייו. וגם בחי׳ זו אינה
 נתשבת עדיין לפעם אי. אבל כאשר נשמות
 אלו יחזרו לבא בעולם אחר מיתת קין והבל,
 אפילו אם יבאו בבחי׳ אחור באחור, תקרא פעם
 א׳, ותקרא ג״כ נשמה הדשה. ומשם ואילך אם
 תחזור פעם אחרת, אז תקרא מגולגלת, כ־ אפילו
 שניתן מן אדם לקין והבל, כיון שלא היה אחר
 מיתתו אלא בהיותו חי עדיין הנחילם לבניו,
 אינו נחשב לביאת פעם א׳ בפני עצמה, אמנם
 עכ״ו הם גרועים מן אותם שנשארו באדה׳יר

 ממש, ואינם כ״כ נקראים תדשות כמותם.
 ואח״כ מדרנה אחרת, הם הנשמות שנפלו
 בעמקי הקליפות בחטאו של אדה״ר, כי אלו
 בפעם ראשונה שיבואו לעולם נקראים מגולגלות.
 ואה״כ מדרגה אהרת, והם הנשמות הבאים

 וז מקומות
 צ) ע׳׳ח ח״א שער וי: דרושי הנקודות פרק ח׳

 ושער מיץ ומיד פרק זי.
 ק) תקץ ם״ט לעיל דף י״ז בהגהות ופ״פ אות צי.
 ר) יבמות פ: ע״ח חיב שעד העיבודים פיב.

 מבויש שיה ח״א סוף פיי ופי״ז.
 ש) ציל כראשונות ולא בשניות.

 הגהות ומ
 ע) חגיגה ייב. מדיר בראשית פרשה י״ט. ועיין
 בפד״ר תזריע תחילת הפרשה ובמדרש תנחומא

 תזריע חי.
 פ) ע״ח היא שער הולדת או״א ו ׳וין פיה. שער
 זיא פ״א. חיב שער הנטירה פ״ד **ח עם פמיס
 ענף ציא. לעיל הקדמה י״ה. תעיס חיי! ייד בלוח

 התשובות קיא.



 הגלגולים קםה

 מדרגת ט׳ חדשים, והשבית שגתעכבח על תח
 היא ממדרגת י״ג הדש, אז שתיהם עומדות י״ב
 הדש, באופן שלעולם אזליגן לרווהא דמילתא

 ולעלוייא.
 אמר לי מורי ז״ל, בי נל ההבריס האלו
 שהיו עמי, כלם הם מגולגלימ ,מבהי׳ מ׳ יומ
 בלבד. אבל אגי«חדש מבהי׳ fp והבל נפעם
 אהד שבאתי לעולמ, וזמגי הוא יעבור של שבעה
 הדשימ, י) וא״כ נמצא עכבתי £ותם, שלא יפלו
 אל הקליפות, וזכו על ידי להתעכב גס הם כמוני
 שבעה הדשים. ואני שיש לי בכל אהד מאלו
 קצת מהרוה שלי מורכב בהמ, וצלם יונקים ע״י,
 ולכן אני צריד להשתדל לתקנם,׳ כי אני מתקן
 את עצמי ע״י תקנתם כמו שאבאר למט* א)
 והנה אני מסומק בזה את זן״ל מורי דל,
 אם אמר שגם אלו המגולגלים, ok יהיו מבחי׳
 אדם עצמו, רק שבאו שגי פעמים, כיה ששרשם
 הא׳ הוא מתשעה חדשים, א״כ עסה שגתעכבו
 וגתקגו ע״י זאת הגשמה, א״כ ?ם את זאת
 הנשמה תהיה משבעה חדשים, י גם שניהם
 מתעכבים ם׳ הדשיס. ואם כד שמעתי, יש לי
 סמק גם בעצמי, כי הנה אני יודע כי קצת
 מהחברים האלו הם מנחי׳ אדם, וא״כ נתעכבגו

 אני והם ט׳ הדשימ.
 זנהזור אל הענין, כי הנה לא ב) תכנתי אני
 יהד את כל נשמות ההבריס הנז׳, אבל בראשונה
 עכבתי נשמה אתת, ואתר כד ע״י שתומי ושתוף
 הנשמה ההיא שעכבתי, שנינו עכבנו את הנשמה
 האהרת, ונמצא כי בנשמה ההיא יש בה ב׳ רוהיז,
 אהד שלי, ואהד מן הנשמה הראשונה שעכבתי
 אני. וכן עד׳׳ז בכלמ, עד הסוף. ונמצא כי
 הנשמה העשירית, יש בה הד רוהא ממני, וכן
 דוה אתת מכל התשעה הברימ שקדמו אלת,
 ולא ביאר לי מורי ז״ל סדר* אבל כטי הסדר
 שסדר מורי ז״ל ב«מ הזרת קריאת הדרושים,
 הבנתי כי סדרם כד, כי תהלה הוא אני הצעיר
 חיים ויטאל, ואהר כד ה״ד יוגתן טאגים ז״ל,
 ואהר כד מהר״י ארזין ז״ל, ואחר כד מהר״י

 שער

 ימים בלבד כדי קליטת הזרע, ואת״כ באות
 בעולם. תע, כי כפי זמן התעכבם כעבור במלכות,
 כד יהיה גתל הארתם והתככותם מן הקליפות.
 גס ת) דע הקדמה אהדת, כי הגה כל אלו
 הגשמות כאשר יוצאות מתור הקליפות, איגם
 יוצאות אלא ע״י התפלות של ישראל, שעולות
 בסוד מ״ן כנתע, או ג״כ ע״י איזה יהוד שמיחד
 האדם איזה צדיק שיהיה, או ג״כ ע״י איזו מצוד•
 שיעשה האדם. והגה יש גשמות שע״י איזה פגם
 שיש בתחתונים, או מהמת פגם עצמם שחטאו
 בראשונה בהיותם בעה״ז, ועי״ז הם יורדות אל
 הקליפות אז, ואמ אז נזדמן יציאת ועליית איזו
 נשמה מתיר הקליפה להתעבר במלכות ולהתקן
 כנז״ל, יש יכולת באותה נשמה שבמלכות, לאהת
 באותם הנשמות הגפנמות קתם שירדו אל
 הקליפות, ולהעמתמ במקומם, ולהתזתם עמם
 למעלה בתור המלכות בסת העבת, ושם יתוקנו
 כלם יהד, ואה״כ יבאו בעולמ. והענין הוא, כי
 בהיות הנשמה במעי המלכות, היא שם תמת
 מעלה מ״ן למעלה, ובכח אותם המ״ן שהיא
 מעלה, יכולה להעלות עמה לאותה הנשמה
 הנזכר* אמנם אי אפשר זה, אם לא על תי
 שיגיח קצת רוהא דשדי בגמד, פי׳ שהנשמה
 הראשונה שהיא במלכות, נותגת כח א׳ ממנה,
 באותה נשמה הפגומה, והיא מתלבשת בהאי
 רוהא, ועל תה היא נתקנת, וזה הרות נשאר
 תמיד עמה קשור, עד זמן תהית המתים, ואז הס

 מתפרשות.
 תע, כי אם הנשמה שהיתר. מעובר* כבר
 היא ממדרגת אותם הנשמות, שעומדות בעבור
 י״ב הדש, יש בה כה ויכולת, שגם הנשמה שהיא
 פגומה שעכבר. עמה, תעמת עמה ג״כ י״ב הדש,
 אפילו שאינה אלא ממדרנה התתתונה שבכל*
 שהיא של שלשה ימים, שהם נשמות הגרים
 וכן אם הראשונה מבהי׳ ט׳ או ז׳ הדשיס, והאתרת
 גרועה יותר שהיא מבהי׳ מ׳ מם, או שלשה ימים,
 תעמת כמוה גד או ז׳ הדשים. ואמ הדבר להמר,
 שהראשונה המעכבת את האחרת, אינה אלא מן

 הקדמה ל״מ

 הגהות ומדאה מקומות
ת מ״ב ל ם שהאד* ועיין לעיל דף ק ת  ת) לעיל הקדמה י״ג. י) גיא ואני עכנחי(דפו״י). ט״א ד״ה ק

 א) לעיל הקדמה ייג. שעד הפוגות ודא דף ב׳ דיה גם ומהיד מורי דיל. ב) צ״ל תקנחי.



 קסו שער הקדמה ל״ט הגלגולים

 במע־ית הנשמה או בפחיתותה להתעכב יותר
 מחבירתה.

 והנה הנשמה אשר תכף אחר הולדה ממלכות
 דאצילות, יורדת בעה״ז בלי הפסק בינתים, זו
 ודאי יש לה יתרון, כי אינה מתלבינזת בשום
 עולם, רק עוברת בו דרך מעבר בלבד. אבל
 המתעכבת למעלה, הנה היא מתלבשת באותו
 עולם, ובאה אח״כ מלובשת. וגם אינו דומה
 המתעכב בבריאה, אל המתעכב ביצירה, או
 בעשיה, כי לבוש הבריאה, הוא זך ודק עד מאד
 משל יצירה, ושל יצירה זך משל עשיה. והנה
 לפעמים שהנשמה המתעכבת ומתלבשת באיזו
 עולם, היא גדולה במעלה, מן הנשמה היורדות
 ברגע בעד,׳׳ ז בלי שום הפסק ולבוש, לפי שמעלתה
 גדולה מן האהרת. אמנם בכל נשמה בעצמה יש
 בה שנוי, כי אם הנשמה עצמה תרד ברגע, תהיה
 יותר מאירה מן כאשר תתעכב באיזה עולם ואחר
 כך תרד. ואייל מורי ז״ל, כי גם נצוץ נפשי,
 לא ירדה תכף אחר צאתה מן העבור בעולם הזה,
 אמנם נתעכבה לןעלה,4ולא הגיד לי באיזה עולם

 נתעכבה.
 ונחזור לענין, כי א״ל מורי ז״ל, כי אני
 מוכרח להשתדל שאלו התברים שלי, יתקנו
 מעשיהם, לפי שאני יש לי רוחא בהם, ונמשך
 לי ריוה אם הם יהיו צדיקים, אבל הם אין להם
 רוהא בי, ואין להם תועלת במעשי, באופן שבכל
 המצות שהם עושים, יש לי חלק בהם ע״י ההוא
 רוחא שלי שבהם. וברור הענין כך הוא: דע,
 אין לך צדיק וצדיק שאין לו ב׳ נשמות, כנזכר
 בזוהר בריש פרשת גח בתוספתא ג) על נח
 גח, משה משה, שמואל שמואל. וזה פירושו:
 כי הנה יש בהי׳ גשמה פגימית, וזו באה עם
 האדם. ויש נשמה מקפת, וזו עומדת על ראש
 האדם בעולם העליון למעלה, וזו בחי׳ צנור
 שיש לאדם לעלות למעלה, ע״י אותה הנשמה.
 וכאשר ה״ו אותה הנשמה הפנימית של האדם
 היא חוטאת, היא יורדת למטה בקליפות מעט
 מעט, עד שתרד כלה, והכל כפי גדר הענין של

 הכהן ז״ל. והשאר לא ידעתי, ואין לתמוה אם
 אני קודם להם כנז״ל שאגי עכבתים, אם כן
 איך יש בהם חברים גדולים ממני בשנים וקדמו
 בעולם אלי, והענ־ן הוא, כי אע״פ שאני קדמתי
 להם בבחי׳ עבור, עכ״ז בזמן יציאת הנשמות

 בעה״ז, אפשר שיקדמו הם.
 ובאור העני.ן הוא, דע, כי אהר שהנשמה
 היתד, בסוד עבור במלכות, יש נשמה שתכף
 אחר זמן עבורה, יורדת אל העה״ז, ויש שיורדת
 אל עולם הבריאה ועומדת שם, ומשרתת לפני
 השי״ת, כשאר המלאכים אשר שם. ב) ואח׳׳כ
 לזמן קצוב, או בזמן שיזדמן איזו תפלה, או
 איזה זכות, או איזה מצוד, של איזו אדם בעולם,
 אז תרד ותבא בעד,״ ז. וז״ס פסוק הי ה׳ אשר
 עמדתי לפניו, הנזכר באליהו הנביא ז״ל. כי
 אליהו ז יל, אהר צאת נפשו מסוד העבור דמלכות
 דאצילות, ירדה אל הבריאה, ושם ממש נתעכב
 שם, והיה משרת לפני השי״ ת כשאר מלאכי
 השרת אשר שם. ואל זה רמזו בזוהר פרשת
 אחרי מות בדף ס״ח, בענין פסוק חי ה׳ אשר
 עמדתי לפניו וע״ש. ויש נשמה שיורדת בעולם
 היצירה, ונשארת שם ע״ד הנזכר. ויש נשארת
 בעולם העשיה בעה״ז. אבל כלם הם יוצאות
 מן מלכות דאצילות, רק שזו נשארת בבריאה
 ע״ד הנז״ל, וזו ביצירה, וזו בעשיה. והנה כל
 זה תלוי במעשה התחתונים בעה״ז, כי יש תפלה
 שאין בה כת רק לעלות הנשמה בעבור במלכות,
 ויש תפלה אהדת יותר בכונה, ומקובלת לפני
 השי״ת, ויש בה כח להוריד ולהביא את הנשמה
 בעה״ז, ויש תפלה שאינה יכולה להורידה רק
 בעולם הבריאה, וכן כיוצא בזה, ואין זה תלוי
 בענין גדרי הנשמה בעצמה, רק כפי פעולות
 התחתונים המתייחסות אל הנשמות ההם, וגם
 כפי האדם עצמו הפועל הפעולה ההיא, כך
 ישיג ויהיה כה בתו להמשיך נשמה אחת בבנו,
 אותה שהיא מתר קרובה אליו כפי בהי׳ שרש
 גשמתו, והנשמה האחרת תשאר, עד שיהיה לה
 גואל הקרוב אליה יותר, ואין דבר זה תלוי

 הגהות ומראה מקומות
 ב) שער מאסרי רשב״י זיעיא דף סיו דיה בפסוק ויהי זעוך דיה 0וד זיהרא עלאה.

 אמר שמואל. ספד הלקוטים בראשית סימן ד ניס עיפ לעיי רף נרה סוף הקימה ייג.



rep , הקדמה ל׳׳ט הגלגוליפ 

 הגמשכת בגוף, הנקרא ת״* ה״ד יוסף ן׳ טנול,
 בגבורה הרביעית, הגמשכת בייד ימין, הגקרא
 גצה. גמצא כי אלו הד׳ גסשות, מד׳ גבורות
 דגדלות, המתפשטות בד׳ קצוות הגקראים תגת׳׳ן
 תעיר, ויתקין מן גפשי, שאגי בגבורת ההוד
 העליוגה שבדעת שבראש ז״א. ה״ר יהודה משען
 וה״ר נדליה הלוי, וה״ר שבתי מנשה. המ מן
 תב״ד ח״א, ממותין דקטנות דז״א, דמצד אבא.
 ה״ר שמואל אתתא, וה׳׳ר אברהמ גבריאל, וה״ר
 אליא פלקו״ן, הם מהב״ד דדא, ממוהץ דקטגות
 מצד אימא. ואמגם בהי, התפשטות המשה גבורות
 דקטגות איגם גיכרות, אלא המוהין דקטגות

 בלבד.
 ו) גט דע, כי את אור גשמה בעולם, שאת
 לה כלי ולבוש אהד, שבו מתלבשת בעה״ז,
 והלבוש הזה נזכר בזוהר טרשת משטטים ברב
 ייבא טבא ז׳׳ל, על טםוק שארה כסותה ועונתה
 לא ינרע. ועל פסוק בבנדו בה. וענין לבוש
 הזה של אלו ההבריט, דע, כי הנה מה שאירע
 ליוסף הצדיק עמ אדונתו במצרים, שיצאו עשרה
 טיפי זרע מבין נצוצי דנלת, כמש״ה וימוזו
 זרועי תיו, ז) ג״כ היה כן בעולם העליון. כי
 הגה תסף הצדיק, הוא דוגמת היםת, ואז בעת
 ההיא, יצאו גצוצות לבושי אורות גשמות מיסת
 העליון של הזכר לבטלה, ולא גתגו בגקב*
 ולכן גאהזו בהם הקליפות. ובכל בהי׳ יסת שיש
 למעלה, מאו גצוצות של גשמות לבטלה בקליפות
 כי כל היסוחת נרמזים ביוסף. והגה המשה מיני
 זווגיס יש שם למעלה, ובכל יסת מהם, יצאו
 נעוצות של גשמות לבטלה כגזכר, ואלו הם כפי

 מדר מעלתם:
 זווג א׳, הוא ישראל שהוא ז״א, עם חול.
 תתג זה הוא בשבת במוסף, כי אז רחל גגדלת
 בכל אורד ז״א ממש כמוהו, ואז מזדווגים יהד

 ע״י יסת האמיתי של ז״א.
 זווג ב׳, הוא זתג יעקב עם רהל, בשחרית

 העוגות. וכאשר ירדה כלה' למטה בקליטות, אז
 הנשמה המקפת יורדת בתור פנימיות האדם,
 ונמצא בי שתת& ירדו ממעלתם. וגם נמצא,
 שאת עתה אל האדם רק גשמה אתת, בי האהרת
 תדה אל הקליפות. ת״ס ד) פסוק וגכרתה הגפש
 ההיא, כי היא נכרתת ונכנסת בקליפות. אבל
 הצדיק, יש לו ב׳ נשמות קיימות, אתת בבהי׳
 מקיף, ואהת בבהי׳ פנימית. ת״ש פרשת נה ענין
 גה נה וכר, שכל צדיק יש לו ב׳ נשמו* והנה
 דדד אותה הנשמה המקפת שיש לי, משם נמשד
 כל אור ושפע הנמשך לאלו התברימ, מצד ההוא
 רוהא די הוא בנוייהו, והכל עובר דיד שם,
 ואז מאותו האור שלהם, הנמשד להם דדד שם,
 נמשך אלי גם כן מאותו האור שלהם והלק
 שלהם, אל גשמתי הפגימית. ולכן אגי צריך
 ומוכרה להשתדל שיתוקגו על תי, וילמדו על
 תי. אבל בגשמה הפגימית שלי את להמ שתוף

 ב* ולכן איגם יוגקים מן המצות שלי.
 ועמד, נדבר בבהי׳ הקשר של ההבריס, ואגי
 עמהם עם מוריגו ז״ל, וגם קשר שלהם עצמם
 זה עמ זה. ועי׳ בפפרגו י) איד בדעת יש ז׳ קעוות
 דחסז־י* המתפשטים בגופא. וכנגדם שבעה
 גבוחת. וחם שרשים לחסדים וגבורות המתפשסים
 למסה בגוף. ואלו הארבעה עשר שרשים שבדעת,
 הם גשמות שנים עשר שבסים, ואפרים ומנשה.
 גם כבר תעת, כי כל ספות הזרע אינם באות,
 אלא מן הדעת ח״א, הכולל הו״ג. ואמגם יש
 טסות זרע, גמשכות ממוה הדעת עצמו, בהתתו
 במקומו למעלה בראש. ויש נמשכות מההר׳ג,

