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גלויה הודעה
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י נ נ  ומחזיק זכותי על מוחל שאני רבים כת בשער להודיע ה
 ולהדפיס לחזור עהור לב לבו על שיעלה מי לכל טובה

 ביעקב לחלקו כחו״ל או בארץ שיהיה מקום בכל זה ספרי
 הנספחים. דרושים ג' עמו שידפיס כתנאי אך ־ כישרס ולהפיצו־

 ברכה ישא ובזה ״ אהרן בהעלות ״ קונט׳ כשם הנק' כסוף
המחבר • הטוב מפעלו בעד ה' מאת



הקדמה
 הכין בכחו ארץ ועשה יצר וברא האציל הפשוט ברצונו אשר היוצר ויתפאר הבורא

. . . לברואיו בטובו להיטיב שמיס נטה ובתבונתו בחכמתו תבל .
 את לנו ינתן העמיס מכל בט בחר אשר ישריו לבית טוב ורב יריאיו על חסדו גבר רחמיו וברוב
טע עולס וחיי אמת תורת תורתי  פארן מהר הופיע למו משעיר הרח בא מסיני ה׳ ־ בתוכנו נ
 הוד את השמיענו עת ירופפו שמיס ועמודי ירגזו הרים מוסדי רעשה ארץ קודש מרבבית^ ואתא
 חלקי שלו את א' כל קיבל והנורא הנכבד מעמד באותו ושס ־ אש מלהבית קדשו ודברות קולו

 ■ המקרא בפשוטי רבה תהוס חקר עד ויורד נוקב בכ׳דו בא זה * נשמתו שורש מחצב כפי ינחלתו
 וזה ־ התורה מצפוני לחשוף ימלל עילאה לצר ומלין לשחקיס ירקיע המשומר יין בחביתי בא וזה

 * בפלפוליס וטוחנן הריס עוקר בידו ותלמודו בא זה ־ תמרה כסנסני ופרחין ציצין ברמ׳ז טומן
 ירהיב אס כמוני אישיס וחדל נבזה על בוז בעין להביט אין לכן ׳ תליתליס וקוץ קוץ ע״ב דורש וזה

 חלקו וזה • שלו את עושה הוא כי ספר על רוחי הגיוני ולהעלות צבו מערכי לערוך עוז בנפשו
 ערכי מך ממני נכחד ולא עיני רמו ולא לבי גבה לא מעודי כי עמי שער כל ויודע * עמלו מכל

 * דרכי לשנות כגיגית הד עלי כפו הס שמוני להס וכמטרה סכיני אשר הזמן חצי אך * חלכי ידלית
 וההצלחה הייתי מאושר * בהיכלי ורענן בביתי הייתי שלו ישמרני וה4נ בימי אהלוך קדס הן כי

 ששון מאיר והג' מנשה ומשנהו אהרן הבכור לשולחני סביב זיתיס כשתילי ובניס * לימיני עמדה
 * ירכו על צולע והוא • דרכו לשרך התחיל מערכתי כוכב כי בלהה והנה פתאוס * עיני אור חי

 ולא זרועותי מבין מנשה את וחטף * שושני וללקוט בגני לרעות בארמוני בא בחלוני מית עלה
 נדהם כאיש משומם ואהי ’ אישוני מחמר חי ששון מאיר על גס הקשה חרבו בהכיף מבלע ידו השיב

 ’ אוני ראשית באהרן ואנחס יתלאה ראש עלי ויקף שלומו את ממני אסף אשר הזמן יד מתגרת
 כשרונותיי בהתפתחות גילו בני כל על ידות עשר בגדלו ויף בקומה גבה כה ועד כה עד אשר

 כחוריס תפאי״ת להשכיל נחמד עלס ויהי * נאות היותר והרוחני המוסרי מצבו ובתכונת הנעליס
 אמרתי שנה טז כבן בהיותו התר״נח ש׳ ובראשית ‘ יתמיס צדיק ת״ח ברכי בין יושב וחכיס יניק

מה וממשפחה היחש מגזע הארץ עס מרום מבנית אחת בתולה לו ואארש אשה להשיאו  טובת י
ד כי וקויתי ‘ הבא אדר בחודש החתונה זמן והגבלנו ׳ חן ויעלת שכל  עוז נפשי תדי־וך מעט עו
 ה׳ כי אהה אבל * ורגזי מעצבי לי ה' יניח ואז לבו שמחת וביוס חתונתו ביוס משוש אתו לשיש

 תקפה כה ובין כה בין אך ־ רע אין ואמרנו קלה מחלה עליו עברה שבט בסוף כי יעץ אחית
 רחמים שערי על דפקתי ־ אונים באין עץ כבול ונפל השבץ אחזהו כי עד ליום מיום מחלתו עליו

 מו״ר קבר על ותחנות בבקשות ידי על עזרו היו הישיבה חכמי וחבירי הליחה דרשתי שיחה שפכתי
 הריס הרטבתי דמעה מזרס ארץ רויתי באפר התפלשתי המה בארץ אשר קדושיס ושאר נ״ע הצדיק
 כניסת ועס * תפלתי סתס *2ו ננעלו השעריס וכל ותחנוניס ובכיה בתפלה מעל השמיס e קיאתי
 ושבה חמרה בית את עזבה הנאמנה ורוחו הארה באותה בטהרה יצאה נשמתו פורים ליל הארת

t לא נצח עד דס של באותיות לבי לוח על חרוש ההוא והנורא האיום הרגע ‘ נתנה אשר היזהים 
 ואותנו שאננות למנוחות נסע הוא ־ יעזבני וכחי תבעתני פלצית לבי יחרד בו דברי ומדי אשבחהו

 ארוסתי ואת • ותרשישיס אראלים בין ישכון מרומים הוא • למקוננות קוראים ומייללים כוכים עזב
 שכרי על אהה לבי מנהמת צעקתי יומי לקשה בכיתי • חו/ ח' בן ליבס זקוקה גלמודה נוגה עזב

 בערכה כערער ואהי מתחת ושרשי ממעל פריי נשמד ואינם יצאוני בני מלאו'כמכאו" היש מכתי גחלה
 ליגון נהפך איך ולשמחה לששון נועד אשר החדש ־ חשך והנה לאור ואיחלה רע ויבא קויתי לטוב

 וחלפה מחצה האיומה והשמועה ־ וקינים לאבל נהפך איך שמנים למשתה הנועד והשבוע ־ ואנחה
עשה זאת מה לאמר אחיו אל איש ויחרדו לבס ויצא כמרקחלן העיר את ותשס וריע אוהב כל לב

אלהיס



 חג כעת חייתה פתיל ולקצץ * עתה כלא שושנה ללקוט * וחפה מפשע זכה היפה לנפש הים12
ה כמה״רר ועט״ר מו״ר עוזנו גאון שקם עד * כלולתה ס ו ם י י י  המונה שאון והשקיט נר'ו ח
ודעת טעם כטוכ הענין 'להם־ ‘ והסביר )זה קונטריה כסוף נדפסה ( היקרה בדרשתו

 ה' מיד ופלוח מחוץ נשוך לב אני שגס ולפי •לדממה'* לכבס סערת קמה וכזה הגלגול אמונת עי
 זו'והדברי' אמונה עי רק הנורא האסון סיכת לדעת הנהלאה לנפשי נוחם מצאתי לא עלי ההויה

 ה' קדוש מפי הייצאיס דא״ח כינה אמרי להכין לכי את פניתי לכן * להגלית ניתנו לא עתיקים
 ■* נ״ע בני למנוחת ספר עצ יוחקו שכלי קט כפי במצודתי שיעלה ומה הגלגולים בשער זל הארי
 למעלה ונסבו רחכו זו חכמה סעיפי כי להיות זה בחיבור יגעתי יגיעות כמה גלייא שמייא וקמי

 יוד להאריך ש^ל כמקום קיצר זל והארי ׳ וימה קדמה ונגכה צפונה עברו נטשו ושישיה למעלה
 יעשה ומה זו בחכמה וכ״ש ככ״מ אסור החדש ושנינו טפחים פי12 אלף וכיסה טפח וגילה מונים

 בידי . נחרש לא כור כשדה הוא זה ששער ועוד * עמוקים ממיס פנינים לדלית לב חסר איש
 כל ואין יביטו למיחוק עיניו אשר ענק ע״ג כננס ואינני * האחרוטס בידי נעבד ולא זל הראשונים ,

 הזמן ממקרי מכשולים כמה ועוד * מרווחים ועליות מגדלים רמים כמו עליו לכנית ופנה* .יסוד
 צוהורית אמרות אך * נואש ללבי ואמיתי אחור נסוגותי רכית פעמים ולכן * דרכי על עמדו ,

 הדור מופת הוא קדוש אלהים איש מפי לכי על כטל תזלנה כפעם כפעם אשר טהור מלב .היוצאות
ח כמה׳׳רר הי״הג ועט״ר מו״ר . ״ י  כושלות וברכים רפית ידים חזקו הרהיבוני המה נר״ו הטוב ר

ת c לקלוע זכיתי לא אלו לבי אל ואמרתי המקרא על לחזור אמצו  גרגרים ג' בשנים רק האמת מטי
מי על לברך וזכיתי לי און מצאתי משדי ובעזר * שכרי זה והיה די  אוהצ כל פני ואחלה * המוג׳

 * ’ פני על משוגתי שיוכיח ושגיאה טעות איזה בו ימצא שאם זה כספרי המעיין צדק ודורש אמת
 מבקש אני האמת כי שגיתי לומר אבוש ולא אודה עם וקבל טובה לו אחזיק וצדק אמת ע״ד היא •ואם
י זה ספר וקראתי * זולת לא נ ן ב ר ה  הניח ולא חמדה בלי לו הנך נ״ע הנזל שבני צהיית א

טוב נצח למזכרת לו להיית שמו על קראתיו לכן י ומבנות מבנים זכר שום אחריו
 ומע׳׳צו תורה צדיקים של תולדותיהם שעיקר לפי ועוד *' יכרת לא אשר עולם שם ומבנות מבנים

* תולדותיו הם והם בניו הם והם * בנים כמקום לו הם הזה כספר הנאמרים תורה חידושי לכן
׳ :לגלותו אין עמדי כמוס הוא הלא אחר לטעם ועוד *

ן כ ב  ולא * הצילנו ויגון צרה ומכל עלינו רחם רחמן מלך תפלתינו תכון עינינו וליה ליה אנו ו
 ושלוה בחילגו שלום ויהיה * עינינו יחשכו ̂ו לבנו ידוה ̂ו * בגבולנו ושבר שוד ישמע י

 עוזך מתי עד ה' אנא * העלנו קודש צבי ציון הר ואל * תקננו וארוכים טובים וכחיים בארמניתינו
̂י הצכי * קוינו לישועתך כי והושיענו קומה * תקצר ה' היד צר ביד ותפארתך בשכי  מתי עד ישר
 אלו * ועונשים מכיס קשים אדונים בידי ורטושים נטושים * נרדפים צואר על וסחופים דוים •יהיו

 משלחי אלימי חציפי * אזוזי ונפיק דעייל הזה הרע הגוי * חוכלין כמקל הגולין הן אלו הלוקין הן
 ויש' בהיכלו מרקדים מבפנים גוים י שנשכה תינוק האהובה כן את לכק׳ר e חנות השכח * גלימי

 ושפחה ימלוך כי עבד אחסנתא באעכורי לאתהוי דאברהם מאריה * אהולו פתח איש בוכים מכחוץ
 ישראל ולבית מגורן יסוער כמוץ רשעים וינערו • ביתא וטאטי מטאטיתא שקול גברתה קירש פי

 דכופת׳א בטולא וכתיב ונזכה דאומתיה מדברנא דעמיה רבא * גלי בריש נפלי בר לית' קין תצמיח
: בב״א C בית ונעלה ונקומה eמקכצי' רב ישראל כדחי ואסף יהל אור כראש ישי בן * דחמויתיה

; הי׳ו * אגאסי אהרן שמעון * מחסי כצור הבוטח המחבר דברי כה :



בס״דבס״טבה״נו

־ן א מי ר ה ס׳הגלגולי׳ עי' זו הקדמה א דז
ש״מ וע״ח ואילך מדיא פ״ו ׳

 נכתוב הציוני' ושאי דסוכות דרו״ז 'וש״הכ פיא
 :לו השייך במקום כ״א בע״ה 'לקמן
ס * פ״א ס״הג לנפש יש שמוח ה' כי ש

 דמסיק למאי היינו סדרן וזה מ״ש ונ״ב
 אבל סדרא בהו שייך ושפיר שונות בחי' שהם
 נינהו כחי׳ חדא דכולהו השתא דס״ד מאי לפי

 :וק״ל כהו שייך סידרא מאי הס נרדפים ושמות .
X ם  השמות קריאת נפל לא כי ספק ואין ש

 כלומר נ״ב ־ ובהודמן במקרה הנז'
 על מירים שכולם נרדפים שמות כמו שאינם

 חלוקים כחי' ה' הם ו1י שמות ה' א1י א' עצם
 :וק״ל לו המיוחד כשמו נק' מהם וכ״א ז״מז

ם ד  האדם ואיננו האדם לכוש הוא והגוף ש
 ובריש ש״כו ריש בע״ח עי' נ״ב ־ עצמו

: יע״ש זל למהר״חו קדושה שערי ס'
ה ם '  דק כולם לקחת זוכה א׳ כ^גע ולא ש

ב׳ הקד' ריש לקמן נ״ב ־ זכיותיו כפי .
 זוכה שאינו השנים כמספר ג"כ שתלוי כתב

 • יעו״ש שנה י״ג בן היותו עד הרוח לקחת
 בחינות יש כי ע״ב ד״י הק״ז לקמן עי' אמנם
 השנית בבחי׳ מיירי דהכא תבין וממילא שונות
 הדבר שבהם והכל קין דשו׳ נשמות שהם דהתם

 זכה כזו״הק אמ׳ ועליה לחוד הזכות כפי תלוי
 הא׳ בבחינה מיידי ב' דהק' וההיא * וכו' יתיר
 הרוח להשיג זוכה שאינו חדשות נשמות שהם
 ומספ־ המעשים כשרון שהם תנאים בב' ^א

 ב׳ הק' מריש נמי מוכח והכי • יעש״ב השנים
 :וק״ל יע״ש חדשות בנשמות התם דמיירי

ם 1  חצק רק וכו' להם אין כ״א רוב אמנם ש
ד׳ בהק״ד לקמן וכ״כ נ״ב • לבד הנפש

: יע״ש הק״לה וכריש ע״ב ו׳או

f ם  צריך וכו' איש כל שיתקן צריך עכ״ז ש
 בכאן נ״ב • רוחו חלקי כל האדם שיתקן

 אצל תיקון רכות פעמים נזכר זה שער ובכולי
 דהצודה אי' כ״ו שער ריש דבע״ח וצא״ל הנר״ן

 ירידת כל ואדרבא והחומי־ הצלם רק כלל תי' א"צ
 • שלהם כתי' לסייע א1נ אינו כעו״הז הנשמה

 ישתוו ואיך ‘ יע״ש פ״ה ניגה קלי' בשער וכ"כ
 זל״הה להרש״ש עי' אמנם ־ זע״ז ר״זל דברי
 ערומים מלכיש ברכת בהק' מ״ש ד״פח כנ״ש
 נסים למיה״ר נהר עלי ס' נדפס חדש זה וראה
 ז״ל הרש״ש כוונת ביאר ע״א כר'ה ושם ז״ל הררי

 היא מל״ע בהק' ז״ל הרש״ש מ״ש וז״ל נכון על
 אתנהלה ואני ־ ונו' חיים מיס ממקור מוצאת
 והיא בוריין על הדכריס להכין המדברה לעט׳י
 שאנו מה דכל • צריך אני למוד׳עי וראש תחלה

 ומחברים מכ״יע ניצוצות ורפ״ח מכלים מבררים
 אותם ומעלים באצי' שנשא־ו האורות עם אותם

 עם מ״ה שם ומוציאין לתקנם המעלות רום עד
 “עש יצאו כתחילה כי הוא הכ׳׳ן חלקי חשלום
 והאורות די״ס כלים והס ואורות כלים נקודות