 שנמשכו תתפשטו בגוף, שהוא ו״ק דז״א.
 והגה נפשי מהגבורה ההמשי* הנקראת
 הת שבדעת ממש, בהמתו בראש בבוזי׳ מוהת
 דגדלות מצד אימא. ה) הר״י הכהן, מן הגבורה
 הגמשכת בזרוע ימין, הגקרא המד. ה״ר מנתן
 םאגיט,'ממדה הב׳, הנמשכת מרוע שמאל,
 הגקראת גמרה. ה״ד מקב אחת, ממרה הג׳,

ת ש ו ק ת ומדאה מ  הגהו
jam עיייש בהגהות . ת . ו) לעיל הקזעה כ  ך) לעיל הקדמה ר

ב י ל מסכת שבת דף י׳ ט ד . שעד 1) שעד מאמרי ד ט ד י ר  י) עיוו ה״ב שעד ליט: מין א
א שעד דרושי הנקודות ד * עתו ו ר ה סוף פרק וד. ד״ה והנה to פ ד  נד. פ
ה פעט אחרת ודל. פרק גי. ומדט חלק ר מלוח התשובות הטובה ע״4 דג ד  ה) לעיל דף קנ



ט הגלגולים ״ ה ל מ ד ק  קסת שער ה

ל ם כ ה ע ב ר ו ף ק ס ו י ש ל י , ו ב ר ע ת ל מ כ ד ה ו ס י י ב  כ

י ג ו ר ר ה א ש . ו ד ו ס ת י נ י ח ו ב ת ו י ה , ל ם ל ם כ י ט ב ש  ה

. א מ י א ת ד ו ר ו ב ת ג מ ה ם מ ת ה ו כ ל  מ

ם , ה ו ל ת א ו כ ל י מ ג ו ר ה ה ר ש ע י ש פ ה ל נ ה  ו

י , כ ג ר ה י ו ל כ ר צ ו ך ה כ , ל ם ל ת כ ו ר ו ב ׳ ג י ח  ב

ת ו פ ט ט ב ר פ ב , ו ד א ה מ ר ו ב ג ם ב י ז ח א ת נ ו פ י ל ק  ה

ם י מ ו צ ע ו ה ל ו א מ , כ ק י ד צ ף ה ס ו ל י י ש ר  ק

. ם י ל ו ד ג  ה

ת ו מ ש נ י ה ש ו ב ם ל , ה ״ א ו א ם ד י ד ס ה ח ר ש ע  ו

א ״ : ר ם ה , ש ה ״ י ע י ׳ ב ש ר י ה ד י מ ל ה ת ר ש ל ע  ש

. א ח פ ק נ ח צ ׳ י ר , ו ה ד ו ה ׳ י ר , ו א ב ׳ א ר , ו ו נ  ב

י , כ ג ר ה י ו ל כ ר צ ו א ה , ל ם י ד ס ׳ ה י ה ם ב ת ו י ה ל  ו

, ה ש ל ש ם ה ת ו א . ו ם ה ת ב ו ז ח א ם נ נ י ת א ו פ י ל ק  ה

, א ס י ׳ י ר , ו ה י ק ז ׳ ח ר , ו ב ק ע ר י י ב ס ו ׳ י . ר ם ה  ש

ם י ד ס ה ח ש ל ׳ ש י ה ו ב י ם ה , ה א ב א ר ר ד א ו ב ת מ  ש

ם ו ה ל י א , כ א ״ ז ה ד ״ נ ת ם ב י ל ו ג מ , ה א מ י ל א  ש

ך כ ל , ו ה ל ע מ ר ל י א ה ת ל ו ק ל ת ס מ , ו ה ל ע מ ת ל ו ל ו ע  ה

. ה ל ע מ ו ל ל ע , ו ו ל ם א י ר ב ה ח ש ל ז ש ו א ק ל ת ס כ נ ״  ג

ו נ מ מ , ש ו מ צ ד ע ו ס י א ה ו ״ ה ה י ע ״ ב ש ר ה ה נ ה  ו

. ם ד מ ל ל ם ו נ ק ת א ל ו א ה ך ב כ ל , ו ת ו פ ו ט א צ  י

, ת ו כ ל י מ ג ו ר ה ה ר ש ם ע ה , ש ת ו ר ו ב ג ם ב נ מ א  ו

ר ב י כ , כ א י ם ה ע ט ה , ו ד ח ו י י מ ב ם ר ח ו ל נ י צ א מ  ל

, ו נ ב ב ו ס ד י ס ׳ ח ה ה ב ט ו ב ה ק ו ו ס פ ) ב ר ח א ב ת  נ

ה א ר ם נ ט ־ ם מ ג פ ש ״ ע , א ת ״ ל ר ן ש י ל י פ ן ת י נ ע  ב

ל ם ש י ד ס ח י ה , כ א ו ן ה י נ ע ז ה ״ כ , ע ן ם כ ך ג פ ה  ל

, ר א צ ו ה י ש פ , ל א ב ל א ד ש ו ס י ך ה ו ם ת נ י , א א ב  א

, ץ ו ח ב ד מ ו ס י ת ה ם א י פ י ק מ , ו ץ ו ח ו ל א צ ן י כ ל  ו

ך ו ם ת ם ה ל , כ א מ י א א ו ב א ם ד י ד ס ח י ה א כ צ מ נ  ו

, ת ו ד ר פ ם נ ת ה ו ר ו ב ג ל ה ב . א א מ י ל א ד ש ח ד א ו ס  י

י ן א כ ל . ו א מ י א ד ד ו ס י ו ב ל א , ו א ב א ד ד ו ס י ו ב ל  א

. ד ח ו י ד מ ו ס י ד ו ח ו י י מ ב ם ר ה ת ל ו נ כ ר ל ש פ  א

א ל י א ר ל מ א א ל , ש ה ״ ה ל י ז ר ו י מ ר ב ד י מ ת י א ר  ו

כ ׳ י ח י א , כ ך ר ו צ ל ה י כ ב ל י ש א ה ל , ו ה י ח ך ד ר  ד

ם ה ו ל ־ ה כ י ״ א , ש ר כ ז נ ל ה ו ע ל ל ו א ש י ל ת ש ק  ה

א ל , ו ו ת ו ה א ח ד , ו ת ו ד ו ס ׳ י ד ב ג נ ם כ י ד מ ל י מ נ  ש

ת ו י ה י ל , כ ע ד . ו ה ב ס ע ה ד ו י י נ י א ב ו י ש ה ה ל צ  ר

ג ו ו ז ל ה ם ש י ד ס ׳ ה י ת ב ם מ י ר ב ה ח ר ש ע ו ה ל  א

. י ת י מ א ו ה ל ד ש ו ס י ה ב מ ג ע ו ו ד ז מ , ו ל ו ח י ה מ י  ב

ת ו צ ר ח ח , א ה א ם ל ב ע ק ע ג י ו ו א ז ו , ה ׳ ג ג ו ו  ז

א ״ ז ל ה ך כ ר ו א ם ב ה י נ ם ש י ט ש פ ת ז מ א , ו ה ל י  ל

. ו ל ד ש ח ד א ו ס ת י ו א י צ א מ ו ו ה א , ו ו ל  כ

ה ה נ מ , ב ה א ם ל ל ע א ר ש ג י ו ו א ז ו , ה ׳ ג ד ו ו  ז

, ן ו י ל ע ו ה י צ ח ק ב ת ר ט ש פ ת א מ י ה ה נ י א , ו ל ו ה  ד

ד ו ס י ה ב מ ג ע ו ו ד ז א מ ו ז ה א , ו ו ל ה ש ז ח ד ה א ע ו ה  ש

״ ק ד ו ו ס ו ב ת ו י ה א ב ״ ז ל ה ו א ה ל י ה ׳ ש א  ה

( . ז ת ו ל פ ת ן ה י נ ע ו ב נ י ל צ ר א א ו ב מ  כ

ת ל פ ת , ב ה א ם ל ב ע ק ע ג י ו ו א ז ו , ה ׳ ג ה ו ו ז  ה

, ל א ר ש ל י ן ש ו י ל ע ו ה י צ ח א ב ו ה , ו ל ו ח ת ד י ב ר  ע

. ר ח ד א ו ס ה י מ ת ע ו א י צ א מ ו ז ה א  ו

י נ י ה מ ש מ ח , ו ם ־ ג ו ו י ז נ י ־ מ ש מ ם ח ה ה נ ה  ו

. י ר ת ק ו פ ו ט א צ ת י ו ד ו ס י ו ה ל ל א כ מ , ו ת ו ד ו ס  י

, ת ו מ ש נ ת ה צ י ק ש ו ב ד ל ו ם ס , ה ת ו פ ט ו ה ל ה א נ ה  ו

ם נ י א , ו ת ו מ ש נ ם ה ם ע י ר א ש ד נ י מ ם ת י ש ו ב ל ו ה ל א  ו

י נ י ל מ כ ן ב כ . ו ה י ח ת ר ה ח ו א ל י פ , א ם ה ם מ י ד ר פ  נ

ק ו ס ם פ ״ ז . ו ת ו מ ש נ ר ה א ת ש ו ח ק ו ל ם ש י ש ו ב ל  ה

. ה ל צ ה א ד ג ה ב נ ת  ו

, ׳ א ׳ ה י ה ב : ה ׳ י ה ה ב ש מ ח ו ה ל ל א ר כ א ב נ  ו

ל א ר ש ג י ו ו א ז ו , ה ם ל כ ה מ ל ו ע ר מ ת ו י ג ה ו ו א ז ו ה  ש

ר א ש כ ב ״ א ש / מ י ח ׳ ב ו ה ש ב ה י נ ה . ו ל ח ם ר  ע

א ו ה , ש י ת י מ א ל ה א ר ש ד י ו ס י ב , ש א ו ה . ו ם י ג ו ו ז  ה

ם ם ש י כ ש מ נ ג ה ״ ו ו ח ש ב , י ל ח ם ר ג ע ו ו ד ז מ  ה

ד ו ס י ה ה נ י ה , כ א ב א ן ד י ה ו מ ם מ , ג א מ י א ן ד י ח ו מ  מ

ד ו ס י ד ה ט ע ש פ ת מ ע ו י ג א מ ו , ה א ״ ך ז ו ת ב א ש ב א  ד

ש מ ם ח ה , ש ת ו ר ו ב ר ג ש ע ה ה נ ה , ו ש מ א מ ״ ז  ד

י ג ו ר ה ה ר ש ׳ ע י ח ם ב , ה א מ י א ש ד מ ת , ו א ב א  ד

. ת ו פ ט ו ה ל א ם ב ה י ת ו מ ש ו נ ש ב ל ת ר נ ש , א ת ו כ ל  מ

, ג ״ ב ש , ר א ב י ק ׳ ע : ר ו ל ם א , ה א ב א ת ד ו ר ו ב ש ג מ ה  ו

, ג ״ ע כ ש י ל ן א ל ב א ע מ ש ׳ י , ר ר פ ו ס ב ה כ ש ׳ י  ר

ך א כ ו ם ה ר ו ד י ס ד כ ״ ע ל נ . ו א ב ן ב א ב ד ו ה ׳ י  ר

ה ר ו ב ג ג ״ ב ש . ר ה ר ו ב ג ב ד ש ס א ח ב י ק ׳ ע : ר ש מ  מ

א ו א ה ב י ק ׳ ע ם ר , א ה מ ת ל ת א . ו י ו כ ה ו ר ו ב ג ב  ש

א ו ו ה ש ו ב ל , ו א מ י א א מ ו ה ל ש ״ ז נ ן כ י ש ק ר ש  מ

, א ו ה ה ש י מ פ ד כ ה ל א ר כ א ש ז ב י ״ ד ע , ו א ב א  מ

ם ג , ו ן מ ק ר ל א ב ת י ו ש מ א כ ד י פ ה ק ז ן ב י י א  כ

 הגהות ומראה מקוסות
 ז) שער תכונות ענין תפלת מנחה דרוש א׳. דרוש ו׳ דף ע״א ט״ב ד״ה והנה ביארנו. ספר עולת

 ח) לעיל הקדמה כ״ו. שער הכונית ענין תפילין תמיד דף ס׳׳א סוף ד״ד, והנה כבר ביארנו.



BO? שער הקדמה ל״מ הגלגולים 

 גתטשטו עד למטה, ולכן מה שהיה להם בהחלה
 לא נתבטל. ונמצא שיש עשרה טטית אחרות,
 שהם מצאיט מבהי׳ אותו יסוד של קודם חצות,
 אבל אינם יוצאות אלא אהד הגות ליל* ועוד
 יש שנים אוזרים מזמן קדרותא דצטרא כנד׳ל,
 והם יותר מעולים מכל אלו העשרה. ואמנם אלו
 הי׳׳ב שניים הם יותר נרועים במעלה מן השנים
 עשר ראשונים, ואפשר שאלו השנים של קדרותא
 דצםרא מן בהי׳ הב׳, יוכללו עם העשרה ראשונים,
 לטי שהמ מעולים יותר מן העשרה השניים, וע׳׳כ
 אלו הי״ ב השניים, קדמו ללמוד עם טורינו זלה׳׳ה
 בישיבתו, קודם שנכנסו אנהנו שהם הי׳׳ב
 הראשונים. והטעם הוא, לטי שהם מבתי׳ קודם
 חצו* וגם אין להם יסוד ורבי בטני עצמו, לטי
 שבחי׳ שתי היסודות של קודם חצות ואחר חצות
 זה נכלל מד, והכל יסוד אי. ודע וראה איד
 גבללו ארבעה׳ זמגים בזה הזווג השלישי,
 וארבעוום נקראים זווג אי לטמת המכרות, ואחר
 כד בסוף הדרוש נבאר עמן כל התבריס מי

 ה*
 זווג הד׳, כטי סדר מעלת ומתגים, הוא זווג
 ישראל עם לאה במגה* ולפי שהם מן החזה
 ולמעל* אץ שם מקום התטשטות אל חחו״ג.
 ולכן ההסדיס מתקבצים בזרוע ימין, והגבורות
 מרוע שמאל. והם נקראים ב׳ טסות לבד. ולהיות
 זווג דמנהה עם לאד, שדש דינים קשים לכן היו
 כנגדם הרוגי לוד, והם שגי אהים ט) טטוט
 ולוליאנוס. וגברה מעלתם להיותם מבהי׳ ישראל
 ולא יש שם יסוד ניכר ממש, ולכן אין להם
 רבי ויסוד מיוהד. ׳
 זווג הה׳, והוא האחרון שבכל* הוא יעקב
 ולאה.קודם הצות לילד, ואלו הם דימם גמדים,
 ואלו הם הרוגי מתר. והיםוד שלהם הוא ר׳׳א
 המודעי ע״ד, שגהרג במתו־ מודע. ודע, מ
י ישראל, יש לחם  כל אודות הגשמות של מ
 למשים מפנימיות וחיצוגיו* שהם רמותין
 ואיברי* המרדים ונעשים טפווו זרע, ממיני

 חיםודות הנזכרי* שלא ע״י קרי.
 והגד. יש הלוק והפרש מן אלו ההמשים

 העליון שבכל* שהם ישראל ורחל מז׳׳ל, לכן
 גתבארו וגתגלו להם כל סודות החור* שלא
 מתור צער כלל, מד, שלא יהיה כד עד דרא
 דמלכא משיהא, כמכר מוהר בכמה מקומות.
 זמנ בי, שהוא זווג יעקב עם רחל, ונודע
 כי רחל אין בה דימם כמו.בלאה, וגס כי יעקב
 הוא מן הארת מוחין דאבא בלבד, ולכן אין
 כאן רק הו״ג של אבא בלבד. והגה רבימ הקדוש
 שסדר המשגיות הוא היסוד עצמו, ותלמידיו בגי
 ישיבתו, הם הספות שיצאו ממגי, והמ: ר׳ הייא,
 ור׳ אושעיא, ובר קטרה, ולוי בר פיסי, ור׳

 הניגא בר המא. ור* וכיוצא באלו.
 זווג הג׳, כפי סדר מעלת הזווגימ, הוא זה
 השלישי, והוא זווג יעקב עמ לאה אהד הצות
 לילד, כי אע״פ שהיא לאה ויש בה דיגים, הגה
 היא בהי׳ אהד הצות, שהם גמתקיס, מס
 שמתטשטת בכל ארד הז״א כלו, משא׳׳כ מתג
 הקודם לזה של יעקב ורוזל. ואלו הם עשר*
 שהם: המשה הסדים, וחמשה גמרות מאבא.
 ולכן בשני זמנים האלו, שהם: השני של יעקב
 ורהל, והגי של מקב ולאה דאהר הצו* את
 בהם הריגה, לפי שהם מבהי׳ יעקב, שהוא מצד
 אבא. ונודע כי בקדרותא דצמדא, אז הם מתר
 רהמים, לטי שכמעט כבר אז נקרא מם, ואז יש
 זתג ב׳ של יעקב ולאה המי, אשר התרים מווג
 פעם שנית, כנזכר בפרשת שמות דף י׳ ע״א,
 ויוצאים ב׳ טפות לבד, הא׳ כוללת המשה הסדים,
 השנית כוללת המשה גבורות, ואלו השתי טסות
 הם מעולות יותר מכל העשרה,-מזכר שיצאו
 מזתג שאתר תצית, ואלו הי״ב טסות הם ההבריס
 שלי, שהיימ לומדים עם מורי ז״ל, והוא עצמו
 ז״ל הוא היסוד, שממנו מאו אלו הי״ ב ספות

 הנר.
 ודע, כי הנה קודם תצות, המ מקב ולאה
 עד החזה של ישראל, כמו שנבאר מתג החמשי,
 ואחר הצי הלילה גת פשטו עד טוסו, ולכן רושם
 הראשון של היסוד האי של קורט הצות לא
 נתבטל, לטי שלא הזרז מקב ולאה אהד חוות
 בסוד אהור באהוד, אבל בהיותם טגים בטנים

 הגהות ומראה מקומות
 ס) תענית מע



 קע שער הקדמה ל״ט הגלגולים

 טפות שנמשכות מן החיצוניות, שהוא הלבוש
 של נה״י דאבא או נה״י דאימא, שבז״א או
 ביעקב, ויש טפות שנמשכות מן פנימיותם,
 שהוא מן המוחין עצמם, שבתוך נה״י דאבא
 או אימא וכוי. והנה כל הנז״ל, הם טפות לבושים
 מן הפנימיות, שהם המוחין ממש. ועוד יש טפות
 אהרות דוגמתם ממש בכל הנז״ל, אלא שהם
 מבחי׳ טפות התיצוגיזת של הלבושים הגד. אבל
 גם הם נמשכות מן הדעת עצמו למעלה, אלא
 שחם מבחי׳ החיצוגיות, שהם הלבוש דגה״י דאבא
 וכוי כנז״ל. ולא ביאר לי מורי זלה״ה מי הם,
 רק אותם של הזווג השלישי, כמו שנבאר

 בעהי״ת.
 והנה כל בתי׳ אלו הטפות הגדיל, הם
 הנקראים בדברי הנביאים, בלשון שארית, ואותם
 שהם מבחי׳ ישר י) נקראים בלשון שארית,
 כמש״ ה שארית ישראל לא יעשו עולה וגו׳ ואותם
 שהם מבהי׳ יעקב, גקראים בלשון יעקב, כמש״ה
 והיה שארית יעקב בגוים וגד. ויש חמשה בחי׳
 כנד׳ ל בחמשה הזיווגים, ולכן כנגדם גןכרים
 בדברי חנביאים פעמים רבות, שארית ישראל

 ושארית יעקב. כ)
 ואבאר ענין אלו החברים של מורי דיל.
 דע, כי אע״פ שסדר מעלת הטפות הנו״ל, כבר
 נתבאר למעלה. אמנם דע, כי אלו הטפות של
 הזווג הגי, של יעקב ולאה אחר חצות לילד, הם
 אתרוגים מכלם, לעגין ביאתם בעה״ז. אעפ״י
 שאין זה סדר מעלתם כגזכר. ולפי שהם באים
 בגלות זה האתרוגים, נרמזו בגבואת ישעיה
 הנביא, בפסוק משא דומה אלי קורא משעיר
 שומר מה מלילה שומר מה מליל וגוי. כי נבואה
 זו, היא על גלות חאחרון הזה, כגזכר בזוהר.
 וכבר ידעת, כי ליל הוא קודם חצות, ולילה
 הוא אחר חצות, כגזכר בזוהר פרשת בא. והם
 ב׳ כתות הגד, של החברים שבישיבת מורי זלה״ה
 שכלם הם מן זווג שלאחר חצות לילה. אלא
 שקצתם הם מכללות הצי לילה הראשוגה כגד׳ל.
 וכגגדם אמר שהשכינה צועקת מתוך גלותה
 בישובה בשעיר, שהוא גלות אדום, ואומרת

 טפות או יותר הנזכר, של חמשה זווגים הגז׳,
 לכל שאר הנשמות. ויש להם מעלה גדולה
 ועצומה מכל השאר, לפי שכל שאר הנשמות
 הם באים שלא ע״י קרי, אלא ע״י זוג מן
 אתערותא דנוקבא, שמתעוררת אל הזווג ומתאוה
 אליו, ואחר כך מתעורר גם הוא, ולכן כיון
 שהזכר לא היה בו התעוררות מרצונו, אלא
 שנתעורר על ידה. לכן אותם הטפות של החו״ג
 הנמשכות בזווג ההוא, אינם נמשכות מהדעת
 עצמו שלו, רק מן החו״ג שנתפשטו בו למטה
 בשש "קצותיו, אחד שנתלבשו ונתעכבו שם
 למטה. אבל אלו הטפות הגדיל, להיותם נמשכים
 מבלי התעוררות הנקבה כי הם טפות קרי כנז״ל
 ודא• שמאתערותא דדכורא לחודיה נפקו. והזכר
 אותה נפשו להזדווג בנוקביה ולא מצאה, כי
 היתד! למטה בבריאה או כיוצא, ואז יצאו לבטלה.
 וכיון שהם באים מאתערותא דדכורא, ודאי שהם
 גדולים מאד, ואינם נמשכים אלא ממוה הדעת
 עצמו של חו״ג אשר שם למעלה, כי שם מקום
 התעוררת התאוה. וכאשר יוצאים מהיסוד, לא
 ירדו מתחלה ונתלבשו בשש קצוותיו של הזכר,
 רק עבת משם דרך מעבר בלבד, ויצאו מן
 היסוד. ולכן מעלת אלו הנשמות הם נמלה לאין

 קץ, על שאר הנשמות.
 והנה כל זה שאמרנו, הוא בענין הלבושים
 והכלים של הנשמות עצמם הנקראים אורות,
 שמהם נעשה רמ״ח איברים, שהנשמה מתלבשת
 בהם. ולפי שנם בחי׳ אורות הנשמות של כל
 אלו הגז״ל כלם, הם ג״כ ע״ד הנזכר, מבחי׳
 הדעת עצמו, ולא מן התפשטות למטה, לכן נתנו
 להם אלו הלבושים, שהם הטפות הנד, שהם מן
 הדעת ג״כ. והנה אע״פ שביארנו, כי יש קשר
 אמיץ בין כל אלו הטפות הנד, כל זה היא בבחי׳
 הטפות והלבושים. אבל אורות הנשמות עצמם
 שלהם, כל אחד הוא מן השרש שלו, אבל כלם
 הם מבחי הדעת עצמו, רק שאינם קשורים ואינם

 משרש אחד.
 גם דע, כי באלו חטםות עצמם, שהם בחי׳
 הלבושים, יש בהם פגימיות והמוניות, כי יש

 הגהות ומדאה מקומות
 י) צ״ל ישראל. כ) לעיי הקיטה כיו עיייש בהגהות ו0יפ.



m שער הקדמה ל״ט הגלגולים 

 קודם ומות בנז׳׳ל, הם אלו: הרי״ט *הלח. ה״ד
ד הכהן.  יוסף הכהן. ה״ד מקכ אלשראץ. וה״ר ח
 וה״ר מחק קרישפי. וה״ר שמעון אודי. ואחיו
 ה״ר ישראל אורי דל. וה״ר אברהם ארוגז.
 וה״י משה אלשיד ז״ל. וה״ר ישראל הלוי. וה״ר
 מסף קנפיליאש. וה״ר יהודה אשמזי. וה״ר
 נפתלי אשכנזי. שהיו קרובי מורי זלה״* וכבר
 אמרתי שאיני יודע זה בפירוש אם כל אלו
 הנזכרים זע מכללם, אבל חץ־ כללות שמעתי

 מן טורי דל, על שלשה הברות אלו,

 ועוד כת רבמית, שהם הלבושים של
 תצוגמת, והס כנגד כת שנית דפנימיות הנד,
 והם אלו: ה״ר אברהם הלוי. ה״ד משה משמש.
 ה״ד יאודה רומאנו. אבל דיד פרסיות לא שמעתי
 ממרי ז״ל, רק בענין ההבריס של הכת שלי
 הראשונה. והנעל״ד היותר אמיתי בענין כת
 השנית של הפנימיות, הם: הרי״ם צהלון. וה״ר
 מקב אלטראץ. וה״ר מהק קרישפי. וה״ר ישראל
 הלר. וה״ד משה אלשיד. וה״ר דוד הכהן. וה״ר
 יוסף הכהן. וה״ר אברהם ארובאץ. וה״ר יוסף
 קגטילאש. גם ה״ד אליא אל מריח אע״ס שלא
 נכנם עמהם, ג״ל שהיה מכללם. וה״ר שמעון

 אודי, נ״ל מתר בפירוש שלא היה מכללם.
 ובענק כת הזקנים שהיא כמד הכת שלנו אלא
 שהיא מן התמוגמת כגז״ל, ג״ל שמורי זלה״ה
 מהר״מ אלשיד, היה כמד בהיגתי. והגה מורי
 ז״ל, היה חצה להכניס עמנו בתברתיגו, למהר״׳ם
 אלשיד, והר״ם גאגר״ה, ולה״ר מקב מסעוד,
 ולה״ר שבתי מיוהס. וא״ל, כי אלו הם מן אותם
 שתי ספות, שהם של אשמורת הבקר, אלא שהם
 מבהי׳ קודם הצות, אלא שהם באשמורת ולכן
 אפשר להם להתחבר עמנו. גמ עגץ פרטיות
 שלנו לא ידעתי מי הם אותם שהם באשמורת
 הבקר של הזווג דאהר חצות ממש, גם אני
 מסופק, אם מאלו הארבעה הנזכרים יש נהם
 שנים שהם מכלל כת שלנו ממש, לטי שלא
 גכגםו בחברתי דק עשרה, מדינים להיות שנים
 עשר. והשנים האהרים הם מקדדותא דצפרא של
 קודם חצות באחר הצו* והנה ב׳ ימים קודם
 שנפטר מזרי ז״ל א״ל, כי אפילו אותם ההברים
 שהיו בכת האי עמדי, היו צריכים להתברר ממד

 לשי״ת, שומר מה מלילה שומר מה מליל, שהמ
 הכת האתת שהיא מן הזהג שלאחד הצות
 הגקראיס לילה. וכן שומר מה מליל, מה תעשה
 מאלו הכת השני* שבאים מחצות הלילה
 הראשונה, הנקרא ליל, רק שיצאו בחצות לילה
 האחרונה כנז״ל. ומשיב לה הקנ״ה, אמר:שמגר
 אתא בקר, tsw אותם• הארבעה הגולדימ£ממג
 קדהותא יצפרא. וגם לילה, הם העשרים הנולדים

 מזמג שלאהר הצות הגקרא ללה.
 ואמר עוד *"אם המגיח בעיו, כי להיות
 הכיתות האלו בדרא בתראה של המשיה, הם
 צריכים להרמת בתשובה, ולהרבות בשאלות
 ותחנונים ותטלו* גם פסוק של שאר ישוב שאד
 מקב אל אל גמר אמר ב׳ טעמים שאר, כמד
 מ כתות אלו. וא״ל מורי זלה״ה, מ כמן שאגי
 ואלו החברים כלגו הס מן בתיי זמג שלאתר
 הצו* שלטיכד נזהר מאד לקום ממש בחצות
 הלילה, ושזה מעיל לנו מאד, ומאד הזהירנו

 בדבר הזה.
 והגה אמר לי מורי ז״ל, כי אלו החברים
 שלגו, לא יתקיימו כלם, ועדיין צריכימ בדור
 להתברר ולההליף ולשים אתרים במקומם קצת
 מהם, וכמו שאבאר בעהי׳׳ת, ־ ואכתוב עתה את
 החברים הנכנסים עמנו ללמוד, אע״ס שאמי
 מדע אותם שיתחלפו אחרים נמקומ* הכת שלי,
 שהם שלאחר חצות לילה ממש, אלו ד&: אני
 הצעיר חיים ויטאל. ה״ד מגתן סאגים ז״ל. מהר״י
 ארזת ז״ל. מהר״י הכהן ז״ל. ה״ד גדליה הלוי
 ז״ל. ה״ד שמואל אוזידא. ה״ד יהודה משען.
 ה״ר אברהם גנריאל. ה״ר שנתי מגש* ה״ר
 מסף ד טמל. ה״ד אליא טלקץ. והנה הנת הזאת,

 היא מטניטיות המוחץ של הדעת כמ״ל.

 ויש עוד כת אהדת כמדד, והם מן הלמשים
 של נה״י וכר, שנקראים חמונמת הלבושים
 בגז״ל, am אלו: מורי הר״ס אלשיד. וה״ר משה
 נאגד״* וה״ר מחק ארהא. וה״ר שלמה אבסבאן.
 וה״ר מרדכי גאליקו. זה״ר מקב מםעוד ז״ל.
 זה״ ד מסף אלטון ז״ל. וה״ר משה מינץ דל.

 וה״ר משה מג* וה״ר אברהם גואקיל ז״ל.
 והכת השגי* שהם םטגיממת המוהין ג״כ
 של הדע* מזווג אחר הצו* אלא שהם ממדי
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 ולא היה מסיר אותו להיותו שקול, עד שאירע
 אותו הכעס הגדול גע״ש עם הר״י ארזיו ז״ל,
 ואז התחיל ונטה לצד הרע, אבל עכ״ז היה
 מעוטו טוב עדייו, ואז הוסר מחברתינו. ועל
 מהר״י ארזי״ן א״ל, שאם היה בא אביו לצפ״ת
 תוב״ב בשנה ההיא, שגם הוא יהיה נפסד, ומלבד
 זה גם בו ביום שדחה להר״א פלקין ו״ל, היה

 רוצה לדחותו בודאי גם הוא,
 ה״ר יונתן סאגיס ז״ל, רובו טוב ואיו בו
 ספק שיטה לצד הרע. ה״ר גדליה הלוי ו״ל,
 ג״כ רובו טוב ואין בו ספק. הר״י)הכהן, היה
 רובו טוב, ויש בו ספק, ולא מפני חסרון האמונה
 במורי זלה״ה, רק סיבה אחרת, ולא ריצד, מורי
 ז״ל לפרשה. ה״ר שמואל אוזידא ו״ל, רובו
 טוב, -ויש בו ספק שיחזור בו. ה׳יר אברהם
 גבריאל, וה״ר שבתי מנשה, והרב יאודה משען,
 וה״ר יוסף ן׳ טבול ל) מגרמי, גדתו לגמרי.
 אבל בהר״ י משען יש קצת ספק עדיין. ולי הצעיר
 חיים א״ל מורי ו״ל, שהיה עתיד לבא אלי
 גםיון גדול אהד, אם אעמוד באהבת מורי ז״ל.
 אח״כ א״ל מורי ז״ל, שכונתו היה להשליך כל
 החברים, ושלא ישאיר עמו אלא שלשה או ארבעה

 בלבד.
 וא״ל מורי ז״ל, כי אני מחוייב לזכות
 לחייביא, ״ותר משאר בני אדם, לפי שכל הרשעים
 שבדור הזה, הם בחי׳ הערב רב, אשר רובם או
 קרוב לכלם הם משרש קין, שנתערבו נצוצותיו
 הטובות ברע ורובו רע ולכן אני מחוייב לתקנם
 כי הם מן השרש שלי. ולא די זה, אלא אפילו
 הרשעים של הדורות של הראשונים שכבר עברו
 מימי קדם, שהם בגיהנם, יכול אני לתקנם ע״י
 מעשי, ולהעלותם מניוונם ולהכגיסם בגופות
 שיהזרו לבא בעולם הזד, להתקן. והסבה היא,
 לפי שנפשי מן העקריות שבשרש קין, וגם שאני
 באתי עתה בדרא בתראה כגז״ל. וגם כי אני
 באתי מבהי׳ הטפות העליונות, שהם מן המוח
 של הדעת ממש, ולא משש קצוות המתפשטים
 בגוף, ולכן יש בתי כח אל הנזכר אם ארצה
 להיטיב מעשי מתר, ואמר כי לסבה הגזכרת,

 אחר, ויכנסו אחרים תחת קצת מהם. וסח־ הענין
 הוא, ע״ד מה שביארנו בפסוק אם רעב שונאך
 האכילהו לחם, כי הנה אלו החברים אינם שלימים
 ר״ל שיש בהם, מי שיש בהם מעוט מן אותה
 בחיי של הלבוש הנשמה המעולה הנז״ל, שהם
 מן הטפות שלאחר הצות כנזי׳ל, ואין כלם שוים
 בהם, כי יש מהם שרובו טוב ומעוטו רע, ויש
 מהם שרובו רע ומעוטו טוב, ויש בינוני, וכיוצא
 בזה יש כמה מדרגות, וא״ל כי אותם שרובם
 טוב, ישארו כך בודאי, כי אותם האחרים אשר
 רובם רע ומעוטם טוב, יקהו הרע של הנזכרים,
 ויתנו להם הטוב שבהם, ואז ישארו אלו כלם

 טובים, ואלו כלם רעים.
 וא״ל מורי ז״ל, כי זהו היה כונתו לקבץ
 אותם, כי ע״י החברה והאהבה שיש בין החברים,
 ימשכו זה בזה, וילך הטוב אצל מי שרובו טוב,
 ויושלם ממנו. וילך מעוט הרע ויצטרף עם מי
 שרובו רע, ואז אותם כלם שהם מבהי׳ הרע ילכו,

 וישארו האחרים שהם שלימים מבחי׳ הטוב.
 וא״ל מורי ז״ל, כי לסבה זו צריך האדם
 מאד מאד שיתחבר עם אותם הרשעים אשר
 רובם רע ומעוטם טוב, להחזירם בתשובה, כי
 ע״י זד, יקח הוא הטוב אשר בהם. ובפרט אם
 פגע באיזה אדם שיש בו חלק הטוב שחסר בו
 משרש נשמתו עצמו, שיקחגו ויושלם בו. ולכן
 הזהירני מורי ו״ל במאד מאד, לאהוב את ההברים
 הנזכרים שלי, וללמדם, כי ע״י זה אברור חלק
 הטוב שלי המעורב בהם, ואקחהו, ואשתלם אני.
 ואמנם מי שהוא בינוני וממוצע, זה תלוי• כפי

 מעשיו, ואם ירצה יהיה כלו טוב, או להפך.
 וא״ל מורי ו״ל, אז ביום הנזכר, כי ה״ד
 אליא פלקון ו״ל, היה מעשיו ממוצעים, וז״ס
 מ״ש חז״ל כ) על פסוק וכל צבא השמים עומדים
 עליו וגר, מי יפתה את אחאב וכר וארז״ל
 אתאב שקול היה, ומפני זה לא יכלו להענישו,
 עד שיטה לצד הרע. ובעוד שקול לא יכלו
 להעגישו. וגם מז אחאב עד הר״א פלקון, שהם
 משרש א׳, נשאר תמיד בינוני ושקול. וזהו
 הטעם שהיה מורי ו״ל רצה לסלקו מתוך חברתינו

 הגהות ומראה מקומות
 כ) סנהדריו קב: לעיל סוף הקדמה ד. ל) *״ל מגרבי (יפויי).
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 שם ק״ל דאלפי׳׳ן, ד״כ גציציז כנגד ק׳׳כ צריפי
 אלהים, וכן כלם עד המלכות, שהם כ״כ גצוצץ,

 כגגד כ״כ אותיות במלוי הוי״ה אדג״י.
 וגלע״ד, כי שרש נפשי ביהוד, הוא עם
 ריב׳׳ז בגבורה, ולכן אמדרמ כמי מה שסדרם
 מורי ז״ל בקצור, כל א׳ בפני עצמו, ואלו הם:
 קרה בחסד, י׳׳ג גצמת. אלישע. יו״ד, יו״ד ה׳׳א,
 יו״ד ה״א וא״ו, יו״ד ה״א וא״ו. ה״א, עמ, הוץ
 לארבע אמות. הסד מיכאל אוריאל. דתן ואבירם,
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 י׳׳ב גצוצין. רבן גמליאל, ק״כ צרומי אלהים,
 הסתכלות בדעה. גצה הוד, רפאל גבריאל. יתרו
 ששה גצוצין, ריב״ז, יה, יוד הא ואו הא, אוזן
 משמוע לשון הרע, שיהה בטילה, גבורה. מיכאל.
Tun m 
 יבל שמגה גצוצין. באלי. יה אדגי, הוטמ ריה
 מבואות המטוגטות, ורית עריות. יסוד. גוריאל.
 יובל, טי גצוצין, רב יהודה הגתאה, יהוה אתי,
 טה שיהה בטלה ליצגות, ת״ת, אכתריאל, למר
 כ״ב גצוצין, רב מלכיו, יוד הא ואו הא, אלף דלת
 גון יוד. תיעד! ועסק בתכמת האמת, מלכות