 הנשמה שהיא הנרנ״חי אכל • להי״ס נשמה הס
 הנה והאורות מתו ומשו״ה יצאו לא העיקרית

 כאצי' נשארו ומהם ניצוצות רפ״ח נפלו מהם
 ורפ״ח מכלים מבררים אנו עתה וא"כ ־ כידוע
 שנשארו האויות עם אותם ומחברים מבי״ע

 ע״ס המעלות רום עד הכל את ומעלים באצי'
 תשלום עמהס ומחברים אותם ומכי־ריס דא״ק

 ועוד דא״ק מהעין ויוצאים ואורות וכלים י״ס
 ומוצי' מהמצח ואורות כלים דמ״ה י״ס מוציאין

 המנוקדו' ההויו׳ת בחי' הנז' והאורו' הכלים עם
 ואורות שמכלים הנז' להאויות רוחניות שהם
 אלא ומו' גוף בחי' נעשו אותם שהעלינו הנז'
דקטנות ואורות הכלים כחי׳ בין הפרש שיש



ס אהרןא' הקדמה הגצגוליס שער על פי'ב
 ■ המוחין מש' בפ״א ככז׳ דגד' ואורית לכלים
 כין מהאורות הנעשו המו' אלו וכל וכו' והוא
 לתוכם וממשיכים הויו״ת הם דקט' בין דגד׳
 המנוקדות ההויוח האמתיים הנרנח״י בחי'
 המו' רוחניות הם שאף אלו לאורות כשמה שהם

 שאין נמצא ־ הנהר רחוכית בהק' ועי׳ החומרים
 הם אדרבא אלא האמתיים בכרכח״י יתי' בירור
 כפ״א הכו' הצורית חוד הם ואלו לקקן באים
 לברר יורדים והס כלל תי' דא״צ הצלם מש'

 שנא' ככ"מ ומעתה ־ כנו' השכינה גלית דוגמת
 הכשמו' לכחי' תי' וכש״הכ הגלגולי' כש' יבפרע

 כחי' הם שהם האיכרים דחיית ־ הכרכח״י הם
 ככול המו' כש' כנו' מהאורית הנעשים המו'
 הכל א״ש אלו דפח״ח ועפ״י ־ לעניינו עכ״ל

 כי עיניך לנגר הערך יקריז זו הק' ושים ע"כ
 לך וקועיל דברים לכמה חיים קוצאית ממנה

 שיע״ב דפ״ע זל להתי״ח שו״ר ׳ רכים למקומית
 דבריו ואין יע״ש ניצי' כפלו עצמה מהנפש שגם
: ודו״ק למעיין כני־' כ״כ מוכרחים זל 1
□ ח  כ״ב ־ העשיה מכל גדול שהיצי' לפי ש

 גדול הוא שביצי' שלו קטן ששורש כלו'
 הגדולה לבחי' שיזכה אפשר ואיך • העשיה מכל

 הוא שהכל הימנה בקטנה שלם שיהיה קודם
:וק״ל המדריגה בתדר

□ ט  דברי שהם כר' כ״ב ־ וכו' הדברים פי' ש
 ליכא זל רביכו דאלו זל מוהרח״ו

 חרא לאשמעיכן אתא וקרתי קמיה תפיקא
 שכתב רז״ל בדברי לחשוב תטעה שלא צאפוקי

 שיהא שר״ל העשייה עולם כללות כל שיתקן צריך
 העולם כל של רעשייה הכפשות כל לתקן מחוייכ

 שנוגע במה רק מחוייב דאינו היא דלא כולו
 אם האמנם כתו״ד מ״ש והיינו לזולתו לא לעצמו

 ועור וכו' מחוייב זה אין וכו' אחרת נפש איזה
 כדרזל הנז' התי' כחי' הוא מה לאשמעיכן אתא

 הוא הא' עניינים ב' כולל שהוא השתא וקאמר
 העבירות פגם תי' הוא והב' והמצורל התורה עתק

 הוא הת״ומ עי שהוא שהתי' וקאמר ישנו אם
 כולה העשיה ערך כפי ובמצות כתורה שיעתוק

 המקרא פי' להבין כתו״שבכ היינו התורה ועסק
 פ' המצות. כש' כמ״ש העשיה חלק שהוא לכד

 בעשיה איכון מקרא דמארי ע״א דמ״ז ואתחנן
להק' בפי' זל שלום דברי הרב פי' וכן ־ יע״ש

I כל קיום היינו והמצות ־ יע״ש ע״א דכ״ט רידן 
 תוע״ב די״ג י״א בהק' לקמן וכמבו' מ״ע רמ״ח

 בכל כשלימות דעשיה לנפש שיזכה האדם שתי' |
 • יעש״ב מ״ע רמ״ח כל בקיום הוא חלקיה י

 כל כלו' דקאמר כולה העשיה ערך כפי והיינו
 תגי ולא כולה העשיה כל תי' שהם מ״ע רמ״ח
 מקום כפי שהם לבד פרטיות מצות איזה כקיום
 פרטיות מצות יש אבר ככל כי נפשו שורש אחיזת

 ע״א ^ד יא בהק' שם כמכו' לו מיוחתוק
 המיוחסות מצות אותם בקיום תגי דלא וקאמר
 אלא לחוד כשמתו אחי׳ת תלוי ששם אפר צאיתו

 העשיה כל תי' שהם מ״ע הרמ״ח כל לקיים צריך
 צריך נמי העבירות כגם של הב' ותי' ׳ כולה

 שיתקן דהיינו כולה העשיה ערך כפי ג"כ שיהיה
 במקום שאינם ואפי' כעשיה שפגם הפגמים כל

 לפום זל דבריו פי' זהו ־ נפשו שורש אחיזת
 בהק' לקמן כמ״ש הא ואתייא השהא יתבר מאי

 לתקן לארם די לא כי ודע הל ע״ב ריר יא
 כל רק למעלה נפשו אחיזת בפרטיות עצמו
 שכתכתי למה מסייע וכו׳וזה והיצי' העשי' חלקי

 צריך אבר בכל פרטיות מצויז שיש שאע״פי פה
 עו״ש וכ״כ ־ יע״ש מצות התרי״ג כל שישלים
 וכו' הכותב אמר כד״ה עצמו עמוד כאותו

 קיום הוא הא' הנחים כב' היא הכפש דהשלמת
: יע״ש הכפש פגם תי' והב'הוא מ״ע רמ״ח כל

 שס חין כי אפשר או הכי כתר קאמרוהדר
לא דרזל דאפ״ל כלו' וכו' כופל תי'

 שהוא לבר העבירות פגם כתי' אלא הכא מיירי
 וביה כעצם חי׳ לשון נופל שבו המעוות לתקן
 ואפי' העשיה שבכל הפגם כל לתקן דכעינן הוא
 הת״ומ שע״י כתי' אכל נפשו אחיזת במקום שלא

 רז״ל מיירי לא בהא בהשאלה רק תי' נק׳ דאינו
 כולה העשיה ערך כפי שיהיה כמי כיה בעינן ולא

 כאיתס תגי אלא מ״ע רמ״ח כל קיום ד(היינו
 נפשו אחיזת ששם אבר שכאותו פרטיות מצות
 לקיום לאפוקי דאחא לפרושי ליכא אכל ־ לכד

 כלל צריכי ולא תי' מיקרו דלא לגמרי המצות
 הוא המצות שקיום מכו' יא הק' דככולי חרא

 ככולם או בלאו״ה תגי ולא הכפש להשגת הכרחי
 התלויים כאותם מיהא במקצתם או הא' כפי'

 כלום כולא לפוטרו אכל נשמתו אחיזת באבר
מוהרח״ו הו״ל דא״כ ועוד ־ יע״שב א״א



אהרןא' ההרמההגלגולים ש׳ על פי'בני
 וזל כ׳ ד' הק' ריש דלקמן עצמו דברי סיתי

 התלויות מצות קיום ר״ל תי׳ כחי' כל כי ונלע״ד
 כניסת השלמת כי ונודע וכו' הנפש כאכרי
 ע״י אלא אינו נפש תי' הנק' שהוא כגוף הנפש
 ־ ע"כ ih יא כהק׳ וכ״כ עכ״ל המצות קיום

 תי' נמי המצות דקיום חרא תרתי מהא שמעינן
 קיום ע״י אלא אינו הנפש דקנין ועוד מקרי

 כתי־ווייהו איפכא הכא קאמר היכי וא״כ המצות
 כלשונו זל שדקדק והיינו ־ כדפירשית ודאי אלא

 כל מ׳׳ע רמ״ח כל קיום כעשיית ולא לכתוב
 בעינן דלא הוא כולם דקיום לאורויי דייקא

 :בעינן מיהא מקצתם אבל פירושא להאי
כלו' וכו' הנכון והוא אפשר או עוד

 I דלשון מעיקרא כדאמרינן יל דלעולס
 ] אלא רזל איירי וכתרווייהו כשניהם נופל חי'

 I דכעי כפשומו אינו דקאמר העשיה דכללות
 I לסיפא מרישא כולם דעשיה פרצופי ה׳ כל לתקן

 ! שרשים ה' כל שיתקן ר״ל אלא מעיקרא כדס״ד
 I משל דרך שהם העשיה פרצופי שכה' לחור שלו
 I שרשו דכחי' נרנח״י שהם פרצו' שכה' מלכיות ה'

 I רק לתקן צריך שאינו הפגם כתי' מכעיא ולא
 I דמעיקרא משום פירושא להאי לכד מלכיות אלו
 י שע״י תי׳ שגס אלא לשם רק עולה פגמו אין

 לן איכפת ולא כהכי סגי נמי התו״מ קיום
 העשיה כללות כל של תי' והיינו הכחי׳ כשאר

 לקמן ג״כ הסכים הנכון הפי' ולזה הרז״ל דקאמר
 ומה ־ יע״ש לזה הכרח והכיא ע״ב ריש די״ד

 : כס״ד כדברינו עי״ש כזה עוד לעמוד שיש
ם ר  כל לתקן שצייך כמה הכוונה דמה צא״ל ב

 הפגם תי' דבשלמא דקאמי מלכיית הה'
 אכל ככא״וא שישנו הפגם כל לתקן דצריך ניחא

 מושרש שהוא מי ד״מ דהנה ר״ל מה התו״מ תי'
 שהוא צ״ל דעשיה דנוק' דמל' הכתף באבר

 מלכיית ה' כל של הכתף כאבר ג"כ מושרש
 יש הכתף רבאבר וידוע דעשיה פרצופי דכה'

 ע״א די״ד י״א בהק׳ לקמן כמ״ש עשה מצוח י״א
 הי״א שאלו הוא כודאי והנה ’ יע״ש י׳׳ז ובהק'

 מלכיות ה' כל של הכתף כאבר ג״כ ישנס מ״ע
 מ״ע הי״א אלו כקיום אס ממ"נ וא״כ הנז'

 שכה' שלו שרשים ה' כל לתקן מהגי א' כפעם
 קמא אפשר כאו מ״ש היינו א"כ אלו מלכיות

ולשנותם לחזור אצריך1נ פ״א כקיום סגי לא ואי

 למה מלכיות שבה' שרשים ה' כנגד פעמים ה'
 מ״ע י״א רק ליכא דס״ס מאחר האי כולי לן

 זמנאמהאי האי שנא ומאי אותם קייס וכבר אלו
i בעי סגימיהו זימנא כחד וי׳׳לדלעוצס • זימנא 

 לקמן כמ״ש ומעשה דיבור במחשבה לקיימם
 נמי עוד ואיכא ט״ז הק' וכסוף ע״א די״ד

 כחי' ה' כנגד ה' הם והרי דליבא ורעותא כוונה
: וק״ל שלו נרנח״י

 מקום באיזה ופגם חטא אם וכן שם יוד
 מקום שאיננו אע״פי העשיה של

 שהאדם מש' לכאו' נ״ב * לתקנו צריך נפשו אחיזת
 שאינם אחרים במקומות גס חטאו ע״י פוגם
 כתר ולא וגדלו העון חומר כתר דאזלינן שישו
 מתיקוני זו לסברא יש גדולה וראיה האדם שורש

 פוגם פ' שעון רו״הק כש' שנתבארו העונות
 דכחדא וכיון פ' כמקום פוגם פ' ועון פ' כמקום
 הפקודי׳סש״מ לכלהעוב׳רעל מחתינהו מחתא

 שורש ערך לפי ואינו ככל שוה הוא שהפגם
 ד״ח וא״ו כהק' דלקמן וקשה • החוטא האדם
 להפריד גורס האדם כשחוטא הנה וז״ל כ' ע״ב

 שהוא מקום פרטיית בכחי' היצי' מן העשיה
 שתדע וצריך וז״ל עו״ש וכ' נפשו שורש בו תלוי

 וחומר חוזק כך האדם נשמת מקום מעלת כפי כי
ע הפגם דאין מש' וכו' חטאו פגימת  רק מגי
 כהק' כהדיא וכ״ה אחר במקום ולא לבד בשרשו

 הפכו או התי' ענין כי ודע וז״ל ע״ב די״ג י״א
 נשמתו ,אחיזת כמקום הוא הכל הפגם שהוא
 נראה לכך ־ יע״ש המקומות כשא״ ולא בלבד
 א1נ קא' לגמרי נפשו אחיזת מקום שאיננו דלאו
 שהוא הפיטית נפשו אחיזת מקום שאיננו כלו'

 מקום ולעולם חוצב שממנו פרטי ניצוץ אותו
 ממש והוא שורש אותו מחמת הוא נפשו אחיזת
 כי וז׳׳ל ע״ב די׳׳ג י״א כהק' שס רז״ל כמ״ש
 נשמתו אחיזת במקום הוא הפגם או התי' עיקר
 הניצוצות בכל גס האמנם הפרטי ניצוץ שהוא
 וכו' הנה כיצד פוגם או מתקן הוא קרוכיו שהם
 דאון י״ל נמי רו״הק דש' וההיא • שם יעוין

 דכחי' וספירה מדה כאותה רק פוגם כא״וא
 אות כ״א כהק' כס״ד לקמן שנכתוכ וכמו שרשו

• יע״ש וכו' ונמצא ד״ה י״ב
 וח״י דר״ון המלכיות כל שיתקן צריך שם יא

מוהרח״ו דברי הס ע״כ נ״ב ־ העשיה של



א' הקדנלההג^לגוליס ש' על פי'כני

 דבריו שיום והס רזל דברי הס יאילך ומכאן זל
 רק תיקן שלא מי האי איתא ראם ותדע דלעיל

מורח וכל מב״על דעשיה רכות׳ מל׳ דעשיה מל׳’

אהרן

 מוכח וכן מב״על דעשיה
להאי נמי . ‘ ”

 מוהרח״ו דברי שס נוכרי דלא אע׳ג לישנא
: וק״ל יע״ש זל

ב עי״ומ שהס י

דאיתא ע״ב דיא פ״ו ׳הג מס נמי

ע״ד

 קטן ומעיל בפ׳ כנו׳
 דק״ל שמואל כש״הפ עי' כ״ב ־ וכו'

 שלס להיות דצריךהאדס מכו׳ ושס זה בפ'
 בחי׳ וכה׳ דעשיה מנוק׳ כיכחי ^כחי׳ בחמשה

א מאבא וכן מאי׳ וכן מזאדעשיה כרכחי מא״ ק  ו
 ועדו דעשיה שלימה נפש לו דיש כק' ואז דעשיה

 כחי׳ כ״ה שהס באופן ואצי׳ וברי' ביצי׳ הוא
 וכ״ה מהברי׳ וכ׳׳ה מהיצי׳ בחי' וכ״ה מעשיה
 מו׳ ש׳ ש״כב בע״ח ועי״ע יע״ש מהאצי'

: יע״ש פ״ב דקטנות
V ׳*DK וכו' א' חילוק שנבאר צריך ועתה 

וכו׳ גדולה תימה ג״כ יתבאר וכזה
 כנזכר ־ וכו' הדעת על יעלה לא זה ואמנם
 לכאו״ן נ״ב • וכו' התקוניס ספר כתתלת