 מטטרון.
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 גם צוגי שאזהר מכמה דברים אלו, פטמה
 גסה. גאוה. מעוט אכיל* כתת תפלה בברכת
 השיבה שופטינו. מ) בברכת הגהגץ. מלה להתת
 על השלחן שלא לשתות מים אהד המזון. ע)

 להזהר בכבוד החברים.
 גם הזהירני עוד לזה בעת גקתשןי, למת
 ולהבר הרגלים, ולבדן בשם אמית״ץ מז״ל,
 וכמבואר במקומו ט) ולמין בעת למשי של
 שבת, בשם זהרתאל, כמבואר במקומו. צ) ושלא
 ליגע בזקן להסיר ממנו שום שער, אפילו ירד
 עסק. ולמת ששני פעמים זקן, הם שיי, מזכר

 אם אני הייתי מזכה להייביא שמה הדוי, היו
 שומעים לקולי מאד, והיו דברי נכנסים באזניהם,
 ובאותו שמע עצמו שנטטר, למד לי מורי ז״ל
 יהוד א׳, להעלות ע׳ נעוצות שנשתיית עתה
 עדיין מיהנם בין הקליטות, והמ מן שרש קת
 ומשרש נטשי. והזהירני ג״כ מן קצת דברים כמו
 שאכתוב, ולמדני להעלותם על ית שרשיהם,

 אשד הם מיוחדים עמהס.
 תה עניינו: מ) הנה הס ד בהינות, ובכל
 אתת קצת גצוצות, והם כגגד שבעה טטיתת תה
מ שלשה עשר גצוצות.  סדרם: קרה בחסד, ו
מ ששה גצוצות. יובל בת״ת,  יתרו מבודה, ו
מ טי נצוצות. דתן ואבירם מצה והוד, ובהם  ו
 י״ב מוצו* יבל ביסוד, ובו שמנה נצוצות.
 למד במלכות, ובו כ״ב נצוצות. וצוני להעלותם
 ע״י שדשיהם, והם אלו: קרה עם אלישע הנביא.
 יתת עם תב״ז. תבל עם רב יהודה הנדוא*
 דתן ואבירם עם רבן גמליאל. יבל אם באלי

 הגזכר ג) ממרא. למד עם רב מלכיו.
 וצוגי להעלותם על תי ד מלאכים, והס:
 אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, גוריאל, ר״ת
 ארגמן, אכתריאל, מטטרון. וכלס בגקודיהס, כל
 אות ואות מכלס, נקודה בשתי גקודות שב״א

 קמ״ץ•
 וצוני שאזהר מכמה דברים המתייתםים
 אליהם, והם: עת. אזן. פה. הסתכלות ברע הוס*
 ושיחה במילה. ותיעה בחכמת האמת מאד, כל
 מה שאוכל. וצוני להעלותם ע״י כונות קצת

 שמו*
 וראה והבן מ כל נצח, הוא י׳ אתת, כי
 כל גשמה כלולה מי״ם, ולכן י״ג נצוצין מגד

 הגהות ומדאה מקומות

 פ) שעד הכינות עגץ נתח חזרת העמידה דרוש
 1 דף דניה n m גס תזהר וט״ב ד״ח אפגפ
ה הקודש ריש דף ל״* פט״ח שעד  נבאר. שעד ת

 עולם חעשיח פ״*
 צ) פע״ח שעד חשבת פרק די. ע*ח ח*ב שעי
 טיב •רק בי. ובשער דחו הקוד• דף ל״ח בתחילתו
• • י שנת ב י  כתוב: גט עדיו לכות כשלוב• מ

 אחדדיאל.

נ כי אלו  מ) שער רוח הקוד• דף ט״ו דתו ת
 אנצוצז*

 נ) ברכות כז3 בשער ריח הקוד* דף פ׳׳ו דתו
 מלו ה* הגירסא באלי האמתא.

 ס) שער הבונות עגין בונת העמידה זדו• ר
 דף דל״א ט״א ד״ה חשיבה ובר.

 ע) בספר מגת משרים כחוב חטעט •לא למתות
 מים אחד המזון מפני •מביא שינה ולא יקום נחצו*



 הגלגולים

 והם כך בגימטריא, וא״ל כי בזה השם של
 אלהים הנזכר, יהיה מלואו אלפי״ן, והוא בגי׳
 ארץ. וזה אכוין תמת בכל יום, ואהיה מכו־ן
 בו תמיד, ומתשב מ, ויועיל לי מאד, ובפרט
 ביום שאעסוק בתורה, אני צריך להזהר יותר
 בזה הענין. וסוד הענין הוא, לפי שקין הביא
 זרע פשתן וכבר ביארנו ענינו באורך א) כי
 היא מכחיש כה הקרקע ב) ומה שהיתר. המלכות
 נקראת ארץ, חזרה להיות יבשה, ולכן נגזר על
 קין נע ונד תהיה בארץ. והנד, שם אלהי׳׳ם
 דמלוי אלפי״ן כנזכר הוא במלכות, בזמן שנקראת
 ארץ, שהוא כנוי לשם הנזכר. ותכוין לתקן פגם
 שנפנמת לעשותה יבשה ע״י הפשתן, ואתר. חוור
 לתקנה ולעשותה ארץ עי׳י מלוי זה. והנה כל
 החיצונים נדבקים בקליפת הרע שנדבק בקין,
 וכיים הם רוצים להדביק ולהשיג אות אלף
 שבמלוי אות ה׳ של אלהים הגזכר, ואינם יכול־ם

 להשיגה.
 עוד א״ל מורי ז״ל, כי עתה אשתי מעוברה,
 ואם תהיה נקבה, לא יהיה כמוה במציאות בשכל
 כ״כ גדול. ואם יהיה זכר, לא יהיה כמוהו בעולם,
 ולא ימצא בכל המציאות אהבה כ״כ עזה מן
 האב לבן, כמו שתהיה לי עמו, ושהוא עתיד
 ללמדני חכמת הקבלה, ואיגו מן השרש שלי,

 קעד שער

 במקומו. ק) ושלא לחבר ולשלב עשר אצבעות
 יד ימין ושמאל אלו עם אלו. ולכוין בשם אהו״ח,
 שהוא בגימטרייא אצבע כמבואר במקומו. א) (א)
 ולהזהר שלא יגעו הרצועות של התפילין
, במספר ב׳ ע ״  בקרקע ב) ולכוין כי רצועה בגי׳ ש
 פעמים א״ל במלואו, שהוא הק״פ כנזכר
 במקומו ג) ולהסתכל בכוס של ברכה, ולכוין
 במים שאתה נותן בתוך היין, שהוא בגימטריא
 ט׳ יודי״ן, שיש בארבעה שמות ע״ב ס״ג מ״ה
 ב״ן. ד) ע״כ הוא מה שאמר לי ביום הגז״ל,

 ג׳ ימים קודם שהלה ז״ל.
 עוד א״ל מורי ז־׳ל, שאזהר מאד לקום
 בחצות לילה, לסבה הנדל שאני מזווג יעקב
ם לא הייתי יכול ע  ולאד. אחר חצות, ואם איזה פ
 להיות נעור כל חצות אחרונה, שאקום ואעשה
 הסדר הנודע, ואתזור לישן, ואקום קודם אילת
 השהר עכ״פ, ש) שהוא זווג קדרותא דצפרא

 הנז״ל.
 עוד א״ל מורי ז״ל, כי עתה כבר התחלתי
 לתקן פגם עון קין, ולכן כשאגי מחשב באותו
 סדר שסדר לי מורי ז״ל, שאכוין בעת שמצולות
 ים גוברים עלי להעציבני זלהחטיאגי, לכוין
 בנוצר חסד לאלפים כנודע ת) ובמלת לאלפים,
 שאכוין לשם אדנ״י ואלהי״ם, שהם ב׳ אלפי״ן

 הקדמה ל״ט

 הגהה
 (א) א״ש: בהיותנו מונים הו״ה ביודי״ן והם ב״ן ואלף קי״א הרי כמספר אצבע קם׳׳ג.

 נה מקומות
ה ת  רכות.״ שער מאסרי רשב״י זיע׳׳א דף ד ד

 כי הכלה. שער רוח הקודש דף ליה ט׳׳א.
 ש) שער הכונות ח״א ענת דרושי הלילה דף
 שע״ו ש״ב ד״ה ודע כי כוונות. פעיח שער תקון
 חצות פרק ג׳ ד״ה ודע כי כל. שער רוח הקודש

 דף ליד ד״ד. גם צריך לקום. .
 ת) שעד הכונות עניו ראש השנה דף ד״י סיב

 ד״ה עוד יחוד בי.
 א) שער הבונות ענת ר״ה שט דף ריי ט״ב
 ד״ה ודע כי סי. שער הפצות פרשת קדושים דף
 נ״ז. ועיין ברש״י פרשת בראשית בפסוק ויהי מקץ

 וזיל ויש אגדה שאומרת שזרע פשתן היה.
 ב) ב״פ קט. עייו פירש״י בפשנה.

 הגהות ונ
 ק) שער הפצות פרשת קדושים דף נ׳ ו ס״ב

 ד״ה וענת פאת הזקן.
 א) שעד הפצות פרשת עקב בתהילת הפרשה.
 השםטות לספר הזהר אות אי. ז״ח בראשית דף ת׳
 טיב ובזיח ע״פ הסולם אות קציו. שעד רוח הקודש

 ההילה דף ליה.
 ב) סטר עולת תטיד דף פיג סוף ד״ה ובעת

 הנחת. שער רוח הקודש דף ליח ס״א.
 ג) שער הכונוח ענת התםילת סוף דרוש ד.
 ספר עו״ת דף פ״ו דיה והנה תגות. שער רוח הקודש

 דף ליח ס*א.
 ד) שער תכונות חיב עניו הקידוש דרוש אי.
 ספר לקוסי תורה פרשת ויצא בפסוק ועתי לאה
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 ע׳״ד הגדל. וכאשר אמין בשם זה של יוהד,
 צריך לצייר אותו מורת אדם אהד, ותנוק מורכג
 על כתפו, ושם מה״ד כתוב על לבו. והנה ר״ת
 של שלשה שמות אלו, הס אה״י, בנימטריא י״ט,
 והם סוד הי״ט ברכות, שסדר שמעת הפקולי
 לפני ר״ג. ד) וא״ל מורי זלה׳׳ד, כי בעת ההיא
 הייתי יכול לקשר נשמתי עם שמעת הפקולי
 אפילו בעולם הבריאה, ע״י אתו מצוד, או איזה
 תקת שיש בי, ויש בי כה* להתדבק בו אפילו
 בעולם הבריא* אבל עם ריב״ז, לא הייתי יבול
 להדבק בו רק בעולם היצירה בלבד, תה כמי
 המצות שיש לי, אשר על תם יכול להדבק
 בו. אבל ברב ייבא סבא״ את בי כה עדית
 להדבק בו, אלא בעולם העשיה. תמצא כי
 את הדבר תלוי במדרגה 1מעלת' הצדיקים הגד,
 רק־ כפי המצות המגולמת אשר עשיתי, שעל
 תם גוכל להתדבק מה מתר מבזה, כי יש מצות
 אתת אשר עשאה רב ייבא סבא, ואני עשיתיה
 דוגמתו, ולכן גתקשרתי עמו בעולם העשי* ויש
 מצוה אהדת שעשאה ריב״ז, ואגי עשיתיה ג״כ
 בהשק גדול מאד, ולכן ע״י אגי יכול להדבק
 עמו אפילו בעולם היצירה. וכן עד׳׳ז לשמעת
 חפקולי. ושמעון הפקולי אתו ממש מן השרש
 שלי, אבל הוא מ׳ףאותו הכת אשד נכנסו תתקשרו
 בהיכל אהב* מגמת ד עקיבא, מזכר מוהר
 פרשת פקתי בהיכל הנזכר. מה שמעת הפקולי
 הוא אהד מהם, ובענק זה יש להם התקשרות זה

 עם ז*
 עוד א״ל מורי ז״ל, מ בהמת נצוצות שרש
 קק בתת קליפת סיםרא, כמבואר שם אצלימ,
 ושם הת. נשמת ד עקיב* מ לכן מלד מגני

 ומדרגתו גבוהה שלשה אלפים מדרגות למעלה
 ממדרגתי, ולעולם לא יתפרד מן השרש שלי,
 אפילו לאהר התהיה, כמו שביארתי במקום אהד,
 כי ביש הבדל המש מאות מדרגות או יותר בק
 האב לבן, הם נעשים שרש אהד, וכפרט אגי
 עמו, לשתי בהיגות: האתת בהי׳ אב ובן, והשמת
 בהי׳ רב ותלמיד, ויהיה לו קשר עמי להיות רב

 שלי.
 עת צור. אותי, שאזהר מאד לומר אהד
 עלינו לשבת, ב) ועל כן נקוה לד, טסוק והיה
 ה־ למלד על כל הארץ. ואמין שמתהיל באות
 ו׳, ומסיים באות די, והוא מימטריא עשר*
 ושאמין למש״ה, הלא אנכי טוב לד מעשרה
 מים, ואמין להאיר ולהמשיד אותם העשרה

 מים כלאה, וכמו שנבאר באותו הפסוק.

 ג) עת צוד, אותי יחת אהד שאעשה אותו
 בליל שב* וגראה לי שגמ ללילי ההול מעיל,
 תו מגתו בקצור, שאדבק ואקשר געשי, (3)
 מפש שמעת הפקולי, ואכווי לקןור מע׳ גששתי
 משמתו בעולם הבריאה, .״יי שם אכתוץאל
 כלו גקת בקמץ, ואמין ;קשר גשמתי במזמתו'
 בכל עשר סטירות דבריא* ולכן צרת לבדן
 שם המכר עשר פעמים, בי׳׳ם דבריא* ותמת
 אקשר נשמתי משמתו ע״י זה הש* אתר כד
 אמין לקשר רוהי, ברזה ריב״ז, בעולם המירה,
* ואמין שם ת  ע״י שם הפמאל. כלו נקוד מ
 זה עשרה טעמי* בי״ס במתה ע״ד הנז״ל. ואחר
 כד אמק לקשר נפשך, (X) מטש רב ייבא
י ש לי 3  טבא בעולם העשת, ע״י שם 1יי׳1׳ 3
 בצירי, ואמון שם זה עשרה טעמים מ״ט דעשיה

 הגהה
 (3) נל״ש, שצ״ל נשמתי במקום נטש״. (ג) נל״ש, שצ״ל נטשי

ת צ מ ק  « מ
ג שעד סדר אטי״ע ד ה ו ר ד ט״ג, ו ר  חרוטה דף ו
ה תבאר סדר. שעד הנוגות ו דף שפתו >דב ד ד  ו
ה עגת אי״ח דא עוין תפילת ומתא״ דף קי״א ד  ו
ה  •מוקימ. פטר חלקוטיט פרטת תצא ©ימו כ*נ ד

 ואנא דע כי.
ע טגילה *9 ת מ ו  ד) גרנ

 הגהות מ
גת עלינו לשבה ו א עוין נ ד  נ) שעד הנוגות ו
ת נ*4 ספר הלקוטיט שטואל טיטן א׳ w פ  דף ?

 טפפוק ויאמר לה אלעג*
פ ד ר ו ה מ ף קמר. ו  ג) m״ טרשת תחומה י
Ml*9)1M לf0|00 (tffWOt t*W INK 
mm tK^wt וו6רי ו0ג״יytw JWBBH 0 ד״מ ממיר 



 קעו שער הקדמה ל״ט הגלגולים

 טוב ברע ורע בטוב כנודע. וא״ל מורי ז״ל,
 כי בפרט מי שיודע בעצמו שהוא משרש ק־ז,
 אשר זוהמת הנהש מתרבה בו, ובזוהמא ההיא
 נטבעים הנשמות הטהורות, ולכן ידו במעל הזה
 יותר משאר בני אדם, ולכן הזהרני מאד מור*
 ז״ל בענין בכיה זו, שאני מוכרח יותר משאר

 בני אדם.
 ספר ל* ה״ ר יצתק הכהן ז״ל, כי בעת
 פטירת מורי ז״ל, כשיצאתי מאצלו, נכנס הוא
 אצלו, ויבכה לפניו ויאמר, וכי זו היא התקוה
 שהיינו כלנו מתאוים בחייך, לראות טובה ותירה
 וחכמה גדולה בעולם וישיבהו אלו מצאתי אפילו
 אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סלקוני מהעה״ז
 קודם זמני, ועודנו מדבר עמו, שאל עלי ואמר
 היכן הלך חיים, וכי בשעה כזאת הלך מאצלי,
 ויצטער מאד, והבין מדבריו כי היה ברצונו
 למסור לו איזה דבר סתר, אז אמר לו מה נעשה
 מכאן ואילך, ויאמר תאמר לחברים משמי,
 שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחכמה זו
 שלמדתים, כי לא הביני אותה כראוי, ויבאו
 ה״ו לידי כפירה ואבוד נפש. ואמנם הרח״ו לבדו
 יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר, ויאמר וכי ח״ו
 אין עוד לנו תקוה, ויאמר לו, אם תזכו אני אבא
 לכם ואלמדכם, ויאמר לו איך תבא ותלמדנו
 אתר שאתה נפטר עתה מהעה״ז, ויאמר לו אין
 לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם, אם
 בהלום אם בהקיץ, אם במראה, ותכף א״ל קום
 צא מהר, בי אתה כהן, והגיע זמני, כי אין
 פנאי להאריך בשום דבר, ויצא מהר, וטרם שיצא
 ממפתן הבית, פתח פיו, ויצאה נשמתו בנשיקה

 זלה״ה. (א)

 בניו של סיםרא כנודע. ה) וא״ל, כי גם נפשי
 היתח נתונה שם.