 דאינו לעיל דאמרינן מאי לפום ליה קשיא דהכי
 דשורש פרטי מקום רק לתקן לאדם לו מספיק
 פרצו ה׳ 5כללוי כל לתקן בעי אלא לבד נשמתו
 שלם אז ויהיה וא״א וא״וא זן"ן שהס דעשיה

 ביצי' הוא ועדז מהם שמקבל נרנחי כחי' בה׳
 דא״צ אמריגן אי דבשלמא תקשי דלפיז וברי׳
 א״ש לכד נשמתו דשורש פרטי מקום רק לתקן

 של נשמרת הס דחלוקים בתקוניס דאמרינן הא
 וזה במל׳ נאחז דזה אחיזתם כענין זמז אדם בני

 דאמרת השתא אכל הבחי' כשאר וכן כיסוד
 ועולם עולם רכל בנרנחי להשתלם צריך דכא״וא

 דיצירה וכתר דעשיה בכתר כולם שיתעלו עד
 יתחלקו ובמה שויס כולם הרי א״כ דברי' וכתר

 כיסוד במל'וזה שרשו זה נק' להיות זמז עכשיו
 סוע״ב דיא פ״ו כס״הג להדיא הקו' היא וכן
 מחלק ועז • יע״ש ע"כ ריש דיר ־לקמן וכן

 דשורש התחתונה דכחי' נהי דבעשיה ומתרץ
 עד מדרי׳ אחר מדרי׳ עולה גופה היא נשמתו
 אלא נכללת איכה לשם בעלותה גס מ"מ הכתר

אכמ' ששרשולמטה דמי שלמטה שרשה כפי  הו
 כיסוד נכלל כיסוד ששרשו ומי דכתר במל' נכלל
מזה זה הם שונים ובזה הבחי' בשאר וכן דכתר

 התחתון שורש דבחי' ליחא קו' מעיקרא וברי' ויצי'
 שפיר וכזה במקומו למטה נשאר דכא״וא דנשמה

 יתכן לא הפי׳ זה מיהו ־ זלז בין הפרש איכא
 בטלים יהיו הבחי׳ שאר וכל דלשון חדא כלל

 דבטלים אלא ס״הג כקו' מש' לא הכא דקאמר
 שוים יהיו הבחי' כל איתא דאס ליה קשיא

 הקו׳ מעין התירוץ הוי לא תי שק וכיון מבע״ל
 ואכטלים הם דשונים ומתרץ בטלים ליה דקשיא

 דכיון דה״ק לו' כדחוק אם ואפי׳ מירי משני לא
 שויס הכל יהיו ממילא בטלי הם הכחי׳ דשאר
 קאמרינן דמי בטלים הם אמאי ידעכא לא מ"מ

 להו שביק כיחידה וזוכה הכתר עד דכשעולה
 ואחוז קאמרינן ככולם זוכה הא שתחתיה לנרנ״ח

 יהיו אמאי וא"כ ידיך תכח •אל מזה וגם בזה
 הו״ל הכתר עד דכשעולה משום ואי בטלים
 מה א״כ דמי דליתנהו וכמאן בטיהרא כשרגא

 שרגא ס״ס עולה גופה דהיא בעשיה תירץ
 למטה להו שביק אי אדרבא וכ״ת ־היא •כטיהרא

 הא וכרי׳ ליצי׳ תירץ מה א״כ הביטול גורם זהו
 קשה וממ״נ בטלים הס למטה להו דשכיק כיון

 ועו״ק • סכר מאי ולבסוף סבר ימאי דמעיקרא
 דקאמר דהתקוניס צ״ל דלפח דעשיה לתירוצו

 ביסוד היינו כיסוד ויש כמל' ששרשו מי דיש
 דברי דפשט חדא דוחק וזה גופיה דכתר ומל׳

 ולא הכוללים ומל׳ ביסוד דמיירי מש' התקו'
 מוקים דכעשיה ועוד דכתר הפרטים ומל' ביסוד

 בכוללים ליה מוקיס ובריאה וביצי' בפרטיים ליה
 התקו׳׳ לדברי ליה מוקמת דבהכי דא"כ ועוד
 יצי' הא חילוקא האי אצטריך למאי העשיה לגבי

 ז״ל ומדבריו ׳ כהכי לתרוצי איכא נמי ובריאה
 בי' ואמנם וכו' גדולה תימה יתבאר ובזה שכ'

 ■ וכו׳ חילוק יש כי שנבאר במה תלוי זה ענין
 ואמאי הקו' לתי' מוכרח הוא זה דחילוק מש'
 מש' דמתרוצו ועו״ק שפיר מתרצא בלא״ה הא

 לכר א' ככחי' רק בנרנ״חי זוכה אינו דבעשיה
 הכחי' משאר או מהיסוד או מהמל' שרשו כפי

 עד למדרג' ממרר' עמו העולה היא רק והיא
 בטעמו כסמו' להדיא בדבריו מבואר וכן הכתר

 לאדם ומגביה נושא הש״ית אין כי וז״ל דבר של
 שהוא ממה מעולה יותר אחרת נפש לו לתת

 ולא זולהה אחרח נפש לו ואין עד וכו' משרשו
זו הקד' בתחי' דלעיל מדבריו הפך שזה לבד



האההא' ההרמה הגלגולים ש' על פי'בגי
 שיהיה כדי דעשיה ה"פ כל שיתקן שצריך של

 אלא דעשיה דכפש כרנ״חי כחי' ה' ככל שלם
 : המקומות כל הפך הוא שגס

□ ג מ  להקדים צריך ז׳׳ל דכריו להכין כדי א
 יש מישראל א' שכל דע * א׳ הקדמה

 מסוף העולמות שככל הפרצו' ככל שורש לו
 י״א כהק' לקמן כמ״ש האצי' רום עד העשיה

 ל״ה כהק' ועוד כ״א הק' וכריש סוע״א די״ג
 מי וא"כ • יעו״ש והכל קין גכי ע״כ דל״ח

 ג״כ משורש הוא הנה דעשיה כמל' הוא ששרשו
 ואס העולמות דכל הפרצו' שככל המלכיות ככל
 עד למל׳ ממל' מעשיו ע״י לעלות יוכל יזכה
 לו כא לידתו כעת הכה כיצד * דאצי' דא״א מל׳
 מעשיו יתקן ואס דעשיה דמל׳ ממל׳ דכפש נפש

 כרוח משס ויזכה דעשיה דז״א מל׳ עד עולה
 דעשיה דאי׳ למל׳ עולה יותר יתקן ואם דנפש
 למל' עולה יותר יתקן ואס דנפש כנש' וזוכה
 עולה יותר יתקן ואס דנפש כחיה וזוכה דאכא
 דנפש כיחידה משס וזוכה דעשיה דא״א למל'

 כחי' ה' ככל דעשיה שלימה בנפש שלם הוא ואז
 הוא וכ״ז דעשיה דה״פ מלכיות מה' שכה נרכ״חי

 נפש כחי' שגס כפרטות הוא ועד״ז ככללות
 מלכיות מה' מנרנ״חי כן גס כלולה היא דנפש

 כאות לעיל כמ״ש עצמה דמל' דמל׳ פרצו' דה'
 כלול הוא שגס דנפש רוח ככחי׳ הוא וכן י״ב

 וכן דעשיה דז״א דה״פ מצכיות מה' מנרנ״חי
 לעיל כמבו' כחי' כ״ה שהם כאופן ככח״י הוא

 בנפש שכת' דרך שעל לעכין וכשוב * הנז' כאות
 הוא שעד״ז מיצירה ככחי׳הריח הוא כן דעשיה
 ואז דיצי' דא״א מל' עד למל' ממל׳ יעולה מתקן

 נרכ״חי כחי׳ כה' שלס דיצירה רוח כחי' לו יש
 כברי' הוא ועד״ז דיצי' דה"פ מלכיות מה' שכו

 א"צ המל' מן הוא ששרשו מי כי כאופן * ואצי'
 אחרות ספירות לא אכל לכד המלכיות רק לתקן

ע ולא  שייכות שוס לו ואין בהו פגע ולא נג
 כמ״ש הקלקול בכחי' ולא התי' ככחי' לא כהס

 שבהכרח ואע״פי ע״ב די״ג י״א בהק' לקמן
 לשרשו לעלות כדי שם דרך לעבור הוא צריך

 צריך אינו אבל לכד למעבר אלא אינו למל׳ ממל'
 ועיין לבד כמלכיות אלא שרשו אין כי לתקנם

: ע״ב ריש די״ד לקמן
ן כ מיסוד מתחיל שהוא כיסוד ששדשו מי הוא ו

ג אהרון בגי

 לכד היסודות כל והולך ומתקן דעשיה דנוק'
 דכפש בנרנ״חי ומשתלם דעשי' וא״א וא׳׳וא דז״א
 נרכ״חי בחי' וכה' דעשיה דה׳*פ יסודות מה'

 נרכ״חי כחי' ובה' דיצי' דה"פ יסודות מה' דרוח
 שייכות שוס לו ואין ואצי' מכרי' וחיה דנשמה
 כהוד ששרשו מי הוא ועד״ז ־ כלל אחרה כספי'

 כמל' ששרשו מי דומה אינו אכל הכחי' בשאר או
 מעולה הוא שהיסוד לפי כיסוד ששרשו למי

 עולם דכל מהיסודות שמקכל והנדכ״חי מהמל'
 ששרשו מי שמקבל מנרנ״חי יותר מעולים הס

 יותר הוא כהוד ששרשו מי וכן מהמלכיות במל'
 הכחי' כשאר ועד״ז ביסוד ששרשו ממי מעולה

 בכוונת תלוי וזה הכתר עד גבוה מעל גבוה
 וכוונתם זכותם לפי כי תשמיש בשעת ואס האב

 או מהמל׳ הבן לאותו כשמה ממשיכים הם כך
 כמבואר והשעה העת וכפי מהוד או מהיסוד

: יע״ש פ״ה המו' ש' ש״ך כע״ח
ו ה  יזכה אס כעו״הז לתקן האדם שצריך מה ז

 כפי וכיוצא היסודות או המלכיות ככחי' או
 לעולם משרשו זז ואינו נשמתו מחצב שורש

 אל לעלות להתאמץ דרכו צדיק יאחוז וכאופ״ז
 • ושמאל ימין יעה לא ילך המלך כד:־ך המרכבה

 שרשו להחליף לאדם לו אפ' לפעמים אמנם
 שיהיה עד כיותר מעשיו שיזכך ע״י אחר כשורש

 גכוה ממקום מעולה כשמה לקכל ומוכשר ראוי
 לקמן כמ״ש כשמתו מחצכ שורש ממקום למעלה

 ל״ה כהק' מר״עה גבי אשכחן והכי י״ע כהק'
 דק״כז לעומר ל״ג כדרוש כש״הכ וכן ע״כ דע״ל

 מניח ואז * יע״ש ר״ע תלמידי גכי ע"כ ריש
 והוא שהוא כמו שלמעה הא' שישו את הוא

 ומיבעל מעולה יותר אחרת כחי' ומקבל עולה
 האחרת בחי' לגכי הגרוע הא' שרשו כעיל

 וגס כשם עוד עולה ואינו עתה שלוקח ׳המעולה
 הס ואילך מכאן שמקכל כרכ״חי כחי׳ שאר כל

 ולא עתה שלקח המעולה הכחי' מדרי' ערך לפי
 לקמן ועי' ־ הגרוע הא' שרשו מדרי' ערך לפי

 שרשו שעיקר מי וא״כ ׳ סוע״א ד ד' כ' כהק'
 לקבל להתעלות והוכשר נראה ועתה במל' היה

 הא׳ שרשו השתא ליה בעיל אז מהיסוד כשמה
 שלו הכרכ״חי בקי' כל עתה ונועל שבמלכות
 מי כמו העולמות שבכל הפר' דכל מהיסודות

הא' שרשו ושם ביסוד הוא מתחי' שרשו שעיקר
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i.V

אהרןא׳ הקדמההגלגולים ש' על פי'בני
 כקרא שאינו לגמרי ממנו ובטל נעקר שבמל'

 עוד יוכשר ואס ־ ביסוד אלא במל' שרשו עתה
 ליה בטיל אז מההוד נש' לקבל מעשיו ידי על
 וכעד׳׳ז ההוד ע״ש עתה וכק' שביסוד שדשו גס

 אתית בחי' ונוטל למטה זו בחי' מניח הוא
 כל ואז הכתר אל שעולה עד הימנה מעולה
 ואינס מתבטליס בזא״ז שקיבל התחתוניס הבחי'
 מיהו ־ הכתר ע״ש רק נק' ואינו בשס עוד עוליס

 בעשיה אבל ולמעלה מיצי' אלא נוהג זה אין
 : בס״ד לקמן שיתבאר וכמו כן אינו

ב אנ * ס נודיע ( הג א'  לעניניכו נוגע שאינו ענין
 שממנה דעשיה דנוק' מל' דבחי' והוא *

 אלפים לכמה נפרטת היא דנפש נפש כחי' היא
 ממש וכנגדה בה שכשרשים מספר לאין נשמות

 וכנגדה העשיה פרצופי דשאר המלכיוח כפרטים
 שהם לפי ואצי' וברי׳ דיצי' דה״פ המלכיות ממש

 דעשיה דכוק' היסוד וכן בזה כמו בזה כשדשים
 מספר לאין כשמות אלפים לכמה כפרט הוא גס

 פרצופי דשאר היסודות כפרטים ממש וכנגדו
 היצי' מה"פ דכא״וא היסודות וכנגדם העשיה
 דכוק' הבחי' ושאר בהוד הוא וכן ואצי' ובריאה
 ל״א הק' וריש י״א הק' ריש לקמן ועי' דעשיה
 : יע״ש וכו' כתב ד״ה ע״א כ' דף ז״ל והתו״ח

 לעיל האמור כל דע״פי דר״זל לביאור ונחזור
 אמר מזה דלעיל והוא היטב יבוארו

 שבו פרטי המקום רק לתקן לאדם לו די שאין
 כללות כל לתקן צריך אלא לבד כשמתו שורש נאחז
 א״א שהוא הכתר עד מכוק' העשיה עולס

 לתקן דבעי ואצי' וברי' ביצי' הוא וער״ז דעשיה
 דבעי ומש' זל בדבריו כמכו' כללותם כל כמי

 מאי דאל״תה לבד למיעכר ולא מעצייא תיקון
 לעלות מצריכו שאתה נמצאת שכן וכיון למימרא
 אחר כשורש ולהחליפו שרשו ממקום למעלה
 השתא דס״ד הא' שרשו ממני יתבטל וממילא

 דבעי לעכין לעשיה הס שויס וכרי' דיצי' דכמו
 וברי׳ ליצי׳ העשיה שוה ה״נ כללותם כל לתקן
 בשורש ומחליפו משרשו למעלה דכשעולה לעכין
 שהוא כמו למטה הא' לשרשו הוא דמניח אחר

 ממנו וכטל כעקר וממילא אחר שורש ונוטל
 לכל מצריך שאתה וכיון לגמיי הא' שרשו שס

 כתר עד שרשם ממקום למעלה לעלות העולם
כל נתבטלו הרי דברי' וכתר דיצי' וכתר דעשיה

 בהם מושרש מלהיות תחתונות שכט״ס השרשיס
 והיינו הדעת על יעלה לא וזה אדס שום עוד
 כמי לאקשויי ואיכא * הכא ליה דקשיא מאי

 בכתרים רק כשרשים אינם העולם דכל דלפי״ז
 מאחר לזו מזו הנשמות כין הפרש לבדחוליכא

 והיינו א״א וזה בשוה ככתר כשרשות הם שכולם
 הפרש מה דא״כ כס״הג התם ליה דקשיא מאי

 אלא ־ שוות כולם הרי הנשמות בין עתה יש
 יהיו תחתונות דהט״ס ממאי הקו' נקט דהכא

 כולם שעולים ממה הקו' נקט והתם בטלים
 הפרש באין שוות כולם יהיו שאז הכתר אל עתה
 וע״ז ״ תלייא בהא דהא א' בקנה עולה והכל
ק ת  כדס״ד להדדי כינהו דשוים סברת דמי מ