 עוד א״ל, כי בעת שאשכב בפסוק בתך
 אפקיד רוהי, בשם הוי״ה אשר בפסוק זה, שאכו־ן
 שהיא במאי ההי״ן, ו) הנקרא שם ב׳׳ן. ובפרט
 לי, שאני מגולנל כפול, כי יש אתי חלק נפשי,
 וחלק ר׳ עקיבא. וגם שאזהר שאהיה תמיד בכ־,
 עת יראת הי, שהוא שם זה של מלו• ההין עי
 פני. ולא אסירהו מלבי תמיד, כ• שם זה נקרא
 מערת המכפלה, כי היו״ד היא ב׳ יודי׳ין, וה״ה

 ב׳ ההי״ן, והי״ו ב׳ ווי״ן, וה״ד, ב׳ ההי״ן.
 עוד הזהיר אותי מורי ז״ ל מאד, בענין סדר
 תפלה לדוד, הנאמרת אהר קדושת ובא לציון,
 שאומר אותו בכונה גדולה, לפי שעיקר הארת־
 הוא מן ממירה, לפי שכל המזמורים הם בעולם
 המירה, ומשם שרש נשמתי והשגתי, כי כל
 המזמורים הם בחי׳ גבורות כנודע, והנה נשמתי

 היא מן הגבורות כנודע.
 עוד בכונת התפילת של שחרית, בברכת
 אב הרחמן שמע קולנו, ביארתי שם כונה אחת
 בענין זו חהוי״ה אשר כאן וע״ש. ז) ותדע נא,
 כי הוא מוכרהת אלי, והיא לעלות האדם במעלד

 ע״י כונה זו.
 עוד ביארתי שם, כי מה שיבוץ האדם בקימי
 בחצות הלילה, לבכות ולהתאבל על החרבן,
 העיקר הוא לפי שהנקודה העצמיית והשרשית
 של רחל, מתחלת אז בעת הצות לילה ממש,
 לרדת בעולם הבריאה ת) וסבת ירידתה בגלות
 הוא, ללקט נציצות הנשמות שנתפזרו בין
 הקליפות, ולכן אנו בוכים ומצטערים על גלות
 השכינה, כי אנו גרמנו לה שע״י חטאנו, הרכבנו

 הגהה
 (א) א״ש: עד כאן הגיעו לידי בקונטרסים דעתו אותו, עד יום שנפטר לחיי העז־ ״ב. וכמו
 כל מה שאירע לאבא מארי עם רבו זלה״ה, מיום כן אירע לי עם אבא מארי זלה״ה ביום פטירתו,

 הגהות ומראה מקומות
 ה) לעיל דף ק״ס ד״ה ועתה אבאר. רל׳׳ו ט״א ד״ה האמנמ בהוי׳״ה.

 ו) שער הבונות ח״א ענין דרושי הלילה דרוש ח) שער הנוגות ענין דרושי הלילה דרוש ד.׳
 י׳ דף שע״ג ם״א ד״ה ובתיבות הוי״ה. פעייה שער תקון •חצות פרק אי. תע״ס חלק

 ז) שער תכונות ח״א ענין כונת העמידה דף מן אות י״ד.



 הקדמה נד הגלגולים קעז

 הקדמה &

 אברהם, ואסתלק נמגלמא וכר. תימא, כשגדקדק
 בשנותיהמ, תמצא יעקב בן י׳׳ג שנים כשמת
 אברהם, וכן ארז״ל ג) על פסוק ויזד יעקב נזיד,
 תבשיל עדשים היה לאבלו של אברהם שנסתלק
 ה׳ שנים, כדי שלא יראה לעשו יזעא
 לתרבות רעד, בשנת הי״ג. ד) וי״ל עם הנזכר,
 כי עד דכתיב ויגדלו הנערים שהיו בן י״ג שנה
 גמורים ושלימים, אז גיכר היות עשו הרשע,
 ויעקב איש תם יושב אהלים. וקודם זה איגגו
 ניכר, וזו היא הראיה שלא ראהו אברהם שלם

 כפי העורר, אכן ראיה גופניית ודאי ראהו.
 שם בספר הזוהר פרשת תולדות דף קל׳׳ה
 ע״א שורה ל״ב, וז״ל, השתא דמית אברהם,
 דיוקגיה הוזז ביה, ואשתאר ביה במחק, רכל
 מאן דהמי ליה למחק, הוד. אמר דא אברהם
 וכר. וקשה כי רז״ל אמרו ה) שלעולם היה יצחק
 בדיוקנו של אברהם, מפגי הליצגים שלא יאמרו
 מאבימלד נתעברה שרה. והבא אמרו, דהשתא
 דמית אברהמ אשתאר ביה דיוקניה, ושז״ם ויברר
 אלהים את יצהק בנו, כי הברכה הזו היתד,
 שנשארה דיוקנו בו להעיד שהיא בנו, וזהו מלת
 בנו שהיא מיותרת, ואתר שכתוב ויברד אלהים
 וגר, םמיר אברהם הוליד יא ת מחק, לפרש מה
 עגין הברכה הגד. מור קשה מלת אע״ג שאמר
 למעלה מזה, ודל, אר״י גדש דעד הכא לא
 כתיב בן אברהמ, והשתא אמר, אלא אע״ג דברד
 אלהים את מחק בגו, השתא דמית אברה*
 וא״כ קשה מלת אע״ג, שהיא להפר והיל״ל משוס

 דכתיב ובר ו) מ״ןג
 שם בספר הזוהר נפרשת מצא דף קג״א

 אמר שמואל: עוד מצאתי קוגםרס קסן
 בת אמתחותי, ממקצת לשוגות מספר התקונין
 ומספר הזוהר שהם צריכים עיון, והגה לא רציתי
 לסמור להגיהם על ראשי, או להגיה אותם
 במקומוווס, שמא הלקט ההוא יהיה ה״ו שכהד,
 לכן אמרתי אשימם בספר דוחקו, והיה כל מבקש
 אותם יבא לבקש אותם במקום הזד, וזח החלי

 בעזר אל גואלי.
 בספר התקוגין תקון כ״ב א) דף ס״ה ע״ב
 שורד. כ״ג, ת״ל, כי בשמהה תצאו ובשלום
 תובלת. בשמהה סליק להשבן אדג״י, בר מאת
 ש׳, דאיהו תלת מאה. ואתון בשמהה איהי
 מהשב* שי איתי תלת אכהן. בהמה איהי ודם,
 ואיהו שכיגתא וכר. וקשה דאתתן בהמה סלקי
 ג״ה ולא ס״ד, מ״ע. א״ש, גם בדפוס המגיה
 תמה בז* ואגי תדשתי, שמא אותיות בהמה
 במילואם שהמ עשרה, וזהו ההשבון כזה: בי״ת

 תי״ת מ״ם ה״א הרי ג״ה משרה.
 שם בספר התקתין תקון מ״ז ב) דף פ״ו
 ע״א, בשורה כ״א, ודל, געשה אדם, דא פקודא
 למגזר ית גיורא, ואי איהו מקיים יבום והלמד,
 איהו בצלמגו כדמותנו. וקשה דאי לא המ
 תרודיהו הורתמ ולידתם בקדושה, קייל״ן דאת
 האחד מייבם או הולץ לאשת אהיו. ואי הורתם
 ולידתם בקדושה, לא הוי גתרא, אלא ברייהו

 דגיורי וישראל גמורים הס, מ״ע.
 בספר הזוהר, בפרשת וירא דף ק״כ ע״א,
 שורה י״ה, וז״ל, וירא את המקומ מרהוק, דא
 מקב, כמה דאתמר מרהוק, דלא זכה ביה ומי,
* מית הוד. ק  ראיה בעינוי, רהא כד אתא מ

 הגהה
 וגם הוא אמר לי שלא אפחד מכלום, כי כל מה אירע לי כמה פעמים, ששאלתי על קברו כל מה
 שארצה אשאל ממגו בקברו, והוא ישיב לי, וכן שרעיתי, והשיב לי כל שאלתי, זכר צדיק לברכ*

 הגהות ומראה מקומות
 א) 1״ל םז. ד) הגהות מוהרח״ו נספר הזהר ש*

ל דף >ו״ג. א) ב״׳מ פיו.  ב) ד
ח חולדות אוח ר. ד • . ו) עיין בסולם פ ת ג ־ מ ת פרעה סי י ע א ו ד נ ד  ג) מ



 קעח שער הקדמה מ׳ הגלגולים

 יוסף אחיכם, אז הדר בנימין עם אחיו לארץ
 כנען, ושמש ערםיה, ונולדו לו בנים. וז״ש בנימין
 הדר לביתיה, ושמש עהסיד׳ ובר, וצ״ע, כי כפי
 הנראה מעגין יהודה, שהיו עצמותיו מגולגלים
 בארון מפני החרם שקבל עליו, אם לא אביאנו
 אליך וחטאתי לאבי כל הימים, משמע דלא אהדר
 בנימין לארץ כנען. ואם נאמר דאהרר, ומד.
 שהיו עצמותיו מגולגלים, בעבור דק־ל״ן דחרמ
 על תנאי מפי עצמו צריך הפרה אפילו שיתקיים,
 קשה ג״כ, שהרי תכף אתר שןלו אחיו לארץ
 כנען, והעלו עמקם.העגלות, הורתו עמהם ליעקב
 למצרים, ולא היה שהות לבנימין להוליד אפילו
 בן אחד, כ״ש עשרה בנים. ואפילו אם יהיו לו
 עשרה נשים, כי הרי כלם ירדו למצרים נולדים,
 חוץ מיוכבד שנולדה בין החומות, ומכ״ש שכל
 השבטים נולדו עמהם תאומה אחת ונשאו אותה,
 ולא יתכן שבנימין הנקרא צדיק, ישא תשעה
 נשים אחרות ארומת מבנות כנען, וכמו שהקשה
 רבי נחמיה לד׳ יהודה במדרש ועיי״ש. ואם
 נאמר שנולדו עמו עשרה תאומות, הוא פלא
 עצום. ועוד שאפילו לזה לא היה זמן שנתעברו

 ושיולדו כלם וירדו למצרים. כ)
 אמר שמואל: ונוסף על זה, שמוכרת לומר
 שכלם מתו קודם שירדו למצרים, וכמו שפרש״י
 ז״ ל לדברי האמור תאומות נולדו עם השבטים,
 צ״ל שכלם מתו קודם שירדו למצרים, הואיל
 ולא נמנו בתוך הע׳ נפש, זולתי סרח בת אשר,

 או יוכבד כמ״ד, וצ׳׳ע.
 שם בספר הזוהר פרשת ויצא דף קס״א
 ע״א, שורה ה׳, ה״ל, ויסר ביום ההוא את
 התישים. ר״א פתה ואמר מי יגור באהלך, אלא
 יעקב בחין שעתא דמזליד. הוד, דשרי ליה לאיניש
 למבחן שעתיד, עד לא יתוב לארעיח, ואי מזליה
 קאים כמא דעביד שסיר, ואי לאו •יא יושיט
 רגלוי, עד דיםלק לגבי כר, צ׳׳ע שכל ,׳,דף ההוא
 אין לו הבגד, במ״ש, אם דשרי ליד, לאיגיש
 למבהן מזליה עד לא יתוב לארעיה, ואי מזל־זז

 ע״א שורד, כ״ז, ודיל, ר׳ חייא ור׳ חזקיד, הוו
 יתבי תחות אילני דחקל אונו וכוי, אמר. השתא
 אתינא לאודעאה, דירושלם קריב איהו לאתחרבא
 וכוי. וקשה, דהא ירושלם אתהרבת בימי ריב״ ז,
 ובתר כן הווה דרא דתלמידו ר׳ אליעזר, ובתריה
 דרא דר׳ עקיבא, ובתריה דרא דרשב״י, ובתריה
 דרא דתלמידוי ר׳ חייא ור׳ חזקיה הנזכר פה
 וכר. ואפשר לומר, דחזרה להתיישב בבני אדם,
 תתת ממשלת קיסר רומי הרשעה, וחודיעו כי
 גם עתר, תחזור להתהרב. ואף זה קשה גם כן,
 דהרי עשר גליות גלו סנהדרין, וחאחרונה היתד,
 בסבריא, כגראה דאין עוד לא היה ישוב בירושלם
 אחר תורבן טיטוס. ז) ואפשר לומר, כי הני
 ר׳ חייא ור׳ חזקיה חיו חכמים בזמן ריב״ז, ואין

 אלו דרא דרשב״י.
 שם בספר הזוהר בפרשת ויצא דף קנ״ג ע״ב
 שורה כ״ה, וז״ל, וע״ד יוסף ובנימין תרין צדיקים
 נינהו ונד, ואנן הכי תנן, בשעה דשאיל יוסף
 לבנימין, אמר ליה אית לך בנין וכד. וצריך
 לתקן תתלה לשון הזוהר, יען הוא מוטעה,
 ואכתוב פה הנהתו, כפי הנמצא בספרים ישנים.
 וז׳׳ל, ואנן הכי תנן, בשעה דשאיל יוסף לבנימין,
 אמר ליה אית לך אנתו, אמר ליה אין. אמר
 ליה אית לך בנין, א״ל לא. אבל בנין זמינין.
 א״ל ואיך יקרון. א״ל ע״ש אחוי, אה־ וראש נרא
 וגעמן וכר. וראוי לדקדק בזאת הםוגיא, בענין
 בגימין דאקרי צדיק, על דלא שמש ערסיד, כל
 הגזע שגין דאתאבל יעקב על יוסף, ופירש ואמר
 כי כשירד למצרים, שאל לו יוסף, אם חיה לו
 בגים, והשיב לו שעדיין לא היו לו בנים, יא״ל
 יוסף ואם יולדו לך מה יהיה שמותם, והשיב לו
 שיקראם ע״ש יוסף׳1 אחי וראש, כנדרש בגמרא
 אחי: שהיה אחי וכר. ח) וחזר והקשה שהרי
 בירידתם למצרים, נאמר ובני בנימין בלע ובכר,
 והיו מכלל ע׳ נפש שירדו מצרימה, ותירץ, כי
 אחר שאתא בנימין ט) לוות יוסף למצרים,
 ואשתכח ליוסף כאשר גגלה להם, ואמר אני

 הגהות ומראה מקופות
 ז) עיין בסולם פרשת ויצא אות פיה מאמר ריח ט) צ״ל לבית.

ן י א  חמא לאליהו המבאר פנימיות מאסר זה. כ) עיין בסולם פרשת ויצא אות קליט דיה ו
. סוסה לו: להקשות.  ח) מדרש רבה בראשית פרשה ציד ד



 שער הקדמה מ׳ הגלגולים ק«ש

 ופסוק של חגו* ורחום ה׳ ארד אפים וגדל חמד,
 חדי כתוב ורחום גר וגדל גד. ואולי ע״ד
 הגזכר בפרשת פינחס בר׳׳מ דף רג״ד ע״א, על
 פסוק ויהי ביום כלות משד, כלת כתיב, ושם
 עצמו הקשו שהרי כלות כתיב גוא״ו, ותירצו
 דהכי כתיב הסר בתורה למעלה בשמים, ולא
 בתורה שגתגה לגו דגעו מעגלותיה. ואולי גם
 זה שאמר בקרא דרצון יראיו יעשה דלא כתיב
 ר, הוי בתהלים שלמעלה בשמים. אמר שמואל:
 ק״ל בדברי מורי ז״ל, פסוק של הגון ורהום מאן

 דכר שמיה, וצ׳׳ע. ע)
 שם בספר הזוהר בפרשת תצוה דף קפ״ג
 ע״א שורה י״א, וז״ל, וכ״ש דביומא דשבועות,
 אזדמן גהמא עילאה, דאיהו אסותא בכלא וכר.
 זה מובן, כי להמ מצה דפםח, היא מלכות. אבל
 להם ושבועות, היה חמץ, והוא כנגד גהמא
 עילאה, ת״ת, תורה שבכתב, אסותא דכלא,
 כמש״ה ולכל בשרו מרפא. אמגם מ״ש אה״כ
 .וע״ד מקריבין חמץ לאתוקדא ע״ג מדבהא, אץ
 לזה הבגח פ) כגודע דשתי חלחס דעצרת חץ
 חמץ, אבל אינם גקרבים ע״ג המזבח, אף לא
 היו נשרפות, אבל נאכלות למעי* וכמו שכתב
 הרמב״ם ז״ל בהלמת מעשה הקדמות בפרק י״ ב,
 ובהלמת תמידין ומוםפין ט״ה. והרי אלו שתי
 טעיות שכתב שגשרפות, וגם שהם על המזבח,
 גם אומרו ומקריבץ תרי גהמי אחרים כחדא, יש
 סעו* מ שתי הלחם עצמם חם החמץ, דאלו
 מנחת נסכים הבאה בכל יום עם קרבן התמיד
 מצה היא, מזכר םהלמת מעשה הקדמות פי׳׳ב,
 והיכי קאמר תרץ נהמץ אחרנץ, וחמץ אתוקדא
 מנייתו, משמע דחמץ אימ תרץ נהמץ, ובסוס
 באמרו דאתוקדא בינייהו, משמע מ שלשח המ,

 קאים וכר, ואם במ״ש וכד בעא קב״ח יעקב
 לגטלא אגריח, לא אשכח עשרה מכל זיניא עד

 אמר ר׳ אלעזר וכר. וצ״ע. ל)
 מ) שמ בספר הזוהר בפרשת משפטים דף
 קט״ו ע״ב שזרה כ״ז, וז״ל, ודאי שבועה לא
 הלה, אלא על דבר שיש מ ממש, גדר הל
 אטילו על דבר שאץ בו ממש, והא אוקמוה
 מתגי,. וקשה דבמסכת נדרים, ובמסכת שמעות
 ג) תגן איפכא, הומר בשמעה שהלה על דבר
 שאץ בו ממש כדבר שיש בו ממש, משא״כ
 מדדים. וכ״כ הרמב״ם ז״ל בהלכות נדרים ט״ג.
 ואם גרעה להווליף דברי הזוהר וגגיה כדברי
 המשגה כגזכר אי אפשר, כי הרי מדברץ גשמע
 שבא להזכיר הומר הגדר יותר מהשבועה, כי
 כד כתב ולא עוד אלא יתיר אמרו גדרים ע״ג
 שבתות עולים, וכל הגשבע כאלו גשבע במלד
 עצמו, וכל הגודר כאלו מדר בהיי המלד, והגה
 כל זה הומרא מדדים היא. גם לקמן ביארו
 בפירוש באמרם ובודאי עלמא דאתי מגד, זהלץ
 על דבר שאץ מ ממש. אמר שמואל: אולי מכל
 להגיה מוהר, לומר הומר מדדים שתלים על

 דבר מצוד, כרשות, משא״כ בשבוע*
 ם) שם בספר הזוהר בפרשת תצוד, דף ק״ף
 ע״ב שודד. מ, וז״ל, וע״ד במחלה לדוד, בכלהו
 כתיב ר בכל את וא* בד מאלץ תרץ ולא
 כתיב ר, דהא ר שמא דקב״* ולמעלה מזה
 ביאר אותם ואמר, ואילץ ר׳ וק׳ ומממן לו
 בסמיכו אתוון דשקר, אבל אימן אשתםודען
 לגביר! יתיר, וע״ד בתהלה לדוד וכר. קשר, כי
 כפי זה יש טעות כספרי תהלים שלמ, בפסוק
 רצון יראץ יעשה ואת שוע תם ישמע ויושיעם
 וע״ל את שועתם בלא ר, בסי דברי ומוהר.

 נה מקומות
 פ) עיין בספר חזחר ע״פ הסולם פרשת תצוח
פי הסדר י  אוו! כיד שמביא את חגידסא ח׳ וקי. ו
ל וארו אפים עפ ר.  הנאמר בפאר הפסוקים היד, ד
 ע) לפי הנידסא של הסולם מתורץ העיון של

.  אטד שמואל הדל
 פ) עיין בסולם פרטת חצחו אות ע״ו טאטד
 לחם הבכורים חטנאד את דברי הזוהר לפי פנימית!

ר*  הדברים ותראה שאין קושיא ואין סתי

 הגהות ונ
 ל) עיין בסולם פרשת ויצא מאסר הטקלוח טן

ג י  אוו! ש
רפ הסולם יתרו אחו  ט) וחד חיב «א: ובזזןר ו
ג מאמר ד ג ועיין בפולס פרשת פשטפיט אות ו י נ ק  ת
* tn ודא שעד חבלליט פרק ד. שער ! ו ו ושג ד  ו
* שער עו ו ה מדד אטג ב ד ד  התקדמות דף קעיט נ

ב השן ר. י ב ט ד  דחו הקוד• דף נ
*  נ) נרדים י3 שמעות כ



 קפ שער הקדמה מ׳ הגלגולים

 שם בספר הזוהר בפרשת בחקתי דף קי״ג
 ע• א שורה כ״א, וז״ל, אם בחקתי תלכו ואת
 משפטי תשמרו, כד״א משפט לאלהי יעקב וגוי,
 צ״ ע דנראה דגריס, משפט בהאי פםוקא, ובם׳׳ת
 דילן כתיב, ואת מצותי תשמרו. ואולי יש לומר
 דפסוקא אהרינא הוא, בפרשת בהר סיני, ועשיתם
 את חקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם
 ושם מקום דרוש זה, אלא שהמעתיקים טעו

 וכתבוהו פה בפרשה זאת. ק)
 שם בספר הזוהר בפרשת הקת דף ק״ף
 ע״ א שורה כ״ד, ה״ל, ובעי נעל דההוא מיתא,
 ולא אזיל ביה וכוי, זה לא נמצא לו שרש כלל,
 ויש נסחא אהרת יותר נכונה והיא זאת, ובההוא
 נעל ההוא מיתא לא אזל בין הייא וכר, כלומר
 דע״י חליצת הנעל ההוא, גורמת האשד. ההיא
 אל המת ההוא, שלא יצטרך להיות נידח בעה״ז
 בין החיים לבקש לו מנוח, יען כי אינו יכול
 לעלות למקומו כשאר המתים, יען כי ע״י זה
 הנעל אתתא נטלה ליה וכוי, ושכיך גופיה דההוא

 מ־תא. ר)
 שם בספר הזוהר בפרשת האזינו דף רפ״ח
 ע״א שורה ה׳, ח״ל, עד דהוה יתיב, אמר הא
 ר׳ פינחס בן יאיר הכא, נראה דרשב״י ע״ה
 נפטר אחר ר׳ פנחס חמיו. ש) ובגמרא דידן מייתי
 ההוא עובדא דרבינו הקדוש, שזמן לסעודה לר׳
 פינהס, ולא רצה, ונבה טורא בינייהו, וכבר
 היה אז נשיא ת) והנה עתה בשעת פטירת הרשב״י
 לא היה רבינו הקדוש ז״ל נשיא, אף לא גדול
 בשנים, כי רבינו הקדוש ור״א בר״ש היו שוים
 בשנותיהם כנודע. א) ואפשר דתרי ר׳ פינתם
 הוו, והראשון היה חמיו של הרשב״י, ונפטר
 מקודם. והב׳ היה בן בנו של זה הא׳, והיה בימי

 רבינו הקדוש ז״ל.

 אחד חמץ, ושנים מצה, ושלשתם נשרפות, וזה
 שקר מפורסם. ודע, שיש נסחא אחרת, דלא כתיב
 מלת אחינין, אף לא מלת בינייחו, וכפי נסחא
 זו אינם אלא תרין נהמין בלבד, אבל עדיין קשח,
 כי אינם נשרפות אלא נאכלות לכהנים. וא״ת
 דעל הקומץ הקרב על גבי המזבת איירי, אי
 אפשר, דאין קומץ בשתי הלחם, כנזכר בהלכות
 מעשה הקרבנות בפי״ב, והיינו יכולים לומר
 דבשתי הלהם שלא נמצאו כשרים איירי, דאז
 נשרפות, כנזכר בהלכות תמידין ומוספין פ״ה.
 ועכ׳׳ז דוהק הוא, להעמיד דברי הזוהר באבדו
 שני הכבשים, כנזכר בדבריו דבדברי הפסוק עצמו

 מדבר, וצ״ע.
 שם בספר הזהר פרשת ויקרא דף ב׳ ע״ ב
 שורה אי, וז־׳ל, מה כתיב ולא יכול משה לבא
 אל אהל מועד כי שכן עליו הענן, צ״ע טובא,
 כי תחלה הקשה, כי כיון דכתיב ולא יכול משה
 לבא אל אהל מועד יען כי שכן עליו הענן,
 א״כ היכי כתיב ו־כס הענן את ההר, ויבא משה
 בתוך הענן, ויהי שם מ׳ יום ומ׳ לילה. ותירץ
 דהכי איצטריך אז, בגין לקבלה אורייתא זמנא
 אהרא וכוי. וקשה דהאי קרא בלוהות הראשונות
 כתיב בסוף פרשת משפטים, אך בארבעים יום
 אחרונים לא כתיב דעל בגו עננא. גם במ״ש
 אה״כ, א״ר יוסי, אי הכי, הא כתיב ויקם משה
 את המשכן, וכתיב ויהי משה בהר, וכתיב ויקרא
 אל משה, דמשמע דמשה הוה בטורא בההוא
 זמנא דקרא ליה. קשה טובא, דקרא דויהי משה,
 הוי בסוף משפטים, והיאך הפסיקו ונתנו בין
 סוף פרשת פקודי, אהד פסוק ולא יכול משה,
 לראש פרשת ויקרא, והרי ויהי משה בהר הוי
 במתן תורה יום שבועות, וקרא דלא יכול משה,

 הוי ר״ח ניסן בשנה שניה, וצ״ע טובא. צ)

 ה מקומות
) עיין מהר עם שירוש הסולם שם וגירסתו  ד

 יסידושו הפשוט.
 ש) עיין בהשמטות סוף ספר הזהר דף ש״ס עיא
 ובספר ההשמסות ע״פ מעלות הסולם אות דליה

 ושם הגירסא עאלו לקמיה ר׳ פנחס.
 ת) חולץ ז:
 א) ב״פ פד:

 הגהות ומו
 צ) עיין בספר הזהר ע״פ הסולם ויקרא אות

 ז׳ ח׳ נוסחא אחדינא.

 ק) עיין בפירוש הסולם שם שהזהר מפרש ענץ
 חק וםשפס שהם ז״א ומלכות, ולכן מביא הפסוק של
 בהר שכתוב בו פשפט שהוא ז״א. פשאיכ מצוד.

 שהיא ג״כ מלכות.



 שער מקדמה ל״ז הגלגולים קפא

 הקדמה ל״ז
 ונשמטה ממקומה ושייר בדף קכ״ה ט״ב ד״ה אמר שמואל

 בהגיעך למטה, כאשר תרד עוד בדיד ההוא
 עצמו רחוק מעט, תמעא שמ לעד מזרה הדרך
 טלע א׳ יהידי, גבוה וזקוף בקומה זקוטה, ושם
 תהת הסלע ההוא עצמו קבור ר׳ גהוגיא בן
 הקנה. כגגד הסלע הזד. מכמן ממגו ביושר לצד
 צטין באמצע ההר, יש שם סלע א׳ גדול, ושם
 בקתה א׳ גדולה הפסיק הסלע לשגים, שם קבור

 ר״י גפחא המכר באדרא רבא דגשא. (א)
 בהגיעך למטה בהר, יש שם באטא״ן אהד
 שמתקנים בו הבגדים, והוא הבאטאן היותר גמל
 אשר בנהר ההוא. והנה בהר שלמזרת הבאטאן
 ההוא, יש בראש ההר מכתן כנגד הבאטאן הטירה
 גדולה גכגסת בהר ההיא, ושם קבור רבי אבא

 המכר באד״ר דטרשת גשא.

 בלכתך מכטד הדהריאה המכר שבמערב
ת הגמשך ממגד. תהת בית הקבמ* ד  צפת, ב
 והולך לצד צפון, תמשך עד מול מים הגקרא
 כראל כמו שיתבאר למט* ואמנם בדרך הזה
 יש אילגי זתיס רבים, ובהגיעך שם תתתיל לרדת
 בהר ההוא לראש גהר המיס המכר שבו טוחנים
 החטים, ושם הפירה אהת, כי הוא מקום מחצב
 אבגים, ושם קבור עדינו העצגי. ורחוק ממנו
 מעט יש מחצב אהד, ושם קמר רבי הוצטית

 התורגמן.
 ומשם תרד עוד למטה באמצע מורד ההוא,
 ושם סלע גחל, אורכו קרוב לעשרה אמות, וכן
 רחבו, והוא סלע יחידי בט״ע שוכב ומוטה ע״ג
 קרקע, ותחתת חלול ונבדל מן הקרקע מצד

 צטוגו, ושם תחתת קמר יהוידע הבחן.
 מן הדרך הגז״ל, ההולך מן המקום הדהריאד.
מ  הנזכר אל הכראל הנזכר, יש שם דרך אהד ש
 תרדים מן צפת אל ראש החד לטחון ההטי*
 ותרד שם מעט בדרך ההוא, ושם כמו שליש
 שפוע הדרך וההר, יש שם הרוב אהד, ושם

 אמר שמואל: ראיתי והסכמתי לכתוב אהד
 כל זה, צתן מקום קבמת הצדיקים, אשר מהם
 הם מפורסמים, ומהם לא שזפתם עת, ומקצת

 מהנר נתפרסמו לעין כל.
 ועתר. אכתוב מקום קברות הצדיקים, כפי
 אשר קבלתי ממורי זלה״ה, וכבר הודעתיך כי
 הוא היה רואה ומסתכל בנשמות הצדיקים, בכל
 מקום ובכל זמן, ומכ״ש בהיותו על קבריהם,
 ששם גסשותיהם עומדות כמדע, גם מרהוק עינת
 ימסו מפש הצדיק העומד על הקבר שלו, זעי״ז
 היה יודע קבר כל צדיק וצדיק, והיה מדבר
 עמה* ולומד מהם כמה םתמ תור* וכבר גםיתי
 כמה גםיתות והקרתי בתכלית התקימת, ומצאתי
ת להאריך מה עתה,  דבריו מים ואמתיים, מ
 כי הם דברים מראים וגפלאים ולא יכלם ספר.
 במדינת צפת ת״ו, במערב, יש שם בית
מת כיפה  קברות ליהודים, ובתוכו בית א׳, ו
 עמלה גמה באמצע ננו כמין קובה, ובצפון
 הבית ההוא גקב קסן פתוה למערה ההיא, ובאותה
 מערה אומרים העולם, כי שם קבור הושע בן
 בארי, ואתו כך, אמנם הוא קבור שם ר׳ יהושע

 התנא, וטעו העם, וקראוהו הושע.
 בלכתך מצפת, לצד מערב לבית הקברות
 הנז״ל, יש שם באר א׳, וגקרא בור של מתו,
 והגה שם תתר רהוק מעם לצד מער* קמר
 ר׳ שמעון בן תלטתא, ואת מ שום היכר. בלכתך
 מן הכפר הנקרא דהריאה התהתןגה של מערב
 עטת ת״ו, לרדת אל הנהי אשר שם טחונים
 קמה, מלך בדרך ההיא ותגמ עד המקום שכבר
 משם נראים מימי הגהר קצת, גם מן המקום
 ההוא מתחיל לירד מן הנהר אל הנהר הנזכר,
 והנה שם לשמאל הדרך יש רחוב קטן מן
 הסלעים, ולדרום של הרחוב ההוא יש סלע גבו*
י ר׳ חייא הגזכר מ  תראה כעין מתל אי, שם ק

 באי״י תשא.

 הגהה
 (א) א״ש: הרי מטורש כאן שאינו קנוי עם רשב״י ומו ר״א במייח TOO שאומרים חעולם

* ה  שהציון הג׳ אשר שם הוא רבי מ
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 שם סמוך לו עמק אחד קטן, שם קבור גחום
 איש ג׳׳ז. ודע, כי כל מקום הגלים ההם היתה

 עיר אחת גדולה מאד וקדושה.
 לצפון צפת תוב״ב, בלכתך מצפת לצד צפון
 ללכת אל כפר עין זייתון, דרך אילן אחד של
 הרוב, שם קבור יש״ו הגוצרי. ויש שם ב׳
 דרכים, האחד הימני הולך לעין זיתון הנזכר.
 והב׳ השמאלי הולך אל הכרל הנזכר. והנה
 באמצע ב׳ הדרכים האלו, יש שם בקעה גדולה
 של אילני זתים, ולקצה הצפוגי של בקעה זו
 יש שם נחל מים שוטף, שיורד מן בור אחד
 הנקרא גפאר בין צפת ובין עין זיתון, ושם
 גשר אהד, ועובדים בו מימי הנחל ההוא, וזה
 הנחל נמשד ויורד לצד צפון של הבקעה הנזכר,
 ובאילן של זית האחרון שבכלם, שם קבורה
 אמ־ה של ר׳ כרוספדאי חמיד לבא, הנזכר בזהר

 פרשת שלה לך.

 בלכתך מצפת דרך צפון לגוש חלב, יש שם
 נהל מים הנקרא כראל, ונ״ל שמימי ביריד. ועין
 זיתון יורדים בנחל ההוא, והנה בדרך הזה עצמו
 ההולך לגוש חלב, כשתתרחק מן הכרל ת׳ אמות
 לצד צפון בדרך הזה עצמו, יש אבן אתת גדולה
 ארוכה נטויה בצד הדרך הזה לצד שמאל, ושם

 תחתיה קבור רבי נתן הבבלי.
 ותלד משם לצד מערב ממש, ושם בחר
 מקום גדול מלא חפירות, נראה מקום מחצב
 אבנים בין הסלעים, ושם קבור ר״ש בן מגסיא.
 ומשם תלך לצד צפון, נוטה מעט למערב
 דרך אלכסון, יעד אשר תגיע לנחל אחד עמוק
 מאד, בין הרים גבוהים מאד, זתתילת הנחל
 הזה ראשיתו מתחיל מן עמק א׳ שבין דהרים,
 אשר אצל כפר קיזמיאה, ובעמק ההוא יש ביר
 אהד הנקרא ביך אלשיך, ושם בעמק ההוא פרשת
 דרכים: למירון, ולגוש חלב, ולבאריתא, ולדייס
 הבור ההוא הנזכר, מתחיל נחל אחד יבש מבלי
 מים, ונמשך בין ב׳ ההרים גבוהים ואריכיס
 מאד, ונמשך קצה הנחל הזה עד הנחל של צפת

 שטוחנין בו קמח הנז״ל.
 והנה בלכתך מן קבר ר״ש בן מנסיא לצד
 צפון, נטה קצת באלכסון למערב, עד הג־עך
 אל סוף קצה ההר ההוא, אשר הנחל העמוק

 קבור בריה דדב ספרא הנזכר בזוהר פרשת
 תרומה.

 יותר למטה בדרך הזה לצד מזרה, יש פתה
 אתת של מערה בננה למעלה, ובצד מערב
 המערה למטה, יש כמין נ׳ בקיעות, ושם בפנים
 קבורים יוסי בן יועזר, ויוסי בן משולם, ויוסי

 בן יוחנן, כנגד ג׳ בקיעות ממנו.
 למזרת צפת תוב׳׳ב, בלכתך מצפת אל כפר
 אבנית, יש שם ב׳ הרים גדולים מאד, ונקרא
 הדרך שביניהן בין גיבליין, והנה באמצע אורך
 הדרך הזה, שבין ב׳ ההרים, שם לצד דרום הדרך
 בראש ההר ההוא, שם קבור רבי כרוס^דאי
 המיד לבא, הנזכר בסוף ספר התקונים תיקון ע׳,

 ובזוהר פרשת שלך לך.
 גם בלכתך מצפת מדרך בין נבליין הנז״ל,
 באותו ההר אשר לצד ימינך, שהוא למעלה מן
 הארת אל קראת של הישמעאלים, תעלה משם
 ותלך כל ראש ההר ההוא מצפונו לדרומו, ושם
 כמו הפירה תחת הסלע לצד ימינך, ושם קבור
 אנטיגנוס אי״ס. ותלך מעט יותר לצד דרום,
 ושם חפירה ג״כ תהת הסלע לצד ימינך, ושם

 קבור גתן דצוציתא.