 דלא צדדים מב' הס חלוקים אדרבא מעיקרא
 זה וחילוק זה כראי זה ראי לא זהו כראי זה ראי

 וברי׳ היצי' ראי דלא חד תרי דהוא חד דקאמר
 חיובא דאיכא הוא כעשיה דדוקא העשיה כראי
 מש״אב הכתר עד ולעלות כללותה כל לתקן
 אבל לבד שרשו כתי' רק חיוב דליכא וברי' ביצי'

 רשות אלא אינו שרשו ממקום למעלה לעלות
 אבל הכתר עד לעלות הוא יוכל ירצה דאם

 וברי' ביצי' חיובא דליכא וכיון ליכא חיובא
 באו רז״ל רמזו זה וחילוק ליתא קו' מעיקרא

 וכו באופ״ז הוא לבדה העשיה בענין כי דע
 דאינו וברי' ליצי' לשלול רוצה לבדה דכתיבת
 בטעם ג' דף ריש לקמן בהדיא וכ"כ באופ׳׳ז

 א דיצי' היסוד מן חדש רוח ויקנה וזל הב'
 הכתוב ירצה כאס הרי וכו' שם לעלות ירצה

 כס״הג הת כהדיא זה חילוק ג״כ ':"כ מדבר
 חלק בצ שישלים שצריך שאמרנו זה דע אך וזל

 נשמתו שורש שאין חלקים אותם אף העשיה
 וברי' ביצי' אך לבד כעשיה אלא זה אין משם תלוי
 לב לו הנוגע חלק רק שישלים צריך אין ואצי'
 טעמא והיינו ־ יע״ש וכו' א' קו' יתורץ זה ועם

 שיא ק לא והתם כי״ע מכולהו ליה קשיא דהכא
 ככר דהתס משוס אלא לחוד מעשיה רק ליה

 לא ומשו״ה הקו' קודם זה חילוק לכתוב הקדים
 לחוד מעשיה אלא וברי' מיצי' תו לאקשויי ליה פש

 העשיה ראי דלא הב' וחילוק *• פשוט והוא
 הוא וכרי' ביצי' דדווקא הוא וכרי' היצי' כראי

 משוס ירצה אס אחר כשורש שרשו להחליף דיכול
למט הא' שרשו כחי' מניח הוא דהשתא דא״עג
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 לו דא״א בעשיה מש״אב מהקלי' פחד ליכא

 משדשי למעלה שהוא אחד כשורש שרשו להחליף
 למעה הא' שרשו להניח הוא כהכרח דא"כ משוס

 כתר כדקאמר כקלי' כדח יהיה שלא פחד ויש
 שצריך לעיל ודקאמריכן דמילתא כעעמא הכי

 מחליפו שהוא לא דעשיה הכתר עד לעלות
 אחרת כחי' ׳ונועל למעה הא' שרשו שמניח

 דכעי הוא גיפיה הא' שרשו כחי' אלא מלמעלה
 הכתר עד מדרי' אחר מדרי' ולהעלותו לזככו
 ואינה כעילה אינה הא' כחי' הרי הוא שכן וכיון

 שם שהולך מקום וכל לעולם ממנו נעקרת
 לקמן דקאמר והיינו הא' שרשו שהוא עמו כיתו
 זולתה אחרת נפש כחי' לו נותן השי״ת שאין
 רז״ל דכרי כל ונתכארו הקו' כל נתיישכו וכזה

 דלא כר' רז״ל דמקושיית ודע • ודו״ק נכון על
 ה׳ רק לתקן דא״צ לעיל ז״ל מוה״רחו כמ״ש

 קשה הוה לא דלדידיה לכד שרשו של מלכיות
 ע"כ ריש די״ד יא כהק' לקמן רהא ותדע מידי

 סכרתו ז״ל מוה״רחו הכריח גופא קו' מהאי
 ת״ל הכי נמי "ל1ר ואי ניחא דלדידיה מש' יע״ש
 על ה' וא״כ הכי ס״ל דלא ודאי אלא מקשה מאי

 מוה״רחו כן כתכ דלא למימר ואיכא ז״ל מוהר״חו
 שיתכאר וכמו דתירוצא המקקנא לפי אלא ז״ל

: כש״ד לקמן
ד ם י  פשוע דעשיה כמל' ששרשו מי כי ש

 כדוקא דעשיה כמל' היא נפשו כי הוא
 אע״פ עד • וכו' מעשיו תיקון ע״י עכ״ז אמנם
 • רעשי' דכתר מל' מכחי' רק נק' איננו אז שעדין

 הוא הא' פכים ככ' לפרשו יש ד עליה סדר נ"כ
 ממל' שהיא־ דנפש נפש כחי' שתי' לאחר כי

 לתק' צריך עדין מקומה ערך כפי דעשיה דכוק'
 עד למדרי' מעדרי' ולהעלותה יותי ולזככה

 רוח כחי' משם לקכל ומוסיף דעשיה דז״א מל'
 מדרי' לשתיהס עוד ולהעלות ולזכך ולתקן דכפש
 לקכל ומוסיף דעשיה דאי' מל' עד מדרי' אחר
 שלשתם ולהעלות ולתקן דכפש נשמה כחי' משם

 ולתקן דנפ' חיה כחי' משם ולקכל דאכא מל' עד
 ונכללים דעשי' דכתר מל' עד (להעלו׳ארכעתם

 כ״א דכתר דמל' דד״פ מלכיו' כד' ארכעת' שם
 דנפ׳כמ' ורו' דכ' דע' כמ' דכפ' כפ' ככחי׳שככג'

 וחיה דמל׳דכת׳ דאי' כמל' ונש' דכת' דמל' ת״א
כחי׳ עוד לקכל ומוסיף דכת׳ דמל׳ דאכא כמל'

ועד״ז  דכתר דמל' דא״א ממל' דכפש יחידה
 כתר עד כיסוד ששרשו מי ועולה מתקן הוא

 כשאר או כהוד ששרשו מי וכן דכתר דיסוד
 אלא כ״כ ולהעלות לתקן דא״צ י״ל או ־ הכחי'
 כחי' דאותה לכתר כא״וא והעלה שתי' מכיון
 להעלותה א״צ רנפש נפש דכחי' כהכי סגי עצמה

 וזה לא ותו גופא דעשיה דכוק' דמל' לכתר רק
 א״צ דנפש רוח כחי׳ וכן הכתר עד שעלתה נק'

 נשמה וכן דעשיה דזא דמל' לכתר רק להעלותה
 א״ש דהשתא נכון יותר ני' וזה ־ חיה וכן

 רז״ל דכרי עם ז״ל מהר״חו דכרי מיהא
 א״ש דלא אע״ג דהכא דתירוצא המסקנא לפי
 : ודו״ק זה שלפני כדיבור כמש״ל הקושיא לפי
ו ם ט  איננו כי העשיה מדרי' כשאר ועד״ז ש

 ההיא המדרי' של מל׳ ככחי' רק נק'
 מדריגות משאי* היא שנפשו מי שעד״ז פי' נ"כ

 שכעלותו וכיוצא מהוד או מיסוד ר״צ העשיה
 אך • דכתר דיסוד כמל' רק נכלל אינו הכתר עד
 דיסוד ממלכות היא נפשו ששורש מי דתינח ק'

 דיסוד מיסוד היא נפשו ששורש מי אכל דעשיה
 דכתר דיסוד כיסוד ג"כ להיכלל הו״ל דעשיה

 דאינו ותני קפהיק ואמאי שלמנוה שורשו כפי
 וכס״הג ־ ההיא המדרי' של מל׳ ככחי' רק נכלל

 דעשיה מהיסוד היא שאם כסתמא כתכ פ״ו שם
 דאנא ניחא וזה ־ יע״ש דאריך כיסוד נכללת
 אכל שלמעה שרשו כחי׳ כפי הוא דהכל ידענא

 רק נכלל דאינו חריפא כסכינא לה דפסיק הכא
 היא דהכא מל׳ דתיכת לו׳ נר' והיה כמל'
 והיינו ההיא המדרי' של ככחי' רק וכ ע״ס

 דמי הגיר' ליישכ נ״ל אך כסה״ג התם כדאמר
 הוא פשוע דעשיה מהיסוד היא נפשו ששורש
 ולא נפש כחי' שהיא דיסוד מהמל' רק דאינה

 נפש כחי' כל כי רוח כחי' שהוא דיסוד מהיסוד
 וכן כחי' דאותה מהמל' אלא אינה שהיא ככ״מ

 מהמל' אלא אינה כן גס מהוד היא שנפשו מי
 ככתר למעלה נכללת דאינה שפ״ק וא"כ דהוד

 שלמשה שרשו כמו ההיא המדרי' של כמל' רק
 שכתכ וכס״הג כחי' ראותה מהמל' אלא דאינו

:וק״ל ככך לדקדק חש לא כסתמא
ז ם ט  דיצי' ממלכות לו אשר הראשון והרוח ש

 עי' נ״כ ־ דיצירה כמלכית למעה נשאר
הכוונה דאין שכתכ ע״ד נע ד' ז״ל להדדכ״ש
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 אלא חייתו כחיי ממנו מסתלק הראשון דרוחו
 אותן כל חי כשהוא שהצדיק לפי כו הוא כשאי

 מאכי״ע כלול שהוא כו הס שתקן המדרגות
 כל כו שהיו הכחי^ כל מתחלקים פטירתו ואחר

 תיקן דככר דכיון ר״ל אלא ’ לו הראוי כמקום א'
 מלכות כמדרגת להיות ראוי שיהיה עד אותו
 התיקו' וכל ־ עוד צריך אין מקומו שם כי דיצי'

̂ך שעושה  היסוד מן שני רוח לקנות כדי הוא א̂ח
 שהצדיק דמ״ש לדחות דיש ואע׳׳ג ׳ יעו״ש וכ^

 האכי״ע כלול שהוא כי נשאר הכל חי כשהוא
 הכא משא״כ שרשו דרך ועולה כשזוכה היינו

 לומר יש עסקינן אחר כשורש שרשו דכמחליף
־ : לגמרי ממנו דמסתלק

 כן אס שמסתלק איתא דאס שם שהקשה ומה
 מדרגות אותם כעיבור באים אינם אמאי

 צדיק של חיותו כחיי ובריאה דיצירה תחתונות
 דווקא במיתתם צדיקים גדולים אמרו ולמה זה

 בעודינו הכי למעבד אריך דלא י״ל ־ כחייהס ולא
 אמור פ' בזו״הק דאמריכן למאי האי ודמיא חי

 עד אחרא גופא לנשמתא יהכין דלא רע״ב דפ״ח
 אתתיה דמיתא לכ"כ דמי ודא קדמאה דיתקבר

 דקכיר עד אחדא אתתא למיסב ליה אתחזי דלא
 מיורי דהתס ואע״ג הכא וה״נ ־ יע״ש לקדמיתא

 איכא הא מ״מ בעיבור והכא גמור בגלגול לבוא
 הגוף הוא מת דכבר לטיכותא חדא התם נמי

 באכו עודנו והכא עדין נקבר שלא רק הראשון
 דאין מבעיא ולא הם שקולים וא״כ חיותו וכחיי

 עליהם להשיכ יש אדרכא להכריע כרי ז״ל בדבריו
 אח״ך שעושה התיקונים דכל דקאמר האי דמאי

 פסקא דמאי הא' לרוח ולא השני רוח לצורך הם
 שעד אח״כ שעושה לתיקונים וגכול חק שם ומי
 כשנים שזכה מי אטו ־ יוסיפו ולא יבואו פה
 צדקותיו כל יועילו לא מהנרנ״חי כחי׳ כשלשה או
 כהתקן הלא לראשונים זכרון ואין לאחרונים רק

 כיותר הראשונים גס יתוקנו ממילא האחרונים
 חי בעודנו האדם שעושה ומע״ט התורה שכל
 לחצאין ולא כשוה שבו הכחי' לכל מועילים הם

 מוכשרים הראשונים שיהיו כדי כך נותן והדין
 הרי הוא שכן וכיון הרוח עליהם לנוח כיותר

 ׳• העשיה כמו להיות ובריאה -היצירה חזרה
 שכתב רע״כ ד דף דלקמן רז״ל מדברי מיהו

ונקראים נטפלים וכולם כשם עולים שאינם

 שהא' ז״ל כהררכ״ש מוכח ־ יע״ש אצי׳ כשם
 בשם עולים ואינם טפלים שהם אלא כו נשארים

 אחר כשורש שרשו כמחליף מיירי נמי והתם
 ואפי״ה כס״ד להלן שיבואר כמו עליון יותר

 הקלושה דעתי מבטל אני כן ועל * הכי קאמר
 לעיל כתכתי ומשו״ה עליון דעת דעתו מפני
 על כאן שהקשינו ומה יע״ש זל כשיטתיה יג אות

: ודוק י״ל זל דבריו
 לאדם ומגביה נושא הש״ית אין כי פי' 0ש יז

וכו' מעולה יותר אחרת נשמה לו לתת
 י״ג כאות לעיל כתכנו כבר אלו דברים פי' נ״ב
 אחר פי' עוד שיש ו פרק שם כס״הג ועי'

: יעו״ש זה כפסוק
ח  של ונשמתהון רוחיהון כי ספק ואין י

 הראוי במקום וכו' גנוזות הס צדיקים
 וסיים נ״ב ־ כלל ממקומם יורדים ואינם וכו' לו

 שיש ביארנו שכבר ואעפ״י וזל פ״ו שם כס״הג
 והיינו ־ עכ״ל להבין קשה עכז כמצות חלק להם

 להם וא״א לקונם מרכבה שם נעשים שהם משוס
 מארש^׳בי כש' כמ״ש . רגע אפילו משם לזוז

 ‘ שם יעיין סכא המנונא דרכ כעובדא דטו״ב
 הצדיקים של ונשמתהון דרוחיהון שמעינן ומהכא

 העליון לשרשם עולות הס פטירתם לאחר
 חוצבו שמשם ספירה לאותה העליונות כעולמות

 וקשה • אלהיהס ה' את בצ״הח שם ונצררות
 דכמות כתב פ׳׳ב דקטנות מו' ש׳ ש"ככ דכע״ח
 לשרשן עולות הס מאצי' נר״ן לו יש אם הצדיק

 דבריאה הנשמר: דכי״ע והנר״ן שבאצי' העליון
 הארץ לג׳^ע דיצירה והרוח העליון לג״ע עולה

 עיכול אחר עד בקבר נשארת דעשיה והנפש•
 וכ״כ הארץ עדן לגן הולכת היא גס שאז הכשר

 דט׳׳ל רו״הק וכש' ע׳׳ד ודק״ל דקכ״ג כסה״ל
 העליון בג׳׳ע כעו מאי והשתא • יעו״ש סע״א
 עליונות לספי' לשרשם לחזור הי״ל הארץ וג״ע

 וכשלמא ־ הכא כדקאמר חוצבו שמשם שכבי״ע
 נמי דהוא י״ל העליון לג״ע עולה שהנשמה מ״ש
 ד' דרוש הכוו' כש' כמ׳׳ש הבריאה עולם כנגד

 הבריאה עוצם דכנגד ואע״ג * שם יעוין דלילה
 אפשר מ״מ הכרי׳ עולם שהוא ולא התם קאמר
 הארץ עדן לגן הולך שהרוח מה אכל * כך ליישב

 דג״ע הכוו' כש' התם מבואר דהא קשה ודאי הא
יע״ש דמל׳דעשיה יסוד נקודת כחי' הוא הארץ
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: התם בעי ומאי

ם נ מ  אם אלא אינו כאן האמור דכל דע א
 ולא לגמרי להתקן צרכם כל השלימו

 כעיבור אפילו או בגלגול לבוא עוד עליהם כשאר
 השלימו לא אם אבל • דהו כל חסרון להשלים

 צרורים להיות יכולים אינם לגמרי צרכם כל עדיין
 שהוא כל חסרון או מום בו יש אשר כל כי בצ״הח

 בגן הס נשארים ואז פנימה הקודש אל יקרב לא
 שס כע״ח האמור כסדר והתחתון העליון עדן

 דנוו״ב רשכ״י מאמרי מש' מוכח וכן ־ הכ״ל
 כעשה דאינו סבא המכוכא דרב עוכדא גבי

 צרכו כל השלים א״כ אלא בקונו ונדבק מרכבה
 רע״ב ג דף ב' בהקדמה לקמן ועי״ע ־ יע״ש

 היא אז הזכוך כתכלית להזדכך הנפש שבהשתלס
 דמלקמןבהק' אלא עוד ולא יע״ש* כצ״הח נצררת

 כל הוא שנתקן דאע״פי משמע ע״ב ד׳יג י״א
 אלא כצ״הח נצרר אינו מ״מ עצמו מפאת צרכו
 קטן שורש שבאותו הנשמות כל שיושלמו עד

 שלמים נקראים דאינס קאמר דהא לגמרי להתקן
 ועוד * כצ״הח נצרריס היאך שכן וכיון ומתוקנים

 ניצוץ לאותו לשייע באים דכולס התם קאמר
 לסיעו עיבור בבחינת בו שבאים והיינו הפגום

 ואחד אחד דכל איתא ואס ל בהקדמה כמבואר
 היכי בצ״הח נצרר הוא צרכו כל להתקן כשנשלם

 וכש' כאן קי״ל דהא לסייע בעיבור לבוא תו מצי
 יכול אינו כצ״הח נצרר דאם הנ״ל רשב״י מאמרי

 עד אלא נצרריס דאינס ודאי אלא משם לזוז עוד
: כולם שיתוקנו

 ושה״ל שכ״ב מע״ח שנראה מה ניחא ובזה
 קאי שם האמור סדר ראותו הכ״ל' יק״ל ^

 רתימה מיהדר ועליה גופיה הנביא אשמואל
 לא שכמותו גדול דאדס אפשר דאיך היא גדולה
 האמור לפי אבל החיים בצרור נשמתו נצררה
 שאר מצד אלא ח״ו מצדו העיכוב דאין ניחא

 נפסד הוא להתקן נשלמו שלא שכשרשו הניצוצות
 הנ״ל י״א בהקדמה התם בהדיא וכמ״ש . ח״ו

 אינו מהם א' הנביא שמואל יהיה אס דאפילו
 קשה אך ‘ יעו״ש הכל שיושלמו עד שלם נקרא

 דרחוק חיי שבקת לא דא״כ זה דבר לשמוע
 שבו הניצוצות כל שיתוקנו א' שורש להמצא הוא

 נצרריס אימתי כן ואס עכשיו עד אפי' לגמרי
: והיעב״א החיים בצרור

ט ס י  שנשארו הראשונים הרוחין אותם אבל ש
וכו׳ שביצירה ומדרגה בחי' בכל למטה

 • לסייעו כדי באדם ומתעברים היורדים הם
 שנשארו בחי' דליכא דבעשיה לפיז נמצא נ״ב

 לה משכחת לא למעלה עולה גופא דהיא למטה
 דלקמן וקשה ־ כלל בעיבור לבוא דעשיה לנפש

 לבוא דאפשר כתב כ עמוד ג דף ב' בהקדמה
 אאע׳׳ה נפש עד הראשונים צדיקים נפשות בעיבור

 'כך גס שהקשה ד״נט זל להרדב״ש ועי' • יע״ש
 לר״א שנתגלה סבא המנונא שרב משמע דמהכא

 דיצי' התחתינה מדרגה מכחי' היה אבא ולרבי
 תחתונות מדרגות ליכא דכה מהעשיה לא ובריאה

 כתב גופיה מאמר כאותו ד״טוב מאי־ש״כי ובש'
 כדמות היה ולכך דעשיה נפש ככחי' להם שנגלה

 דנפש זל הוא הכריח ומזה ־ יע״ש חמרי טעין
 לאו הכא ורזל בעיבור לבוא לירד יכולה דעשיה
 עליונות מדרגות לאפוקי אלא עשיהאתא לאפוקי

 לרב נמי נקטיה בעלמא ולדוגמא ־ אתא לחוד
 אכל לסייע שבא שמצינו לומר הכא סבא המנונא

 יע״ש מהעשיה אלא היצירה מבחי' היה שהוא לא
 לענ׳׳ד ־אכל קושיאדידן גס ניחא זל דבי־יו ולפי
 מ"סcדרי עוברא דשאני דיל כ"כ הכרח מזה אין

 ושפיר קלה לשעה בעלמא גלוי רק היה דלא
 למיתי מצו דלא אע״ג דעשיה נפש אתייא מצי

 ככה״ג אפילו ובריאה דיצירה עליונות בחינות
 ביה דמיירי עיבור לכחי' מזה ללמוד אין אבל
 והנלע״ד ׳ הדק״ל וא"כ מרובה לזמן שהוא הכא
 משמע מארש״כי כש' דהתס שניה דמנוסחא בזה

 לא עמהם ודיבר גמור בגילוי להם שנתגלה דמה
 נפש כחי' שהוא דרבנן החלוקה בחינת רק היה

 עלתר: דגדלות הכפש אבל ויניקה דעיכור
 מלישכא נמי משמע והכי הרו״ן עם להתקשר

: יע״ש גופיה דזו״הק
 ירדה לא דגדלות דהנפש למימר איכא ודפ״ז

 ב' אפ'לעשות היאך ידדה דאי כלל לעו״הז
 והפיוס הרו״ן עם ולהתקשר לעלות כא' הפכיים
 שם היה לעו״הז לבא דרבנן להחלוקה שפייסה
 אותו פייסה ושם שהוא מה במקום למעלה
 אכל התורה סודות להם לגלות הכנה בו ונתנה

 למעלה עלתה היא אדרבא אלא עמו ירדה לא
 והיינו * השפע להמשיך כדי הרי״ן עם להתקשר

מה זה דבר לעשות יכלה דגדלות דנפש טעמא
אהרון בגי



אהקא' הקדמההגלגולים ש' על פי'בני
 אלא היותו כחיי ממנו מסתלק הראשון לרוחו
 אותן כל חי כשהוא שהצדיק לפי כו הוא כשאר

 מאכי״ע כלול שהוא כו הס שתקן המדרגות
 כל כו שהיו הכחי' כל מתחלקים פטירתו ואחר

 תיקן דככר דכיון ר״ל אלא ־ לו הראוי כמקום א'
 מלכות כמדרגת להיות ראוי שיהיה עד אותו
 התיקו' וכל ־ עוד צריך אין מקומו שם כי דיצי'

 היסוד מן שכי רוח לקנות כדי הוא אח״ך שעושה
 שהצדיק דמ״ש לדחות דיש ואע׳׳ג * יעו״ש וכו'

 האכי״ע כלול שהוא כי כשאר הכל חי כשהוא
 הכא משא״כ שרשו דרך ועולה כשזוכה היינו

 לומר יש עסקינן אחר כשורש שרשו דכמחליף
■ : לגמרי ממנו דמסתלק

 כן אס שמסתלק איתא דאס שם שהקשה ומה
 מדרגות אותם כעיכור כאיס איכס אמאי

 צדיק של חיותו כחיי וכריאה דיצירה תחתונות
 דווקא כמיתתס צדיקים גדולים אמרו ולמה זה

 כעודיכו הכי למעכד אריך דלא י״ל • כחייהס ולא
 אמור פ' כזו׳׳הק דאמריכן למאי האי ודמיא חי

 עד אחרא גופא לכשמתא יהכין דלא רע"כ דפ״ח
 אתתיה דמיתא לכ״כ דמי ודא קדמאה דיתקכר

 דקכיר עד אחדא אתתא למיהכ ליה אתחזי דלא
 מיירי דהתס ואע״ג הכא ו<ה"נ • יע״ש לקדמיתא

 איכא הא מ״מ כעיכור והכא גמור כגלגול לכוא
 הגוף הוא מת דככר לטיכותא חדא התם כמי

 ו כאב עודנו והכא עדין נקבר שלא רק הראשון
 דאין מכעיא ולא הס שקולים וא״כ חייתו וכחיי

 עליהם להשיכ יש אדרכא להכריע כרי ז״ל כדכריו
 אח״ך שעושה התיקונים דכל דקאמר האי דמאי

 פסקא דמאי הא' לרוח ולא השני רוח לצורך הם
 שעד אח"כ שעושה לתיקונים וגכול חק שם ומי
 כשנים שזכה מי אטו ־ יוסיפו ולא יכואו פה
 צדקותיו כל יועילו לא מהנרנ״חי כחי' כשלשה או
 הלאכהתקן לראשונים זכרון ואין לאחרונים רק

 כיותר הראשונים גם יתוקנו ממילא האחרונים
 חי כעודכו האדם שעושה ומע״ט התורה שכל
 לחצאין ולא כשוה שכו הכחי' לכל מועילים הם

 מוכשרים הראשונים שיהיו כדי כך נותן והדין
 הרי הוא שכן וכיון הרוח עליהם לנוח כיותר

 : העשיה כמו להיות וכריאה •היצירה חזרה
 א1נ שכתכ רע״כ ד דף דלקמן רז״ל מדכרי מיהו

ונקראים כטפלים וכולם כשם עולים שאינם

 שהא' ז״ל כר:ררכ״ש מוכח * יע״ש אצי׳ כשם
 כשם עולים ואינם טפלים שהם אלא כו נשארים

 אחר כשורש שרשו כמחליף מיירי נמי והתם
 ואפי״ה כק״ד להלן שיכואר כמו עליון יותר

 הקלושה דעתי מכטל אני כן ועל • הכי קאמר
 לעיל כתכתי ומשו״ה עליון דעת דעתו מפגי
 על כאן שהקשינו ומה יע״ש זל כשיטתיה יג אות

: ודוק ל י זל דבריו
V 'לאדם ומגכיה נושא הש״ית אין כי פי 

וכו' מעולה יותר אחרת נשמה לו לתת
י״ג כאות לעיל כתכנו ככר אלו דברים פי' נ״ב
אחר פי' עור שיש ו פרק שם כס״הג ועי'

יח
יעו״ש זה הפסוק

 של ונשמתהון רוחיהון כי ספק ואין
 הראוי במקום וכו' גנוזות הס צדיקים

 וסיים נ״ב * כלל ממקומם יורדים ואינם וכו' לו
 שיש ביארנו שכבר ואעפ״י הל פ״ו שם כס״הג

 והיינו ־ עכ״ל להבין קשה עכז המצות חלק להם
 להם וא״א לקונם מרכבה שם נעשים שהם משום

 מארש^׳כי כש' כמ״ש . רגע אפילו משם לזוז
 * שם יעיין סבא המנונא דרב בעובדא דטו״ב
 הצדיקים של ונשמתהון דרוחיהון שמעינן ומהכא

 העליון לשרשם עולות הס פטירתם לאחר
 חוצבו שמשס ספייה לאותה העליונות בעולמות

 וקשה ׳ אלהיהס ה' את הצ״הח שם ונצררות
 דבמוח כתב פ״ב דקטנית מו' ש' ש״כב דבע״ח
 לשרשן עילות הם מאצי' נר״ן לו יש אם הצדיק

 דבריאה הנשמה דכי״ע והנר״ן שבאצי' העליון
 הארץ לג׳׳ע דיצירה והרוח העליון לג״ע עולה

 עיכול אחר עד בקבר נשארת דעשיה והנפש■
 וכ״כ הארץ עדן לגן הולכת היא גס שאז הבשר

 דט״ל רו״הק וכש' ע״ד ודק״ל דקכ״ג כסה״ל
 העליון כג״ע כעו מאי והשתא • יעו״ש סע״א
 עליונות לספי' לשרשם לחזור הי״ל הארץ וג״ע

 וכשלמא ־ הכא כדקאמר חוצכו שמשם שככי״ע
 נמי דהוא י״ל העליון לג״ע עולה שהנשמה מ״ש
 ד' דרוש הכוו' כש' כמ״ש הכריאה עולם כנגד

 הכריאה עולם דככגד ואע״ג * שם יעוין דלילה
 אפשר מ"מ הכרי' עולם שהוא ולא התם קאמר
 הארץ עדן לגן הולך שהרוח מה אכל ־ כך ליישכ

 דג״ע הכוו' כש' התם מבואר דהא קשה ודאי הא
יע״ש דעשיה דמל' יסוד נקודת כחי' הוא הארץ



זאהרןא' הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'בני
: התם בעי ומאי

ם נ מ  אם אלא אינו כאן האמור דכל דע א
 ולא לגמרי להתקן צרכם כל השלימו

 בעיבור אפילו או בגלגול לבוא עוד עליהם כשאר
 השלימו לא אם אכל • דהו כל חסרון להשלים

 צרורים להיות יכולים איכס לגמרי צרכם כל עדיין
 שהוא כל חסרון או מום בו יש אשר כל כי בצ״הח

 בגן הס נשארים ואז פנימה הקודש אל יקרב לא
 שם כע״ח האמור כסדר והתחתון העליון עדן

 דעו״ב רשכ״י מאמיי מש' מוכח וכן • הכ״ל
 כעשה דאינו סבא המכונא דרב עוכדא גבי

 צרכו כל השלים א״כ אלא בקונו ונדבק מרכבה
 רע״ב ג דף ב' בהקדמה לקמן ועי״ע ־ יע״ש

 היא אז הזכוך כתכלית להזדכך הכפש שבהשתלס
 דמלקמןבהק' עודאלא ולא יע״ש־ בצ״הח נצררת

 כל הוא שנתקן דאע״פי משמע ע״ב ד׳׳יג י״א
 אלא כצ״הח נצרר אינו מ״מ עצמו מפאת צרכו
 קטן שורש שבאותו הכשמית כל שיושלמו עד

 שלמים כקראים דאיכס קאמר דהא לגמרי להתקן
 ועוד ־ בצ״הח נצררים היאך שכן וכיון ומתוקנים

 ניצוץ לאיתו לסייע באים דכולם התם קאמר
 לסיעו עיבור בבחינת בו שבאים והיינו הפגום

 ואחד אחד דכל איתא ואס ל בהקדמה כמבואר
 היכי בצ״הח נצרר הוא צרכו כל להתקן כשנשלם

 וכש' כאן קי״ל דהא לסייע בעיבור לבוא תו מצי
 יכול אינו בצ״הח נצרר דאס הנ״ל רשכ״י מאמרי

 עד אלא נצרריס דאיכס ודאי אלא משם לזוז עוד
:כולם שיתוקנו

 ושה״ל שכ״ב מע״ח שנראה מה ניחא ובזה
 קאי שם האמור סדר דאותו הנ״ל' דק״ל

 רתימה מיהדר ועליה גופיה הנכיא אשמואל
 לא שכמותו גדול דאדס אפשר דאיך היא גדולה
 האמור לפי אכל החיים בצרור נשמתו נצררה
 שאר מצר אלא ח״ו מצדו העיכוב דאין ניחא

 נפסד הוא להתקן נשלמו שלא שכשרשו הניצוצות
 הכ״ל י״א בהקדמה התם בהדיא וכמ״ש . ח״ו

 אינו מרזס א' הנביא שמואל יהיה אס דאפילו
 קשה אך ־ יעו״ש הכל שיושלמו עד שלם כקרא

 דרחוק חיי שבקת לא דא״ב זה דבר לשמוע
 שבו הניצוצות כל שיתוקנו א' שורש להמצא הוא

 כצרריס אימתי כן ואס עכשיו עד אפי' לגמרי
: והיעב״א החיים בצרור

ט  שנשא־ו הראשונים הרוחין איתס אכל י
וכו׳ שביצירה ומדרגה כחי' בכל למטה

 ־ לסייעו כדי באדם ומתעבריס היורדים הם
 שנשארו בחי' דליכא דכעשיה לפיז נמצא כ״ב

 לה משכחת לא למעלה עולה גופא דהיא למטה
 דלקמן וקשה ־ כלל כעיבור לבוא דעשיה לנפש

 לבוא דאפשר כתב כ עמוד ג דף ב' בהקדמה
 אאע״ה נפש עד הראשונים צדיקים נפשות בעיבור

 'כך גם שהקשה ד״כט זל להרדב״ש ועי' ־ יע״ש
 לר״א שנתגלה סבא המכוכא שרב משמע דמהכא

 דיצי' החחתיכה מירגה מכחי' היה אבא ולרבי
 תחתונות מדרגות ליכא רבה מהעשיה לא ובריאה