 לדרום צפת תוב״ב, לצד דרום המגדל, יש
 מעיין א׳, ונקרא מעין החדש ושם קרוב אליה
 מערה אחת, וקורים אותה אולד יעקב, ושם כנגד
 המעיין ממש לצד צפון, בנין נאה ובתים נאים,
 וכל העולם אומרים כי שם קבור רבי דוסא בן
 הרכינם, וכן האמת, ואין צדיק אחר קבור שם

 אלא הוא לבדו.
 משם תלך בדרך ההולך לצד דרום, ושם
 רחוב אחד קורין לו אל מידאן, ושם מרנז אהד
 לישמעאלים, ולמטה מזה המרגז, יש עמק אחד
 למזרח הבקיעה, והרחוב ההוא והוא גיא גדולה
 מאד חצובה בין סלעים, ושם קבור ר׳ בגימין

 בר יפת.
 משם תלך להלאה לצד דרום אחר סיום
 שכונת כל בתי הישמעאלים, יש מקום גדול
 מאד, כולו מלא אבנים קטנים נבוהים, ושם גל
 אחד גבוה מכולם, ושם היתד. בית הכנסת קדוש
 קדמון מאד, ובמקום ההיכל קבור שם בנימין

 הצדיק התגא.
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 שבו כמר ברית׳׳א. והשמאלי עולים בו לגוש
 הל*

 והגה בירד ימיני, כאשר תגיע במקום
 שנכנס בין ב׳ ההרים, הר אחד לימין, והר אחד
 של כפר בייתא לשמאל, תמנה כמו מאה אמות
 רחוק משם, ותמצא מישור אהד קטן, ובו אילני
 זתימ כמו עשרים אילנות, ושם יש הסירה אחת
 עמוקה לאורך הייד עשויה מהמת מימי הנשמים
 המרדים דיך שם בימי ההורף. ובתהילה עומי
 הדרד לצד ימין החפירה ההיא, ואה״כ נוטה
 הירד ועובר באמצע החפירה ועומד הדרך לצד
 שמאל החפירה ההיא, ובאותו המקומ ממש שנוטה
 הדרד הנזכר יש שמ אילן זית א׳ ובשרשו כמו
 אצטבא של אבני* והנה כנגד האילן לצד מזרה
 יש טלע אהד, ובו ב׳ הטיתת ונס בקיעות, והנה
 בבקעה אשר לצפון הסלע ההוא, שם קבור רבי
 יוטי בר יעקב שנפטר ממן האייא יבא דנשא

 כנזכר שם.
 והנה בשיה ההוא שם מקום שנתקבצו שם
 לעשות האדרא ההוא, ורשב״י ע״ה ישב בחפירה
י ר׳ יופי הנזכר, מ  ההיא הצסונית ששם ק
 ובהטייה הייומית שם ישב ר׳ אבא, ובמקום

׳ אלעזר.  •האילן הגזכי שם ישב י
ת אלשיך לצד  מה הדרן־ הגזכד אצל ב
ן ב•  צפון, יש הי אחזי גבוה מאד המפסיק מ
 הדיכימ הגד, והגה תעלה מן היין• הזה דרך
 אמצע ההר ההוא עי למעלי, אצל שטה ההר
 ההוא למעלה בראשו, יש שם סלעים רבים, ושם
 בניהם עומק אחד, ושם כמו פתה מערה אחת.
 תרד דדד שם ותמצא שם מקום רחב למסה
 כמו מערה אחת, ושם קמרים אלקגה אמו של

 שמואל הנביא ע״ה. ויי מאה האמורא. (א)
 בכפר בירייא מעדה אחד, ואומרים העולם
ה  ששם קמר אבא שאול, וטורי ז״ל לא הודה מ

 ואמר שהוא צדיק אהד, ולא הגת לי שמז.
 בלכתך מן כפר ברייא לצד צפון אל נסי
 אמי״ת, דרך שנוסעים שם אילנות מרדים רמם,
 הנקראים אל ראיי׳׳ש כתהילת הורד ההוא, אחר

 הנז״ל הוא תתתמ, והנה שם למעלה בראש ההר
 טלע אהד ומעט מישור, אצלו קבור שם רב ייבא

 סבא הנזכר מוהר פרשת משפטים.
 ורחוק ממנו לצד מזרה כמו מאתיים אמות,
 שם קבור אוריה הכהן. והנה מה ההר יש כמו
 קבוץ סלעות בעגול ממנו, ובאמצעותם הוא
 המקום שגתקבצו שם הרשב״י ע״ה ותלמתמ
 ללמוד' שם ספרא דצגיעותא דפרשת תרומה,
 ובאותו מקום עצמו קבור ר׳ מסי דפקיעין הגזכר

̂־״ר-פרשת בלק.  בז
 בדיד צפת, שהולכים מ לגוש חלב, באמצע
 הדרד אשי מן הכי״אל אל ביד אלשיד, שפ
 באמצע הדת לצד מזרה קרוב לו כמו עשר
 אמות או טהות מעט, יש סלע אהד קטן הרבה

 וגמוד, ושם קבור בן הא הא.
ת מזכר אהר שתעבור מן הכראל, יש י  ב
ת ההר  הר אהד גבוה לצד מזרה בימינה ת
 הזה עולים מ והולכים מ לעין זיתה, תעלה
 משם בדת ההוא לראש ההר, ושם בראש הדר

 קבור ד״י בן ברוקה.
 בדרך הגזכר בהגיעד בבי״ר א״ל שי״ד
 תעמוד שם וטגת כלטי צטון, ואז תראה לצד
 שמאלד ציון אהד, קבור שם דבי מסי דמן

 מקראת.
ת שעולים מ לכפר קממיאה, והוא כן י  ב
 כמו שאומרים העולם והנה בצי ימינך יש הי
 גמה, תעלי, בהר ההוא כמו המשים אמה או
 מתי, ושם תמצא מעיה אתת מכוונת ממנו,
 מגד צמן ר״י דמן מקרא* ובמערה ההיא ב•
 סתתים, פתה אהד קטן במערבה וסתה אהד ע״ג
ת הפתה הזה שמג, ושם  המער* ותכגם ד
מ כרוספדאי האמורא.  במערה ההוא קבור ר
 ואמי לי מורי ו״ל, כי מעלתו גדולה כמעלת
 התנאי* גם קבתיס עמו שם שגי צדיקים אתיים

 לא תעתי שמ*
 מייד הגזכר, אצל העומק ההוא שמ בת
 אל שיד, יש מ פרשת דינים הולכים לצי צפת•
 האחד הימתי, הוא עומד לצד מזרה ההר ההוא,

 הגהה
ו שמואל  (א) אמר שמואל: גס זה הוא שלא מעי שאומרים העולם שהוא קבור עם מ

 הנביא בעידו ברמת*
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 אחת אשר שם, תלך שעור ת״ק אמה, ישם
 בבקעה ההיא קבור יואל בן פתואל.

 לדרום צפת ת״ ו בכפר עכברא, שם מערה
 אחת בתו׳ך הפרדסים, ויצא מפתחה מעין מ־ ש
 להשקות הפרדסים, ופתחה צר מאד, תכנס לתיבה
 ולצד המזרח קבור שם ר׳ ינאי לבדו, ולא ככתוב
 בספר היחוס שקבורים שם ג״כ ר׳ דוסתאי ור׳

 נהוראי.
 בכפר חוקאב יש לצד דרומו הר גדול חצוב
 ביושר כמו כותל אחד, ושם כמו מערה אחת
 גדולה חצובה בסלע ההוא כנגד הכפר, ומשם
 עולים לחפירות אחרות אשר בסלע ההוא, קרוב
 מאד וסמוך אל המערה ההיא, ובמקומות אלו
 ר״ ל במערה ובחפירות הנד, שם קבורים: ר׳
 זריקא. ור׳ סמא. ואושעיא זע־רא דמן חבריה
 יחד. ומר עוקבא שם לבדו קבור במקום אחד.
 ור׳ לויטס איש יבנה שם לבדו במקום אחד.
 ובשטח ראש ההר הגדול הנזכר, יש דרך
 אחד שהולכים שם מכפר עוקבי, ושם בסוף שטח
 ההר למעלה לצד מערב, יש כמי גומא וחפירה
 אחת בין הסלעים כמו בקעה, ושם קבור אדמון
 דפרק ב׳ דייני גזירות. ועוד שם סמוך מאד

 בקעה שנית, ושם קבור עקביא בן מחללאל.
 בטבריה בתוך העיר עצמה, יש בסופה לצד
 דרום בשפת הים, בית הכנסת גדול ליהודים,
 ויש שם קדושה גדולה מזמן קדמון, אבל אינו
 במקום כותל הדרומי שבו ההיכל עכשיו, אלא
 באמצע האורך בית הכנסת בקשת הבי. באותו
 קרן זוית שבצד מערב, שם היה מורי ז״ל קובע
 מקום תפילתו בהיותו שם, לפי שיש שם קדושה

 נפלאה.
 מחוץ לטבריה, כנגד כותל הצפוני של
 החומה, וקרוב אליו, יש שם כמו שנים או שלשה
 כוכין, ואומרים כי הם קברי צדיקים, ואיני זוכר
 מה שאומרים העולם. וגלע״ד שאומרים שר׳
 יצחק נפחא אחד מהם, והודה לי מורי שהם
 קברי צדיקים. ונלע״ד שא״ל, שהוא כמו שאומרים

 בני אדם.
 תלך עוד משם בשדה לצד מערב החומה,

 צאתך מן המעיין של בריי״א, רחוק כמו ת׳
 אמה לשמאל הדרך, תמצא שם מורד אהד עמוק
 ומשופע וצר בין הרים ההם, ושם קבור בניהו

 בן יהוידע.
 בכפר אבניי׳ ת יש שם מערה, שבה קבורים
 אביי ורבא. והנה הפתח לצד מערב, ובתוכה
 הרבה כוכים, והנה בכוך שבקרן מזרחית דרומית
 ממש, שם קבור אביי. והכוך הסמוך לו העומד
 בצד דרום ממש, שם קבור רב דימי מגהרדעא.
 והכוך הסמוך לו אשר בצד דרום ג״כ, והוא
 כוך יותר רהב מכוך ר׳ דימי הנזכר, ושם קבור
 רבא, והוא בכוך האמצע שבצד דרום, ושאר

 המכין לא הגיד לי מה הם.
 למערב צפת תוב״ב, בכפר כנספארדי, מערה
 אחת ואומרים ששם קבור נחום איש גם זו ואינו

(D) .כן, אלא נחמיה העמםוני. וטעו העם 
 בכפר מימן, שם קבור הרשב״י ע״ה, ור״א

 בנו, כמו שאומרים העולם.
 לצפון צפת תוב״ב, בכפר עין זיתון, שם
 ציון אהד, ובו קבור ר״ י בר אלעאי, כמו שאומרים
 העולם, והוא קבור בקרן מערבית צפונית בצד
 מערב של הציון הלזה. למטה במערה שתחת
 הציון הזה לצפון הציון הזה הראשון, ושם בראשו
 מערה אהת, ואומרים כי שם קבור רבי אלעאי
 אביו של ר׳ יהודה הנזכר, וכן הוא האמת. והנה
 הוא קבור בכוך הב׳ שבצד מזרח, סמוך לקרן

 דרומית מזרתית.
 בלכתך מכפר עין זיתון לכפר עלמא, אצל
 מערת ר׳ אלעאי, עד מעין אהד אשר שם נקרא
 עין אל טינ״י, והנה לימין הדרך ההוא, יש הר
 גבוה מאד, ובאמצע שפוע עליית ההר, יש סלע
 א׳, שם קבור ר׳ נהוראי סבא הנזכר בזוהר

 פרשת תצוד-
 בלכתך מן עין זיתון לכפר גברייתין, יש
 שם הר א׳ גדול, יורדים ממגו אל הכפר הגזכר
 עצמו, ושם באמצע הדרך ההר ההוא קבורים
 יחד בקבר אחד, יונתן בן הרכינם, ור׳ יצחק בן

 אלישיב.
 בלכתך מן כפר גוש חלב לצד צפון בבקעה

 הגהה
 (ב) א״ש: כבר כתבנו לעיל, שהוא קבור אצל בגימין הצדיק.
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 והנה המקומ האמיתי המכוון כנגד קברו אש׳׳ר
 בתו״ד המער״ה ההי״א המנימי״ת שנסת״ם
 פתה״ה הוא, כי הנה מתה המערה הזאת היא
 במזרתה, ובקרן מערבית דרומית ממש באותו
 זווית, היא מכוון כנגד קברו אשר בתת־ המערה

 ההיא הפנימית שנסתם פתה*

 לדתם של טבריה, בלכתד אל מרתצות של
 המים ההמין, יש שם קברות הצדיקים תזוקימ
 זה מזה, ואינמ במקום אהד, וכבר הוזכרו שמותם
 בספר היהוס והם: ר׳ מאת, ור׳ ירמיה דאפקוהו
 מבי מדרשא, על ששאל אותה שאלה זרה כמיל,
 והוא סתמ בעי ר׳ ירמיה הנזכר בתלמוד. ועוד
 ג׳ צדיקים אתרים איני זוכר שמותם, והוא כמו

 שמכר בספר היהום, וכמו שאומרים העולם.
 וגלע״ד כי הודה לי מורי ז״ל על ר׳ מאיר,
 שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בגי אדם.
 בלכתד דרך ימ טבריה אל המי טבריה,
 באמצע הדוד ממש, במקום שיש דקלים רביב
 בשמת הימ ההוא, מכוון כנגד מגדל אהד אשר

 בראש ההר, שמ הוא בארה של מרי*

 במזרח ים טבריה, יש כמר אהד ושמו כפר
 תנחום, אומרים בי, שם קבור נחום האלקושי.

 וגלע״ד שמורי ז״ל הודח בז*
 ע״כ מקום ציון קבורת הצדיקים זכותם יגן

 עלימ אמן כן יהי רצון.

 שער

 מטה באלכסון קצת לצד דרום, ושם הצר אהד
 מוקף כתלים ובתוכו ציוגים וארומת רבים, ובכוד

 הטמוד לטתה ההצר שם קבור תב״ז.
 תלד עוד משם לצד מערב ההצר, ושם ציון
 אחד.ושם קבור הרמב״ם ואביו ז״ל כמו שאומרים
 העול* ורחוק מממ מעט לצד מערב, יש כמו
 הצר קטנה מאד, ואומרים בי שם קבורים ד
 מחנן האמורא, והאחר שכהתיו. ומות ז״ל אמ״ל,
 כי האהד הוא רב הנגאל תלמידו של רב. והשני
 הוא צדיק אחר זשכתתמ, ע״ל ששמעתי ממנו

 שהוא רב כהנא.
 אה״כ תלד מעט לצד צפון ומטה לצד מערב,
 ושם בהר ההוא אשר שם קוברים מתיהם אנשי
 טבת* דש שם אכסדרה אתת בנדה בנ׳ כותלים
 וקורץ אותה העולם מערת ר׳ הייא ובנמ. ודע,
 כי באותם התלומת שיש בכותל הצפוני, שם
 קבורים ר׳ חייא ויהודה והזקיה בנמ. ורב המנונא
 סבא הנזכר תמיד במטר הזוהר. ורב הונא ריש
 גלותא, שהיה בזמן רבימ הקתש, והעלו ארומ
 למערת ד חייא, כמכר בתלמוד. תעלה משם
 במעלה ההר ההוא לעד מערב ומטה מאד לצד
 ירום, ושם במערת ר׳ עקיבא. וכבר הזכית
ל דהושע  חדל. כי כשגכגסו אליהו הגביא ד
 הגרטי, גםתהה להם המערה הסממית וקברוהו,
 וכשיצאו נסתמה, ולא נשארה אלא המערה
 החיצונה הזאת, אשר כל העולם נכנסים לתוכה.

 הקדמה ל״ז



 קפו שער מעשר של הרוח הגלגולים

 מעשה של הרות

 בגדרה כשאר חרוחות, כידוע דרכם לכל יודעי
 מדע.

 אח״כ שאלתיו, ועתר. מד. אתה רוצה, והשיב
 לי שאתקן אותו, ואוציא אותו מן הגוף הזד.
 בחכמת־ •הגדולה, שהוא מכיר אותי, ממד.
 שמכריזים עלי בשמים. אמרתי לו, א״כ, כיצד
 נשתבהת ואמרת, אגי הכתי ל״ח שמואל בשוק*
 כד־ שלא יבוא עוד אצלי, השיב לי אינו הוא
 ה״ו, כ״א אותו הגוי שהיה מזיק עמי, ואמר
 שהכה אותי ושקר וכזב, וכדי להשתבח בעצמו
 אמר כך, אבל אין לו יכולת ח״ו ליגע בי.
 אמרתי לו, א״כ למה באת אלי בחלום הלילה
 בליל שלישי ליל י״ז בתמוז, וצערת אותי, והשיב
 לי אמת כי אני הוא באתי, אבל המצער אותו
 היה אותו המזיק הגוי, ואני לא חטאתי לך כלל.
 אמרתי לו, ואתה למה באת עמו, והשיב לי כדי

 לבקש ממך תקון.
 סוף סוף אמרתי לו, עתה מה אתה רוצה,
 והשיב רצוני שתתקן את גפשי ואת רוחי,
 ותוציאני מן הגוף הזה.**«רתי לו כן אעשה,
 למחר חזר וא״ל, ולמה תעכב שתי רוחות בצער
 כזה, רוחי ורוח הנערה הזאת, ויש לאל תך
 לעשות, וחלה פני מאד. סוף טוף השבעתיו
 שבועה חמורה, שלא יכזב ויצא ויחזיר ויכנס
 בה, וגם שלא יזיק ביציאתו, לא לנערה עצמה,
 ולא למשפחתה, ולא לעומדים שם בעת יציאתו
 מן הגוף, ולא לשום א׳ מישראל, וגם שלא ישב
 עוד פה מצרים, אלא תכף ומת ילך לדרכו

 לגיהנם להתרפאות שם.
 ומלבד זה גזרתי עליו כל הגז״ל בחרם
 ובנדוי וכד, ואח״כ אמרתי לו שיתן לנו אות
 אמת ביציאתו, ושיאמר שלום עליכם ביציאתו,
 וכן עשה. וכן דבר ג״ם. ואח״כ קראתי לעשרה
 ת״ה שימצאו שם, והתחלתי לדפוק בדפק שלו
 הימין, וכונתי בפסוק הפקד עליו רשע ושטן
 יעמד על ימינו, ככתוב אצלי באורך וגם בכוגות
 אחרות תועות אצלי, לתקן נפשו ורוחו, ואח״כ
 נענע בשפתיו, ואומר עמנו בקול רם בתחלה,
 מזמור יענך ה׳ ביום צרה כלו. ומזמור ויהי נעם
 ונד. יושב בסתר עליון וכר. אנא בכח וכר,

 אמר הצעיר שמואל ויטאל, היום אביעה
 חידות, ממה שאירע לי במצרים יע״א, ממעשה
 שאיחע לאסתר ת״מ, בת הר׳ יהודה וייסר יצ׳׳ו,
 שנפגעה ונשארה בפגיעות!־. ובכאב לב יותר
 משני חדשים אחר שנשאת, ואת׳׳כ יזם אהד
 הפצירו בי, שאלך ואבקר אותה, והלכתי לבקר
 אותה, ומצאתיה כמשפט הנפגעים. ונסתפקתי
 אם הוא מזיק, או שד, או רוה רעה של ישראל.
 ויעצתי אותם להביא פליל אחד מן הגוים שיבקר
 אותה, וכן עשו. ובאמצע הענין דבר המזיק אשר
 בקרבה בקול רם ואמר שהוא גוי, ונכנס בה
 לתאוותו בה, ובכלל דבריו אמר, כי הוא הכה
 אותי הכאה קטנה בשוקי, אשר בעבור זה נכאבתי
 בשוקי, כדי שלא אוכל ללכת לרפא אותה. ואחר
 כך טרח עליה הפליל הגוי, ואמר שכבר הבש
 את המזיק בצלוחית אחת קטנה, וטמן אותה