 כתב גופיה מאמר כאותו ד״טוב מאי־ש״כי וכש'
 בדמות היה ולכך דעשיה נפש כבחי' להם שנגלה
 דנפש זל הוא הכריח ומזה ־ יע״ש חמרי טעין

 לאו הכא ורזל בעיבור לבוא לירד יכולה דעשיה
 עליונות מדרגות לאפוקי אלא עשיהאתא לאפוקי

 לרב כמי כקטיה בעלמא ולדוגמא ־ אתא לחוד
 אבל לסייע שבא שמציכו לומר הכא סבא המכוכא

 יע״ש מהעשיה אלא היצירה מכחי' היה שהוא לא
 לענ׳׳ד •אבל קושיאדידן גס ניחא זל דבי־יו ולפי
 דרהמ״ס עוכדא דשאני דיל כ"כ הכרח מזה אין

 ושפיר קלה לשעה בעלמא גלוי רק היה דלא
 למיתי מצו דלא אע״ג דעשיה נפש אתייא מצי

 ככה״ג אפילו ובריאה דיצירה עליונות בחינות
 ביה דמיירי עיבור לבחי' מזה ללמוד אין אכל
 והנלע״ד ׳ הדק״ל וא"כ מרובה לזמן שהוא הכא
 משמע מארש״כי כש' דהתם שניה דמנוסחא בזה

 לא עמהם ודיבר גמור כגילוי להם שנתגלה דמה
 נפש כחי' שהוא דרבנן החלוקה בחינת רק היה

 עלתה דגדלות הכפש אבל ויניקה דעיכור
 מלישנא נמי משמע והכי הרו״ן עם להתקשר

: יע״ש גופיה דזו׳׳הק
 ירדה לא דגדלות דהכפש למימר איכא ולפ״ז

 ב' לעשות אפ' היאך ירדה דאי כלל לעו״הז
 והפיוס הרו״ן עם ולהתקשר לעלות כא' הפכיים
 שם היה לעו״הז לבא דרבנן להחלוקה שפייסה
 אותו פייסה ושם שהוא מה במקום למעלה
 אבל התורה סודות להם לגלות הכנה בו ונתנה

 למעלה עלתה היא אדרבא אלא עמו ירדה לא
 והייני • השפע להמשיך כדי הרו״ן עם להתקשר

מה זה דבר לעשות יכלה דגדלות דכפש טעמא
אהרון בגי



אהרןא' הקדמה הגלגוציס ש' על פי'בני
 נעשית כמי דהיא ג אע' הרו׳ן לעשות יכלו שלא
 דהיא משים שס כמפורש בעשיה מרכבה שס

 כחיכת שהוא דרבנן חלוקא לבחי׳ מיזד קרובה
 וקרובים דגדלות נפש והיא ויניקה רעיבור נפש
 ירידה בערכה נק^א זה ואין ז״לז וסמוכים הם

 ממנה גבוהים שהם משא׳׳כהר״ון מקום ועזיבת
 ממש מקום ועזיכת ירידה אצלם כקי־א זה הנה
 וא״כ ■ אצלו ולירד מקומם לעזוב יכלו לא ולכך
 אינה גופה היא נמי רעשיה עליונה רכפש י׳יל

 עליונות מדרגולז כמו ולירד מקומה לעזוב יכולה
 מרכבה נעשית היא גם שהרי ובריאה דיצירה

 מדרגות רק בצ״הח ונצרית כמותם כמקומה
 הם והם לירד שיכולים הם עצמה שבה תחתונית

 אבא ולרבי לד״א ג'׳כ שנקגלו והס בעיבור הכאית
 רכל לעיל דאמרינן גב על ואף ' התם כדקאמר

 למעלה עד להעליתס צריך דעשיה דנפש הבקי׳
 ז״לז בין הפרש ויש שיית אינם הם שם גס מ"מ

 הנפש רק בצ״הח נצרר ואינו י׳׳ר כאולז כמש״ל
 להאריך חש לא כאן ורזל שבכולס העליונה

 מארש״בי כשער שס מ״ש על וסמך כ״כ ולפרש
: וק״ל הכל שפיר ואתי

 וכו' היצירה אכל א' ספירה אכל כי 3
 שאיכה אי' כגר שהיא אע״ג והכרי' נ״ב

 הג׳׳ר כי מי״וד כלולה היא מ״מ א' ספי' רק ג״כ
 משא״כ דוכתין ככמה כמבואר שלימיס יצאו

 וכ״כ לכד א׳ נקודה בכסי' רק יצאה דלא המלכית
 ז פשוט והוא ע״א ד"יכ פ״ו שם כס״הג בהדיא

א  יסיר שהוא לפי וכו׳ מא״א והיחידה □IT כ
 מפסוק כנודע נקבה לו שאין וכו'

להרדכ״ש עי' נ״ב ־ הוא אני אכי כי עתה ראי
 יעש כזה שכתב מה זל

ב  נר״ן ליקח זכה שהאדם אחר כי דע כ
 הקדמה נ״ב וכו׳ בהם פגם ואח״כ

 ע׳׳ב ו דף ד בהקדמה לקמן מפורשת יפה זו
 דלא לך יתבאר ומשס בס״ד להלן מ״ש ועי׳

 א' דמדריגה חדשית בנשמות אלא הכא מיירי
 ישנות בנשמות דאי ז הקדמה בריש לקמן הנז'

 בפעם אפיל\ יחד זכי,כנר״ן מצי היכי מעיקרא
 בנשמות מיירי ודאי אלא שם כמבואר הראשונה

 דיכם חזר מגולגלים רכשהס הכא וק״מל חדשות
 דהתם שלישית דמדרגה ישנות נשמות כדין

רק גלגול בכל לזכות יכ'?ל'יס דאיכם ז כהקדמיה

 כמי וכדקאמר ביחד כנ״רן ולא לבד א' לבחי'
: יע״ש ז הקדמה כריש התם

ש ״ מ  כאדם בגלגול יכא ההוא הרוח ולכן ו
 כחיי שאפי' היינו הנשמה וכן וכו' אחר

 הס יכוליס הכפש כעל זה גוף של חיותו
 עוד ואפשר ־ א' כזמן אחייס כגופיס להתגלגל

 קורס להתקן שיושלמו כאחרונה שבאו להס
: שם כמבואר בראשונה שבאה הכפש

ג  לפי אצלו ובא נכנס שלו הרוח אין □u כ
וכו' יבוא ההוא הרוח ולכן וכו'

 חיותו כחיי דווקא נ״ב ־ הגר נפש על מורכב
 לבוא יכול הרוח דאין הוא הנפש כעל זה גוף של

 לא ועדיין הגוף זה שיפטר לאחר אבל אצלו
 לבוא הרוח יכול או התכלית עד הכפש כתקנה

 הגר לנפש יצטרך ולא אחד כגוף יחד הכפש עם
 הגס עיבור כבחי׳ הנפש שס שתהא בתנאי אך

 ‘ גמור בגלגול הוא והרוח הלידה מעת שהוא
 מ"מ מתוקנת והיא פגום הוא שהרוח ואע״ג

 עדין היא וצריכה לגמרי מתוקנת שאינה כיון
 עיבור בחי' לו שמספיק בדבר עצמה להשלים

 ע״א יד דף י״א בהקדמה לקמן כמבואר לכד
 אלא זה כמקודם זה בגוף עיקרית שאיכה ועוד

 כתב וכן ־ דמי שפיר עיבור ככחי' היא טפילה
 מצאתי ושוב ־ ע״ב ה דף ג כהקדמה לקמן

 ועיין יעש״ב רפ״יא בס״הג להדיא כך שמבואר
 ואות ו אות כ כהקדמה כס״ד לקמן מ״ש

: שם יעויין יא
ר □ כ  ישי־ה ואיך פגוס הוא שהרוח לפי ש

 טענה כ״ב • הכתקכת נפש על ויכוח
 דנפש הפרטיים נר״ן חלקי על גם היטב תצדק זו

 אפשר איך דנפש לנפש שתיקן לאחר כי עצמה
 איך פגום הוא שעדין כיון דכפש בדוח לזכות
 יש כן וכמו הנתקנת דנפש נפש על וישרה יבוא

 לומר ודוחק ־ ונשמה הרוח חלקי על לדקדק
 אחי־יס בגופים דכאיס רזל מ״ש ע״ד נמי דהוא

 צריכים קביין כמה דא״כ הגר נפש על מורכבים
 שנית ומתגלגל פגוס שהוא דכה״ג ואפשר להו
 ואינו אחת כפעם בו כאיס נפשו חלקי כל אז

 בו שנכנסים לעולם שבא הראשונה פעם כמו
 עכשיו שהם מאחר מעשיו ידי על לאט לאט

 בכ״רן משא״כ אחת בחי' הם וכולם פגומים
: והיע״בא זמז שונות בחינות שהם הכוללים



חאהרןא׳ ההדמה הגלגולים״ ש' על\ פי'בני
ה  איזה של מתוקן אחת רוח לו תבוא כ

 שתבוא ע״בכתב ולקמן נ״ב • צדיק
 אמכם ; ריח תמוית היא לו ותהיה כפש לו

 של ממש רוה כו יתעבר יזכה שאס שס מבואר
 :וק״ל הכא מיירי ובכה״ג • יע״ש צדיק איזה

ו  הטובים במעשיו אליו שנתרמה 0ש כ
 להרד״בש עי' כ׳׳ב * בהם כיוצא כפרטס

 שירמיה צריך שאין שר״ל שפירש ע״ד ד״כט שם זל
 מצוה כפרט אפי׳ אלא הטובים מעשיו בכל אציו

 והן * יעו״ש ובו' רו״הק בשער וכמ״ש * די א׳
 קגי אחת דבמצוה מאד נאמנו שדבריו אמת

 הכלל ד״ה ע״א ד דף כ בהקדמה צקמן כמבואר
 מהר״חו וכדברי ג הקדמה וכריש ובו׳ העולה

 בפרטם א1נ בכאן רזל כוונת זה אין מ"מ * שס זל
 כמעשה צדיק לאותו שידמה דבעינן ר״ל דקא'
 שעשאה כמו ודקדוקיה פרטיה ככל המצוה אותה
 ג הקדמה מלשון משמע וכן ממש צדיק אותו

 ולא הל זל הרד״כש שם עוד מ״ש גס ־ יעו״ש
 ההוא הצדיק שיל:יה או כאן כתב לא למה ידעתי
 רו״הק כש' התם כמ״ש הזה הצדיק נשמת משורש

 ה כהקדמה לקמן זה רזל כתב ככר הנה ־ יע״ש
 ועי' ־ יע״ש ל וכהקדמה ע׳׳ב ד״יג יא והקדמה
 ובריש כה אות כ בהקדמה לקמן כדברינו

:כש״ד שם שנכתוב מה ג הקדמה
ז □ כ  נ״כ וכו' צדיקים גדולים חזל מ״ש וזה ש

 קרובים הס העיכור דככחי' משוס היינו •
 בהקד׳ לקמן כמבואר מההפסד ורחוקים לשכר

 : יע״ש וככ׳׳מ ע״א ד דף ב ,,
ח ם כ  אשובה אלכה אומרת הנפ׳הראשו' אז ש

 הגוף של חיותו שבחיי אפשר נ״ב וכו׳
 כיון בו ונכנסת הנפש לבוא תוכל הרוח בעל

 כהקדמה לקמן מ״ש ע״ד כמוה נתקן שהרוח
 : וער״ש וכו׳ נכאר ועתה ד״ה ע״ב ד״ה ג

ט ם כ  אחה הרוח עם כנשמה הענין וכן ש
 אחר ר״ל נ"כ וכו' האדם פטירת

 הנה כהס שפגם הראשון הגוף אותו פטירת
 כלומר כיחד להתקן בגלגול הר״ון כשחוזרים

 הנפש של עצמו ענין אותו בהם נוהג אז א' בזמן
 הרוח שנתקן שלאחר והוא שנת״ל הרוח עם

 צדיק אותו נשמת עם ונתחבר העולם מן ונפטר
 אומר אז עצמו של הנשמה גס נתקנה אח"כ אס

שהיא הראשון אישי אל ואשובה אלכה הרוח

 נגמרה הכפש גס ואס ־ עמה ומתחבר הנשמה
 ומתחברים כאיס והרוח הנפש שניהם אז להתקן

 רף שם לקמן ועיין ביחד שלשתם הנשמה עם
ד .ו וקי׳ל ב עמו

ב׳ הקדמה
 כפעם ונו׳ בארס הנר׳׳ן כניסה בסדר א

 מלבד כ״כ • החדשה ראשונה
 של כיאתס כתחלת דמיירי רזל ברכרי המבואר

 קודם הראשונה בפעם מחדש בעולם הכר׳׳ן
 בנשמות כן גס דמיירי כמי צ״ל כלל שתתגלגל

 בריש לקמן הכז' הא' דמדרגה לגמרי חדשות
 הרוח כניסת מרתלי והוא ־ יע״ש ז הקדמה
 זה וכזמן המעשים בכשרון תנאים בשני ונשמה

ג  בנשמות אלא זה ואין כעשרים וזה שכה מ
 י דף ז כהקדמה התם כמכואר ממש חדשות

 למה כסמוך טעמא מדקיהיב ועוד ־ יע״ש ע״א
 משום הוא גדול ברוחק אלא נכנה הרוח שאין
 משמע גלגול ע״י על אלא הכפש נתקנה שלא
 אלא זה ואין בנקל נכנס היה הכי לאו דאי

 כשאר דאלו התם כמבואר לגמרי חדשות בנשמות
 שניה דמדרגה דאפי' החס מבואר הא המדרגות

 ביחדאס־ לנר״ן זוכות אינס כמי ראשונה ובפעם
 שלישית דמדרגה בנשמות וכ׳׳ש גדול כדוחק לא

 וא״ב יע״ש וכלל כלל ביחד בנר״ן זוכות דאיכם
 חדשות בנשמות אלא הכא מיירי דצא צ״ל ע״כ

 כדברינו ועיין דהתס ראשונה דמדרגה לגמרי
 מש״ש וכו' כבאר ועתה ד״ה ג׳ בהקדמה לקמן

וק״ל כס״ד
 בו ויכנס יזכה מעשיו יוכשרו ואם *ש□ ב

 ואס וכו' הי״ג שנת בתשלום הרוח
 כתשלום הנשמה בו נכנסת וכו' מעשיו יוכשרו

 בלשון שנסתפק זל עי׳להרד״ש נ״ב העשרים שנת
 כי״ג הוא הרוח כניסת שתחלת נאמר אס זה

 הוא הנשמה כניסת ותחלת ־ עשרים עד ונשלם
 פ״ב שמ״א כע״ח כמ״ש והוא ואילך מעשרים

 ותשלום בי״ג הוא הרוח כניסת דתשלוס נאמר או
 בע״ח כמ״ש והוא כעשרים הוא הנשמה כניסת
 שהאריך כדלז שם עוד ועי' * עב״ל פ״ט שי״א
 זה דספק נראה וככזה אנכי צעיר ולי • יע״ש בזה

קופ״ה כע״חש״כ שכתברז׳׳ל פירושים כשני תלוי



אהרןא' הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 הכפש כל נכנסת שכעיבור הוא הראשון הפי'

 נכנס איכו שבעיבור השני והפי' ‘ ככללותה
 לפי דהשתא * יע״ש לבד דכפש הכפש קלק רק
 כן אס הנפש כל ככנסת שכעיכור הראשון פי׳

 היניקה ימי מתחילים שאז הלידה לאחר ממילא
 כן גס שהוא ליכנס הכולל רוח התחיל דאז צ״ל

 ואילך ומי״ג הי״ג כסוף ונשלס יניקה בחינת
 העשריס כסוף ונשלמת ליככס הנשמה מתחלת

 השני פי' לפי אכל ־ פ״ט בשי״א כמ״ש והיינו
 א״כ כלבד דכפש נפש רק בעיבור ככנק שלא

 ליככה דכפש ה־וח מתחיל ביניקה שאח״ך ממילא
 פ״ו ריש כש"כ שס בהדיא וכ״ה הכולל רוח לא

 שאר והולכים נכנסים וערז ־ יעו״ש הכ' לפירוש
 עד מעט מעט כחי' שהם עצמה הכפש חלקי

 ליככס מתחיל ואילך ומיג היג כסוף שכשלמיס
 ואילך ומעשרים עשרים עד ונשלם הכולל רוח

 כמ״ש והיינו ליככס הכוללת הנשמה מתחלת
 אתייא פ״ט דשי״א דההיא כאופן * פ״ב בשמ״א
 :השני כפי' פ״ב דשמ״א וההיא הראשון כפי'

ר ח א מ  כתב הכ״ל פרק כסוף כש"כ דהתס ו
 שם ועיין השני כפי' לו נראה דיותר

 דהכא דבריו לפרש יש א״כ זל השמ״ש כיהגהת
 מיג הוא הרוח כניסת שהתחלת השני כפי' כמי

 ואילך מעשרים הנשמה כניסת והתחלת ואילך
 וזל ז כהקדמה לקמן ממ״ש כמי מוכח והכי

 והנשמה א׳ ויום שנה י״ג עד לבוא א״א והרוח
 קשה הצדדים לכל מיהו ־ יע״ש ואילך כ' מבן

 ע״ב ד״יג י״א כהקדמה לקמן שכתב טוכא לי
 חלקי כל תי׳ תשלום עד ליכנש יכול הרוח דאין

 ע״י הוא הכפש חלקי שתיקון שם וכתב הכפש
 במה לדעת יש וא״כ • יע״ש מ״ע הרמ״ח קיום
 אח"כ שיוכל כדי נפשו לתקן ארחו את נער יזכה

 והלא ־ השני לפי' ואילך מיג״ש ברוח לזכות
 המצות מן פטור וקטן הוא קטן עדין הי״ג קודם
 דמהעיבור הראשון פי' לפי טפי דקשה וכ״ש

מתחיל ואילך הולדו ומיום הכפש כל בו ככנסת

 חלקיה כשלשה להשתלם וצריכה מכר״ן כלולה
 לעיל ככז' עיו״מ שהם מתחלפים כזמכים הכז'

 בו ליככת שהתחילה דכפש והנפש א כהקדמה
 לאחר מעט מעט והולכת ככנסת היא בעיבור

 שנה הי״ג כתשלום ליכנס שנגמרת עד הלידה
 אינו שכעיבור ע״ד דק״כו קהלת סה״ל ועי'

 דנפש והנפש ־ יעו״ש כלכד הארה רק נכנס
 והולכת נתקנת היא הי״ג עד והולכת הנכנסת

 המצות וחינוך הקער בכית התורה לימוד ע״י
 לה די מהנפש קטן א' חלק שהיא שכיון דרככן

 פ״ט ש"כ כע״ח מפורש שכן שו"מ ׳ ככך להתקן
 המצות וחיכוך התורה וקריאת המילה דע״י

 דנפש הכפש והיינו ־ יעו״ש הנער נפש כתקנת
 שנולד ואחר וזל שכתב הכ״ל פ״ב כשמ״א וע״יע

 דכפש נפש והיא ליככס דגדלות הנפש התחילה
 וזהו דגדלות דכפש דנפש רשימו הנקרא והוא

 משמע הרי ־ יע״ש עכ״ל עדיג״ש ליבנה נשלמת
 העולה ה ד ג פ כ כשער וע״יע * כדכחיכנא

 וכו' מלאכים הס שניהם ויצ״הר יצ״הט כי מזה
 לי״ג דזכי יומא דכההוא משפטים בזו' pn עד

 נפש בחינת שהוא לפי לככ״י בן אקרי שכין
: היטיב יעו״ש

ם ג  וכו' לקכ״ה ידיע באתר הרו״ן וישארו ש
 ממקומה הנפש צאת דכעת מוכח מזה נ״ב

 איש כאחת הרו״ן גם עמה יוצאים בעולם לבוא
 כסולם לזכות יכול אינו שהאדם אלא ממקומו

 נכנסת תחלה לאט לאט כו נכנסים רק א' כרגע
 העת כפי הנשמה ואח״כ הרוח ואח״כ הכפש
 לא עדיין שהאדם זמן כל ומשו״ה והזכות והזמן
 ושם ידיע כאתר שלו הרו״ן נשאריס לכך נראה

 להיכנס מעשיו יוכשרו אימתי ומצפים יושכיס הס
 כעקרים הרו״ן שאין אלא הכי תימא לא דאי כו

 והס יוצאת לכדה היא רק הכפש עם לצאת
 לאתי הס צריכים אמאי כמקומו א' כל נשארים

 שגס ודאי אלא קיימי כדוכתיהו אכתי הא ידיע
המשכה רק חסרים ואינם ויוצאים נעקרים הס

בו ליכנס מעשיו ע״י האדם אותם שימשיך לכד נפשו את תיקן כמה דהשתא כו ליככס הרוח
 קיום ומאי הוא אמו במעי והלא כעיבור כשהיה

 דעתי קוצר לפי נראה לכן ־ גביה שייך מצות
 דמיג דקאמר דהא י״ל העיקר שהוא השני דלפי'
 אלא הכולל רוח היינו לאו הרוח כו נכנס ואילך
היא הנפש שגס לפי עצמה דכפש רוח היינו

 אומרים שאנחנו ומה ־ לה הראוי כעת א' כל
 לא מבריאה וכשמה מיצירה הרוח מקבל שהאדם

 אלא מקבלם הוא ובריאה. מיצירה ממש ממחצבם
 שעיקר לפי אלא מקבלם ידיע אתר מיההוא

שרשס ע״ש כקראים ובריאה מיצירה הוא שרשם



י טאהרןב' הקדמה הגלגולים ש' על פי'מ
 וכמעע אדם כני נשמות רוב כמי הכי וכלאו
 מעמקי הוא כעולם לבוא המשכתס תחלת כולם

 בהקדמה לקמן כמבואר שם שטבועים הקליפות
 ד״סו מהתם ומשמע ד״הו טל והקדמה ויג יב

 המלכות ממעי מהעיבור הנשמה צאת אחר דגם
 נמשכת ומשם העליון שרשה למקום חוזרת איכה
 מבי״ע עולם באיזה היא מתעככת אלא לאדם

 והשעה הזכות כפי בעו״הז לירד זמנה בוא עד
 : יע״ש לאדם ובאה נמשכת היא ומשם
 הוא מכי״ע עולם באיזה שעיכובה ואפשר

 ולפי כאן הכז' לקב״ה ידיע האתר
 אחר סתמא קאמר לכך מוחיים מקום שאינו
 סוף ז כהקדמה לקמן בדכדינו ועי״ע ־ ידיע
 לקמן הכז' הנשמה כי לפז וצ״ל * יעו״ש טל אות
 בכחי' ועולה מהקליפות כברית שהיא ד״סו שם

 שנברר מה כפי כי כר״ן ר״ל היינו כמלכות עיבור
 כחי' נברר ממש כנגדו כך נפש בחי' מהעשיה

 הם ושלשתם מהבריאה כשמה וכחי' מיצירה רוח
 לשום שא״א באופן למלכות עיבור ככחי' עולים
 כמבואר כר״ן שהם משלשה פחות שיהיה בירוי

 ובע״ח נפ״א בדרושי הכוונות כש' היטב זה כל
 מהעיבור וכשיוצאים * יע״ש ז כלל יא דרוש ש׳׳טל

 עולם באיזה ונשארים יחד שלשתם ג׳׳כ יוצאים
 לזה לבוא הכושר שעת להם שיהיה עד מכי״ע
 באדם ונכנסת הכפש באה תחלה ואז העולם

 במקומם שם נשארים הבחי' ושאר שנולד כעת
 כשרון כפי לאחת אחת באדם נמשכים ומשם

 העליון שרשם למקום חוזרים הנר״ן יאין מעשיו
 ובמצות בחורה האדם ע״י שכתקכים לאחי אלא

 פטירתו לאחר ואז הזיכוך כתכלית• ומזדככים
 ספירה ולאותה עולם לאותו וא' א' כל עולים
 לעיל ככז' בצ״הח שם וכצררים חוצכו שמשם

 : יע״ש ע״ב ד״יג פז כס״הג ועי^׳ע א בהקדמה
ה1  מדלקמן מזה היפך לכאודה שנראה מ

 כס״ד להלן יבואר ע״ב י דף ז כהקדמה
 מיירי טל כהקדמ' דהתס ואע״ג ׳ יע״ש טל אות

 אכן והכא ‘ שם כמבואר לקליפה שירדו בנשמות
 לקליפות ירדו שלא חדשות בנשמות קיימין

 שבהם השוה הצד מ"מ א אות לעיל כדכתיבכא
 המלכות במעי כעיבור חחלה נכנסים שכולם
 שם ככז' האמור ע״ד לעולם ובאים יוצאים ומשם

יע״ש יב בהקדמה ועוד עצמה הקדמה כאותה
ה אהרון בני

 לשונות אותם כל ומעתה להם א' סדר כן ואם
 מנייהו דמשמע א כהקדמה לעיל רזל שכתב

 ממש מחצבם ממקום נמשכים הם שהנר״ן
 למדרגה ממדרגה עולה והאדם בי״ע שכעילמות

 כאן דאין כפשוטו העכין אין משם אותם לקכל
 מעלה עליית רק ממש מקום עליית

: ודו״ק וחשיכות
ם ד  לגמרי הנפש את תיקן לא אם ואמנם ש

 כניסת השלמת הוא תיקון האי נ״ב וכו'
 לקמן כמבואר המצות קיום ע״י הנפש חלקי

 שלא כיון ולכך זל מהר״חו כדברי ד הקדמה ריש
 רק הנפש חלקי ככל הראשונה בפעם זכה

 להשתלם וזכה חזר שאח״ך אע״פי לכד במקצתם
 כאותי לרוח אז זוכה אינו שוב גלגול ע״י בכולם

 בפעם הנפש בכל הוא זכה אס אכל פעם
 הנה ונתגלגל בה ופגם שחזר אלא הי־אשונה

 כאותו לרוח לזכית יכול המעוות שיתקן לאחר
 והטעם ד הקדמה כריש שם כמבואר עצמו פעם
 ר"פ כס״הג להדיא כך מבואר וכן כדברינו ע״ש

 ולא הנפש כניסת תשלום הוא דהכא דתיקון יא
עיש הפגם תיקון

ם ה  נכנס הרוח אין שנשלמה אע״פי ואז ש
 ע״י אלא הנפש נתקנה שלא כיון כה

 נשלמה שלא שכיון משוס הוא הטעם נ״ב * גלגול
 אלא חלקיה ככל לעולם שבאה הראשונה בפעם

 נקראת שהיתח מה מעלתה איבדה גלגול ע״י
 וישנה מגולגלת נקראת היא ועתה חדשה

 ישנל: שהיא וכיון ז הקדמה ריש לקמן כמבואר
 ע״א י דף לקמן הנז' ישנה נשמה כדין דינה הוי

 רק וגלגול גלגול ככל זוכה שאינה ע״כ ולקמן
 שלה לרוח זוכה אינה ולכן מהנר״ן א' כ:חי'

 ד הקדמה ריש לקמן דכתב והא ‘ זה בגלגול
 יע״ש עצמו גלגול כאותו נר״ן להשיג דיכול
 א הקדמה סוף דלעיל והא ׳ בס״ד להלן יבואר

 תלי והכא פגום שהוא לפי ברוח טעמא תלי
 גלגול עי אלא נתקנה שלא לפי כנפש טעמא
 עדין הרוח אל זכית לא מעיקרא דהכא משוס

 טעמא למתלי מצי לא נמי ולעיל נפגם ולא
 הוא שהרוח לאו אי דהתס משום כדהכא כנפש
 כיה למזכי מצי הוה הראשונה מפעם פגום

 אות שם כדכיינו ועיין ד הק' ריש כדלקמן
׳. ודו״ק יע״ש כח אות ג וכהקדמה כד



ל כ' הקדמההגלגולים ש' על פי'ב

□ ו לקמן כמשית גדול בדוחק לא אס ש

ד״ה
 ע״ב ד״ה ג כהקדמה הוא נ״ב ־ כע״ה

: יע״ש ׳ ׳  וכו נבחר ועתה
t אל תזכה ואז להתגלגל הכפש יתחזור 

 ממ״ש היפך דזה תימה נ״כ ’ שלה הרוח
 גלגול עי אלא הכפש כתקכה שלא דכל מזה לעיל
 עוד שכתגלג׳ משוס ואטו לרוח זוכה איכה שוב

 לה אעלייא ביותר ישכה לה והויא אחרת פעס
 לזכות גלגול עי למעליותא אשתכי אי ועוד • טפי

 למע' כמי אשתכי דלאידעי׳אמאילא מטע׳ לרוח
 העו' מן להפטר אצטרי' ואמאי ג׳'כ הכש' 1לזכו'נ

 כיון ועור * הכשמה אל שיזכה עד ויתגלגל
 לכך להתגלגל תו צריכה אמאי הכפש שכשלמה

 זוכה שאיכה קיימא הא' כגריעותא דודאי כראה
 לאו שנשלמה דקאמר דהאי אלא הרוח אל עוד

 הצריכות במצות רק כשלמה קאמרשלא לגמרי
 כחיכת להס המקפיק כמצות אכל גמור גלגול
 ע״א יד דף יא בהקדמה לקמן כמבואר עיבור

 לגמרי כשכשלמה רהא תדע ‘ כשלמה לא עדין
 החייס כצרור למעלה שכשארת בהמוך קאמר

 וגלגול קאמר לגמרי שלא דכשלמה ודאי אלא
 דככר גמור גלגול איכו כמי הכא ביה דמיירי
 הדומה גלגול אלא גלגול הצריכות כמצות כשלמה
 הג' בחלוקה יא הקדמה הוף לקמן הכז' לעיבור

 דאם בסמוך קאמר דהא ותדע ׳ יע״ש ורביעית
 אלא ככפש פוגם איכו האדם יחטא גלגול כאותו
 בבחינת אלא נוהג זה עכין ואין לבדו כרוח

 ז וככ״מ יא הקדמה כסוף שם כמבואר העיבור
ל1  בדרך שהוא כדרזל כאן הכז' גלגול לשון כ

 כחיכה אותה שנתקנה לאחר כלומר זה
 לעיבור הדומה גלגול הוא אלא גמור גלגול אינו

 ה הקדמה כריש ככז׳ הלידה מעת ג״כ שהוא
 אח"כ לאו שלה הרוח אל תזכה ואז דקאמר ומאי

 מעת מתחילה אלא מניה כדלעיל לכשיגדיצ
 וכככהיס והרוח הכפש כאחד שכיהס באים הלידה

 הוא זה גלגול עיקר ואדרבא גוף כאותו יחד
 אכל שמו על ונקרא זה כגוף עיקר והוא לרוח

 עיבור כבחינת שס טפילה אלא אינה הנפש
 עכשיו עיקר הוא שהרוח שכן וכיון • כאמור

 ומתחברת אליו נטפלת להיות יכולההכפש זה בגוף
 בגלגול משא״ב ־ מיקרי דידה זכות דלאו עמו

גוף כאותו עיקרית היא שהיתה לזה שקודם

אהרן
 יכולה איכה הוא דידה וזכות שמה על ונקרא
 להדיא מבואר וכן דקאמר מטעמא כרוח לזכות
 הכפש גס אמכם וזל ע״ב ה דף ג בהקדמה לקמן

 כלבד עיבור בקוד שהוא אלא עמו מתגלגלת
 שם כמ״ש דהכא בגוונא מיירי כמי והתם וכו'