 בארץ כדרכו לעשות עמהם.
 ואח״כ פתע פתאום והנה קול אהד צועק מפי
 הנערה, ומדבר ואומר, הן אני נשארתי לבדי
 יחתי בגוף הנערה הזאת, ואני רוח יהודי אהד,
 ולכן תמהרו ותקראו לי להחכם ר׳ שמואל ויטאל
 יצ״ו, כדי שירפאני ויוציאני מזה, ותכף קראו
 אותי, והוכרחתי לילך אצלה מפני הכבת הבאים,
 ובשעה שנכנסתי אצלה, לא נתאמת לי עדיין,
 אם הוא רוח יהודי, או שד, או מזיק, וישבתי
 בצדה, והיא מוטלת כאבן דומם, מכוסת בשמיכה
 לבנה אחת, ועל הספק אמרתי שלום על ישראל,
 ותכף נתנענע שפתי הנערה, והשיבה לי, ברוד
 הבא, שלום עליכם ברכה וטובה. אמרתי לו
 יהתי אתה, והשיב לי הן. אמ״ל אם יהודי אתה,
 אמור שמע ישראל, אמר שמע ישראל וכוי. ואז
 התחלתי לדבר עמו, והיה משיב לי כהוגן, כל
 מה שאני שואל ממנו, עד ששאלתי לו מי הוא,
 ומי אביו, ומאמה ארץ הוא, ואימתי מת, והיכן
 נקבר, וכמה שנים חי, ומה היה ענשו, ומה הוא
 חטאתו, ומי ד*א המגולגל כאן, אם הנפש או
 הרוח, ומי הוא פקת עלע, ואם הוא יושב יחדי
 כאן, או אם יש עמו שומר אותו, ועל הכל
 השיב לי כהוגן וכשורה, אין בהם נפתל או
 עקש בדבריו, מבלתי שהוצרבתי לגזור עלי.,
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ת אמור י״ג מדות ה׳ ה׳ אל מ  ויעבור וגד, ו
 רחום והנון, יתקע בשופר, כמנהג כל חםליחות.
 ואתר כך יאמר י״נ מדות של מיכה הנביא מי
 אל כמוץ וכר. ואח״כ יאמר פסוק דברי עונות
 גברו מני וגר. ופסוק אשרי תבחר ותקרב ישכון
 חעירד וגוי. ופסוק וירדו כל עבדיו אלד. אלי
 וגר. ויאמר פסוק זח ג״* ואח״כ יאמר צא צא
 צא. ויכוין המנות אשר בפסוק זח מתוב אצלי,
 ותכף בהיותו מסייס מלת צא ג״פ, הקים רגל
 השמאלית של הגערה למעלה בפגי כל העם, ויצא
 מאצבע קטנה של רגל* וצעק בקול גדול, ואמר
 עליכם שלום ג״ם, והשבתי לו לד לשלום, לד
 לשלום ג׳׳פ. ותכף ומת ישבה הגערה, ופתהה
 עיניה והביטה בי, תתביישו! ממני, ואמרה מה
 אלו האנשים עושים, כי לא תעה מאומה מכל

י ואכלה ושתה.  מה שעשמו, ונשקה ת

 תה נעשה על תי, תם ה׳ כיו לתמוז, שנת
 התכ״ו למידה פה מצרים יע״א. וכתבתי כ״ל
 זה למזכרת לבאים אהרינו, למען תעו כי יש

 אלהים בישראל.
 הצעיר שמואל ויםאל ם״ש

 שעד מעשה

 כלו. ובתתי בשם קר׳׳ע שט׳״ן. ואה״כ מזמור
 בקראי ענני אלהי צדקי וכוי.

 זאה״כ תפלה זאת, בשמ האל המיוהד, גדול
 אתה וגמל שמד ממרה, אגא ה׳ הגכבד והנורא,
 המהודר והמפואר והמקתש, הממממ והממדו,
 הבוחן וההוקר, המיושר והנשגב, הגעלם והמכוסה
 המתקף בע״ב שמות הא׳ המיוחד, הצח והטהור,
 השומע זעקות, המקבל תפלו* העונה בצרות,
 הט אזנה אל תפלתי ואל תהנתי ואל בקשתי
 שאני מתפלל לפנת ושואל ממד, ואתה תשמע
 מן השמים מכון שבתה וקבל ברתמים וברצון
 רוח זה העומד לפנינו, המגולגל בנערה הזאת,
 הנקראת פב״פ, הנקרא שמו טב״פ, וקבל תפלתתו
 שאנו מתפללים עליו, לתקן נפשו ומתו, ולהוציאו
 מן הגלגול הזה, ולהכניסו אה״כ במנה של
 גיהנם, ולמלט נפשו תוהו מיד כף הקלע של
 המזיקים, ומן הצער שהוא בו, ויתהשב גלנול
 זה ובשת זה שגתבייש בו, לכפרת כל עונותת
 וחטאתת ופשעיו, ויהת דברתו אלה דברי
 םגיגוריא לפניד על הנפש והמה הזה, ויגלו
 רחמיד על מדותיד עלת, מכרגו לפגיר י׳׳ג מדות
 של רחמים, אל מלד תשב על כסא רחמים וגר,



 קפח שער מפתחות הגלגולים

 מפתחות ספר שער הגלגולים
 אמר הצעיר שמואל בן הרב המחבר זלה״ה בראותי כי אחרי בלותי היתה לי עתה
 להתעדן בגן עדן ולאכול מעץ החיים ולשתות את מי הנהר הגדול נהר פרת העצומים והרבים,
 וקרתי ושתיתי מים צוננים ומתוקים, כל חיך אומר לי לי בסדר אשר סדרתי לפניך ותיקנתי סדר

 נאה ויאה בפתחי שערים והיה כל מבקש ה׳ יכנס בשער ההוא אשר לבו חפץ.
 האמנם העיקר עדיין חסר מן הקרב הקרב אל משכן ה׳ כי לא ידע למצוא את אהבה היכן
 אהלו תקוע, או אצל מי הוא חונה, ולכן לעומת שבא כן ילך ומאומה אין בידו להיות כי מפתחות

 שכיות החמדה לא נמסרו בידו.
 לכן אמרתי אני אל לבי לטרוח ולהכין ולמסור המפתחות ביד שלוחי דרתמנא, ויזכו
 משלהן גבוה כשלחן ערוך ומפה פרוסה על להם הפנים פונים אל כל עבריהם ודברי תורה עניים
 במקומם ועשירים במקום אחר והיו למאורות ולאותות מנורה בדרום שלחן בצפון איש על דגלו
 יחנו ויהנו מאד בכוונים מכוונים למלאכת השמים בדבר דבור על אופניו בהיר ונהיר וצה־ר
 וטהיר הוא המשביר בר לחם ומזון לנשמות לתת לכל שואל די מחסורו אשר יחסר לו מכריז

 ואומר: מאן בעי סם היים.

 הקדמה אחת

 בענין מ״ש חז״ל כי חמשה שמות יש לנפש ואגב יתבארו שנים שלוש הקדמות
 הטנות קרובות אל הנז״ל

 הקדמה שנית
 בסדר כניסת באדם הנפש והרוח והנשמה ושם נתבאר סוד העבור והגלגול

 והיבום יב א

 הקדמה שלישית
 בענין הגלגול והימם והעכור ושם נתבאר סוד פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן טז א

 הקדמה רביעית
 בענין הגלגול נ׳׳כ ויבאר ענין גלגול כפול ושם נתבאר גלגול רב ששית כ א

 הקדמה חמשית
 בעגין ההפרש שיש בין הגלגול לעבור ושם נתבאר ענין גלנול כפול על אמתו
 באופן אתר. ואגב נתבאר סוד פסוק פוקד עון אבות על בנים. ואגב
 נתבאר שם סוד פסוק הן כל אלה יפעל אל. ואגב נתבאר שם סוד מ״ש

 בסבא דמשפטים בענין המגולגל כמה פעמים באיזה גוף מהם יקום בענין
 התחיה. ואנב נתבאר כי לפעמים יארע שיהיה באדם איזה נפש טהורה
 ובכעסו תצא מהנו וכיוצא בזה. וגם יתבאר חלוק בין המתגלגל לסבת

 תקון עבירות וב# המתגלגל לסבת שלא היו לו בגים כג א

 דף טור

 ט א

 כה א

 הקדמה ששית
 בענין נשמות חדשות וישנות מה עניינם בארוכה. ושם גתבאר הקדמה א׳

 בשמונה תלקי התשובה מה הם



 שער ממתתות הגלגולים

 הקדמה שביעית

 גם כן נענין הנשמות הדשות וישנות מי הם ושם נתבאר סעם לקצת צדיקים
 גמורים שמתים בקצור שנים. גמ נתבאר סוד מסוק ימותו ולא בחכמה,
 גם נתבאר סוד סםוק יגמר גא רשעים ותכוגן צדיק. גם נתבאר שם נפש
 דוד הע״ה מהיכן היתה מתגלגלת וגמ גתבאר שם מאמר חז״ל שאמרו

 שאהאב שקול היה

 הקדמה שמינית
 בעגין גלגול הגשמות למה מתגלגלים

 הקדמה תשיעית
 והיא מארבע מאות שאלות שהיה שואל דואג ואהיתומל במגדל המורה באויר
 והוא לידע אם הגלגול הוא באנשים וגם בנשים או לאו ובור. נתבאר

 סוד פסוק דור הולד ודור בא והארץ לעולם עומדת
 גם נתבאר שם כמד ימשכו הגלגולים אם יתגלגל איש בנקבה או נקבר.

 באיש וכיצד תתעבר הנקבה המגולגלת מז הזכר

 הקדמה עשירית
 והוהיא מדברת בבתי׳ הבנים שאדם מוליד. וגם נתבאר בה מזי, התלמידים

 עם הרב שלהם

 הקדמה י״א
 בענין הנלגול בתכלית הקצור מכל הנז״ל והיא מלוקטת מכל דרושי

 הגלגולים

 הקדמה י״ב
 בעגין משמות ההדשות והישגות וגמ גבאר בה עגין המשה מדריגות של המשה

 מיני עכורים שנמצאו בגשמות י״ב הרשים וט׳ הרשים וכוי

 הקדמה י״ג
 גמ כן מקושרת עם ההקדמה הקודמת

 הקדמה י״ד
 בעגין משמות המתגלגלות מי הם

 הקדמה ט״ו
 יתבאר בה טעם למה מציגו היות צדיקים גמורים גדולים בגי רשעים

 הקדמה ם״ז
 יתבאר בה שכל מי שנשמתו הדשה צריך לקיים כל תרי׳׳ג מצות



 קצ שער מפתחות הגלגולים

 הקדמה י״ז

 והיא מקושרת עם האמור שהאדם מחויב לעסוק בתורה בד׳ מדרגות שסימנם
 פרד״ם להיות כי נשמות ישראל הם ס׳ דבוא כו׳ ושם גתבאר כי גם

 במצות יש מצות זכרים ומצות נקבות

 הקדמה י״ה
 מדברת בענין ד׳ עולמות אבי״ע. ושם נתבאר ג״כ שנוי בין תורה למצות.
 ושם נתבאר ג״כ כ־ ארבע יסודות הם ארמ״ע והם הם עצמם ארבעה

 אותיות הוי״ה ומשם נתהוו כל הנשמות

 הקדמה י״ט
 מדברת בענין ההפרש שיש בין הנשמות המלאכים לנשמות בני אדם וממנה
 יובן כיצד יכלול האדם נשמתו בכל יום ובכל לילה בפסוק בידך

 אפקיד רוחי

 הקדמה כ׳
 מדברת בענין בת זוגו של אדם בענין הגלגול ושם גתבאר ג״כ הקדמה קטנה א׳
 והיא כי מי שהיה ת״ה והיה גדול וחטא וחזר בגלנול שחכמתו אז
 מתעלמת ממגו גם נתבאר כי כל הבעלי תורה שבדור הזד• האחרון
 הם מאנשי דור המדבר. גם גתבאר כי אם ימצאו בדור א׳ שתי נשמות
 משרש א׳ הם שונאים זה לזה עכ״פ. גם נתבארה הקדמה א׳ על ערוב
 הנשמות וכיצד מתתקנים והוא מיוסד על פסוק בלע המות לנצח.
 גם נתבאר הקדמה אחרת כמוה על הנשמות בקצור. גם נתבאר באור

 פסוקים שאין להם הכרע מה הוא

 הקדמה כ״א
 מיוסדת בעניני התשובה והגלגול וגם נתבאר מאמר ר׳ מתיא בן חרש בענין
 ארבעה חלוקי כפרה וכיצד מתהלקים בשם ההוי״ה. וגם נתבאר שם

 חלוק שיש בין חטא לעון ופשע

 הקדמה כ״ב
 מיוסדת בעגין עוגש הגשמות של הרשעים בעה״ז וגלגוליהם ובמי מתגלגלים

 ואמיתי מתגלגלים באיזה זמן וזמן עכבתם שם

 הקדמה כ״ג
 מיוסדת בעגין חבוט הקבר. גם גתבאר שם עגין המת בע״ש מה דיגו בתבוט
 הקבר. גם גתבאר שם מ״ש ז״ל ששואלים למת בקבר על שמו. גם

 גם נתבאר שם דרוש אחד בענין תבוט הקבר מתוק מאד

 הקדמה כ״ד
 יבאר בה קצת שכר גשמות הצדיקים. גם יבאר בה שנוי שלשח לשונות ואלו

 הם יש לו הלק לעוה״ב או מזומן לחיי עוה״ב או בן העה״ב



 שער מפתחות הגלגולים

 הקדמה כ״ה

 בעגץ בריאת חחרימ והגבעות והמעייגות וחיכו רומזים

 הקדמה כ״ו
 מיוסדת בעגין הגשמות ומאין באין ויבאר בו ג״כ את יש תמש זווגיס למעלת

 ומהם באים. ויבאר ג״כ פסוק משא דומה אלי קורא משעיר

 הקדמה כ״ז
 אומרת כי איו לד אדמ שאץ לו גשמה בבתי׳ אור מקיף ואור פגימי מגמת

 הצלם דמותין דז״א

 הקדמה כ״ה
 אומרת כי ז״א יש לו שלשד. מוחץ שהם הו״ב וביגיהם הדעת. ושם גתבאר חטא
 אדה״ר. ושמ גתבאר שרש קץ וגשמת ר׳ עקיבא חבאח משרשו. עוד

 גתבאר שם שאר הגשמות התלויות באיברי אדה״ר

 הקדמה כ״ט
 בעגץ בריאת אדה״ר ותולדותיו. עוד גתבאר שם מה עגץ מגו טוב ומעוםו
 רע או להמר. עוד נתבאר שם הקדמות אהרות בעגץ אדה״ר קודם

 שחטא ואתר שהטא וסדר מדרגותיו בעולמות אבי״ ע
 שמ נתבאר הקדמה קטנה בסוד היבומ והקדמה שנית קטנה ג״כ בעגץ

 הנפשות שאינם מבתי׳ שורש קדושת שכת

 הקדמה ל׳
 בענץ קיומ המצות ושם נתבאר הקדמות קטנות מדברות בענץ איברי אדה׳׳ ר

ץ הנבראים באורז־  ואיד נכללו בהמ כל הנשמות של כל «

 הקדמה ל״א
 מיועדת כי כל הנשמות ורוהות ונטשות שבכל הנבראים בעה״ז כלם כלולים
 ונתלים גאיה״י. ושם נתבאר דרוש שתי כתפיו של אדה״ר הם שני
 בניו קץ והבל קץ משמאל והכל מימין. ושם נתבאר ג״כ נשמות

 הבאים מצד קץ ונשמות הבאים מצד הבל
 גם נתבאר שם ביתד שאת באיזה מקומות עליונים רומזים. שם נתבאר
 עוד קתב אל הגז״ל בעגץ תרי״ג איברים של האד* שם נתגאו•
 עוד ענץ שרשי הנשמות באופן אהד. שם נתבאר עוד קרוב אל

 הנז״ל וביאר בו כמה נשמות

 הקדמה ל״ב
 מדברת בכל האמור בעגץ הגלגולים גגו נתבאר מאמר ת״ל תגא מיכאל
 באחת גבריאל בשתים אליהו בארבע וגלגול אלישע הגביא מזזקיחו

 המלך ומתתיהו ודיב״ז ודני עקיבא



 קצב שער מפתחות הגלגולים

 הקדמה ל״ג

 והיא קרובה אל ההקדמה הנזכרת ונתבאר בה כמה גלגולים אחרים

 הקדמה ל״ד
 מיוסדת בענין שרשי קין והבל ויתבאר בה ענין מה נקראו זרועות ומה
 נקרא כנפים ונתבאר בה ג״כ מקצת אנשי סגולה הנרמזים במקומות

 הנזכרים. עוד נתבאר שם יתרון שיש לקין על הבל אחיו יתרון גדול

 הקדמה ל״ה
 מיוסדת גם כן בענין שרשי קין והבל

 הקדמה ל״ו
 ובה יתבארו כל השרשים בפרטות גדול, והם: שרש קין ראשון, גם שגי. ושרשי
 הבל ראשון, גם שני. ושרש הרן. ושרש נחור. ושרש שת. ושרש תרח.
 ושרש יעקב אע״ה. ושרש אליעזר עבד אברהם. ושרש זיהרא עילאה
 דאדם. וכמה שרשים אחרים בפרטות. וגם בענין רחב הזונה. ונם בענין
 מרע״ה, והלל הזקן. וענין כלב בן יפונה. וענין המרגלים דרוש נפלא.
 וענין הלל ושמאי. ולקוטי ענין גלגולים המפוררים והמפוזרים בכל

 השער הזה
 ובדף קכ״ד וקכ״ה נכתבו מעט סגולות של עשבים מפי מורי ז״ל.

 הקדמה ל״ז
 יתבאד בה כל מקום קברות הצדיקים אשר בצפת ת׳׳ו ואנפיה מפי הרב ז״ל

 הקדמה ל״ח
 יתבאר בה כל הדברים שאמר הרב ז״ל לאבא מארי הרב ז״ל לעגין הגוגע
 לו ולגשמתו. ושם גתבאר סדר השגת מורי ז״ל. ושם גתבאר שרשי כמה

 נשמות אחרות מן התנאים ומן האמוראים וכיוצא בהם עם דור מורי ז״ל

 הקדמה ל״ט
 יתבאר בה קשר שהיה לאבא מארי ז״ל עם כל החברים אחד לאחד. ואגב
 יתבאר כמה דרושים נחמדים בענין סדר הגשמות כמד באים. ואגב
 הקדמה זו נתבאר היטב הקדמת ה׳ זווגי העליוגים הנז״ל כפי סדרם
 האמיתי. והם: ישראל ורחל, ויעקב ורחל וכר. ובתוך ההקדמה הזאת
 גתבאר היטב מקור העשרה הרוגי מלכות מהיכן היו וגם עשרה תלמידי
 הרשב״י ע״ה וגם רביגו הקדוש ותלמידיו ושאר מקורות אחרות כל כת

 אחת מזווג אחד ואח״כ נתבארו החבירים של אבא מארי ז״ל עמו

 הקדמה מ׳
 יתבארו בה מקצת לשוגות הקשים והצריכים עיון שהם בספר הזהר ובתקוגין

 אשר לא נכתבו במקומם בי נמצאו לי מחדש

 מקוד, ישראל מ׳ סאה.

 תם ונשלם שלב״ע בילא״ו