 שם וכמ״ש העיקר שהוא קמא בפי' זל הרד״כש
 שהדבר מצאתי ושוב * שם יעוין כו כאות כס״ד

 יע״ש רפ״יא כס״הג שכתבנו מה ככל מפורש
: כש״ר אנכי ושש

 מ״ש עי' כ״ב ־ שלה הרוח אל תזכה ואז ח
 שלו הרוח אין ד״ה א כהקדמה לעיל

 וגס לגמרי שלימה איכה היא דכשהכפש וכו'
 מרכבה נעשית שפיר עיבור כבחי' רק שם אינה

 הכא וכ״ש * יע״ש פגום כשהוא אפי' הרוח אל
 דלקמן וההיא כמוה מתוקן שאינו רק פגום דאינו

 שלימה שהיא לפי שכתב ע״ב ה דף ג הקדמה
 בדברינו להלן יבואר שם יעוין ת*קון חקר והוא

: בס״ר
 מן שיפטר צריך אז הרוח גס יתקן ואס ט

 לא שהרוח ואע״ג כ״ב וכו' העולם
 שהנפש כיון מ״מ הנפש כמו גלגול ידי על נתקן

לזכות הרוח מצי לא תו גלגול עי כ״א כתקנה לא
 : זל הרדב״ש כ״כ א' בגוף בנשמה

 לתקן כדי שלה ה^וח את לתחת
הארס כלומר

שם
שעל

לא

גס
 לפי א"נ ■ החרס ככומר כ״ב • אותו

אס כעולם לבוא לו שא״א נתקן הוא דה
שהיא  ועוד כסמוך כמ״ש בנפש שיתלבש

: וק״ל מעשיו להטיב מקייעתו
 ההיא הנפש שצריכה שנאמי כדי שם יא

 ע״ד יחידית אחרת פעס להתגלגל
א הקדמה סוף לעיל הט׳ ע״ד היינו כ״ב • הנז'

הקדמה לקמן כמ״ש וקץ סוף צדבר אין דח״כ

שם יב
יע״ש ע״א ה רף ג

 כדי אחריס גלגולים יצט^ך אם ולכן
 והרוח הכפש באים הרוח אח לתקן

 שאיך שהקשה זל להרר״כש עי' כ״ב ־ וכו' ביחד
 פגום שהוא הרוח עם הכפש עכשיו לבוא אפשר
 אל מרכבה תיעשה המתוקנת הכפש דאיך כיחד
 כיון ותירץ א הקדמה סוף כדלעיל הפגום הרוח

 המתוקנת נפש היתה הרוח שנפגם דבשעה
 משא״ב עמו לבוא יכולה כמי השתא אליו מרכבה

לחיכת ואחר ־ יע״ש וכו' בפ״ע הוא שכ״א לעיל



ב׳ יסהקדמה הגלגולים ש' על. פי'בני

 כיאה דשאכי יחוק תירוצו קדשו רגלי עפרות
 ■א״א אח״ך וכשנפגס בכשרות שהיתה ראשונה

 שכיה כביאה השתא משא״כ ולילך לעזבו לה
 ועומד פגום הוא שככר כפיסול. היא שתחילתה

 מורכב לבוא לו שאפשר הכרח כאן שאין ועוד
 לפי אבל * משא״א אפשר דנים ואין הגר נפש על

 גלגול אינו כאן הכז' דגלגול מזה לעיל מ״ש
 דכבר ניחא לעיבור הדומה גלגול אצא גמור

 היא דכשהכפש כג אות א בהקדמה כתבנו
 לשרות פגום כשהוא אף היוח יכול עיבור כבחי'

: וק״ל כלל קושיא כאן ואין יע״ש עליה
ג  וכזדככה כשלמה וכו' לפעמים והכה 0ש י

 דהיינו זלשם פי׳רדכ״ש נ״ב ־ גדול כתכלית
 כהקדמה כמ״ש דעשיה כתר עד אותה שהעלה

 כמי היינו וכזדככה כשלמה ואומרו ־ יע״ש א
 פכים בשני הוא שהתיקון א כהקדמה שם כמ״ש

 הפגם תיקון הוא והשני המצית קיום הוא הא'
 כלומר כשלמה וזהו ע״ב ד דף יא בהקדמה וכ״כ

 :וק״ל שבה הרע ותערוב' מהפג' וכזדככה במצו'
ד  כצרור וכו' למעלה נשארת הנפש אכל י

 לדברי בין כ״ב * ירד לבדו והרוח החיים
 י״ת אות .א, בהקדמה לעיל שהבאנו זל הרד״בש

 עד שכזדככה אפי' דעשיה דהכפש מר דסכר
 התם דס״ל לדידן ובין • לירד לה אפשי התכלית

 להם דאפשר הוא שלה תחתונות דבחי' כעכיותין
 נשאית הנפש דאמאי הכא לאקשויי ליכא לירד

 לנפש יצמרך ולא היוח עם יורדת ואינה למעלה
 אלא לירד דאפשר אמרינן לא כאן דעד ־ הגי

 אבל * התם מיירי דככ״הג כחיים עיבור כבחי'
 שהיא הכא ביה דמיירי לעיבור הדומה בגלגול

• וק״ל לא הלידה מעת
ם  להתגלגל וחוזר העולם מן יפטר ואז ש

 עם לעיבור הדומיה בגלגול כלו' כ״ב
 נתקן שלא וצ״ל ־ זה בגוף עיקי־ית שהיא הנשמה

 לישאר היל לגמי־י כתקן דאי התכלית עד הרוח
 גבי לעיל מ״ש ע״ד לו הראוי כמקומו למעלה

 הגר נפש על מורכב' באה היתה והנשמה הנפש
:ק״ל ר״עב ו דף ד כהקדמה לקמן ועי'

□ ט  שלו הראשונה נפש עמו תתחבי ואז ש
 זל ש להדב תסייעיה לא מהכא כ״ב

 עד דעשיה הכפש דכזדככה דאע״ג לעיל דס״ל
דעדיפא אלא עוד ולא לירד יכולה התכלית

 בגלגול דאפי' מהכא למשמע איכא כמי מיכה
 מדקאמר לבוא יכולה נמי לעיבור הדומם

 שיכולה הוא דא״כ היא שניהם.דלא יחד ויתגלגלו
 קמייתא מזמכא זמכא האי שנא מאי קשה לירד

 לבדו והוא הרוח עם יורדת הכפש דאין דקאמר
 האי מאי ועוד * הגר נפש על מורכב יורד

 לכדו הרוח יבוא ולפעמים בסמוך כמי דקאמר
 שוות העתים כל אין דלמה הנשמה עם בגלגול

 מינה דלעיל אכזדככה קאי לא דהכא ע״כ אלא
 אה״נ כזדככה אם אבל * כזדככה שלא אהיכא אלא

 ולפעמים בסמוך דקאמר והיינו יורדת דאינה
 אז התכלית עד הנפש כזדככה אס כלומר וכו'
 שאין ואעפי הנשמה עם לבדו הרוח יבוא

 דרך דרכו יורה האמת מ״מ כך הלשון משמעות
 דוחק לסבול מוטב אמרו ועז וסלולה ישרה

 : וק׳׳ל רפיא ה״הג ועי' העכין מדוחק הלשון
V ס  בגלגול לכדו הרוח יבוא ג״כ ולפעמים ש

 לא רהשתא נראה נ״ב וכו' הנשמה עם
 רוח ביחד כחי' ב' דאיכא כיון הגר לנפש צריכי

 הנשמה אל מרכבה נעשה הרוח הנה וכשמה
 קצת משמע וכן בו מתלבשת והיא נפש בערך

 דליכא היכא ע״כדדווקא ו דף ד הקדמה מלקמז
 משא׳׳ב הגר נפש דבעי הוא לכדה א' בחי' רק

 הרוח דאין מש״ל ולפז יע״ש תי־תי דאיכא היכא
 לא נפש תוך מלובש אלא יחידי לבוא יכול

 שהוא מה כל אלא קאמר ממש נפש דוקא
: וק״ל נפש כערך

ח ם י  בעי׳׳הז שנתחברה כיון הגר נפש אותה ש
 מעשיו להטיב וסייעו ההוא הרוח עם

 לאדם מחטיאה היא הגל נפש אדרבא קשה וכו'
 גרים קשים כסוד לד כהקדמה לקמן כמ״ש

 גר שהוא התם דשאני לומר ואין ־ יע״ש לישראל
 דישדאל הכא משא״כ מניה זוהמא לאעכרא וקשה

 דקשיס להא מייתי פ״ט ריש כס״הג דהא הוא
 ומשמע יע״ש דהכא גופיה זה עכין על גרים
 להיטיב וסייעו דהאי נראה לכן ־ שנא דלא

 לבוא שסייעו כלו׳ אלא דווקא לאו הוא מעשיו
 מעשיו להיטיב כך לידי בא וממילא בעולם

 • בעולם לבוא לו אפשר היה לא הוא שאלמלא
 עצמו והכריע יצרו הכניע שהאדם לאתר א״כ
 למוטב וחוזרת נכנעת הגר נפש גס אז זכות לצד
זכות לכף ומכריעתו מסייעתו היא אדרבא ואז



בגי אהרןב' הקדמה הגלגולים ש' על פי'^
 :וק״ל וכר' לכבו את ומצאת ע״ד מעשיו להטיב

ט  שכאשר יהיה לפעמים כי דע גס י
 שהכלל לפי וכו' לבדה הכפש תתגלגל

 אל נ״ב וכו' יכולים שלשה או שניהם שאין הוא
 במי אלא ליתיה זה דכלל לומר בדעתך יעלה

 הכ״רן בכל זכה לעולם שכא הראשונה שבפעם
 לתקן בגלגול עתה וחזר בהם ופגם חטא ושוב

 הוא ובכ״הג א הקרמה סוף לעיל וכמ״ש הפגם
 ביה דאיירי לעכין כמי ה״ה אלא הכא דמיירי

 זכה שלא מי שהוא דידן הקדמה בריש לעיל
 הראשו' בפעם בו הכפש חלקי כל כניסת להשלים

 וכל זה לכלל ביה כמי דאתכהו גלגול עי אלא
 נפש בו שמתעבר לעכין כין הכא דקאמר מילי

 ושאר הגדול דוחק לעכין ובין צדיק איזה של א'
 בטעמם חלוקים שהם ואע״ג • להם א' ודין מלי

: הס שויס דיכא לעכין מ"מ
ל ה י  כמי ולעיל הכא איירי דלא שתדע צריך מ

 חדשות בנשמות אלא א הקדמה סוף
 א1י ז הקדמה ריש לקמן הנז' הראשונה רמדרגה

 בנשמות לא אבל ב'ואילך מפעם מגולגלים שהם
 דאינהו דאע״ג משום * דהתס ג' דמדרגה ישנות

 רק א' בגלגול בכ׳׳רן לזכות יכולות אינם כמי
 דין גכייהו שייך לא מ״מ כהני גלגולים כשלשה

 לקמן שיתבאר וכמו כאן הכז' גדול דהדוחק
 דמדרגה ובכשמות • יעו״ש ג הקדמה סוף כס״ד
 משכחת לא דבהו משום מיידי לא כמי שנית

 שתשתלם לאחר שהוא ככ״הג עיבור לבחי' לה
 צריך אלא הרוח אל ראויה שתהיה עד כ"כ הכפש

 דף ז בהקדמה לקמן כמבואר העולם מן שיפטר
 בהקדמה כס״ר כדברינו עי' והטעם ס״עב ט
 לן מספקא כמי גדול הדוחק ולעכין * יז אות ד

 גכייהו שייך אי ג הקדמה סוף לקמן כעניותין
 שם יעוין ואילך שנית מפעם מגולגלים כשהם
 בנשמות אלא לאוקמי: ליכא הילכך כט כאות

: וק״ל כדאמרן חדשות
ם כ  נפשות שם שיתגלגלו אפשר ולפעמים ש

 ולא נפשות ג' עד היינו כ״ב וכו' ראשונים
 התחתונים שמתכטלים אלא יותר אפי' א״כ יותר
 כז כמבואר מכולם העליונים נפשות ג' לגבי

: יע״ש ה כהקדמה לקמן
 אע״ה אברהם עד ראשוכיס נפשות שם כא

א בהקדמה לעיל בדברינו עי' כ״ב

 : יע״ש וכו' הי־וחין אותם אכל ד״ה
ב ם כ  של רוחו להשיג להיות שיוכל עד ש

 רוחין מאיתס והיינו כ״ב • אאע״ה
 דיצירה תחתונות כמדרגות למטה שנשארו הא'
 כהקדמה ככזל העליון העיקרי רוח לא אבל

: ופשוט א
ם  יכול העולם מן כשיפטר הנה ש

וכו' ההוא הצדיק בחי' כפי להתעלות
 הצדיק מדרגת כפי מעשיו כשתקן היינו נ״ב

 עדין תיקן כשלא גס נוהג זה שדבר ודע ־ ההוא
 והרוח הכפש או לכדה הכפש רק שלו כר״ן כל

 העולה הכלל ד״ה זה עמוד סוף כמבואר
: ופשוט וכו'

ד ם כ  סיבות לשתי הוא העיבור ענין והנה ש
 פה הנזכרים אלו סיבות שתי כ״ב

 ריש לקמן הכז' דעיכור כחינות השני אינם
 השנית ככחינה נכללות שניהם אלא ה הקדמה

 דהא דהתס הראשונה לבחי' כלצ שייכי ולא דהתם
 הצדיק דאין כסמוך דהכאקאמר השני כסיכה גם

 שם דבוק ואינו כלל הגוף בצער מרגיש ההוא
 ונקשר דכוק הוא דהתס הראשונה כבחי' ואלו
 אלא יע״ש הגוף ויסודי בצער ומרגיש בגוף

 האדת לצורך הוא כשעיבוד מיירי דהכא שתיהס
 ובכ״הג בו המתעבר הצדיק לצורך ולא עצמו

 לצדיק ואחד לאדם א' תועליות ב' איכא נמי
: וק״ל המתעבר-כו

ה ם כ  יעשה לפעמים כי העולה הכלל ש
 נ״כ וכו' גדולה מצוה איזה האדם

 צדיק אותו כשאי[ היינו גדולה מצוה דבעיכן הא
 כמי כלא״ה משרשו הוא אס אבל משרשו הוא
 מעט מעשיו כשמטיב לסייעו בו מתעבר הוא

 ע״כ ד״יג יא והקדמה ה כהקדמה לקמן כמ״ש
 יעו״ש ע״ב ד״ח פ״ה כס״הג הוא וכן ל והקדמה

 מיידי דהכא ותדע * ע"כ ד״א רו״הק כש' ועי״ע
 שקול יהיה רכזה קאמר דהא משרשו כשאינו

 ממקום למעלה ויעלה ההיא הצדיק כמדרגת
 מלקמן מיהו • חוצכה ממנו אשר כשמתו שורש

 שנאמר לא אס כן שאינו קצת משמע ד״עא ריש
: יע״ש ויחוד מדיכוק עיבור דשאכי

ו ם כ  מיצירה ור״ון מעשיה נפש ולפעמים ש
 דברי כ״ב וכו' מיצירה נפש ולפעמים

היא דפשיטא דמלתא וחתומים סתומים אלו רזל



יאאהרןב הקדמה הגלגוצים ש' על פי'בני
 • עולם דכל הפרעייס היינו כהי דמיירי דנר״ן
 * השתא עד ואזיל עהיק הפרע דבדרך חדא

 ואי מכריאה או מיצירה ור״ון מדקאמר ועוד
 לחוד רוח בכחי' נכללת יצי׳ כולי' הא ככללית
 ודאי אלא לעיל כדאמר נשמה ככחי' וכריאה
 יתכן דאיך קשה שכן וכיון כפרעייס דמיירי
 דעשיה פרטית לנפש רק עדין זכה שלא שכעוד

 כהקד' לעיל כתב והא מיצירה כרו״ן לזכות יוכל
 קודם מהיצירה כחי' שום להשיג יכול דאינו א

 דנפש ועוד ־ דעשיה דנפש ככרנ״חי שלם שיהיה
 אפשר והיאך אזיל להיכא שכנתים דיצירה פרטית
 הכל והלא דיצירה נפש כלתי דיצירה ברו״ן שיזכה

 מאי טפי דקשה וכ״ש המדרגה כהדר הוא
 ולפעמים וכו' מיצירה נפש ולפעמים דקאמר

 קכל שלא דאע״ג דמשמע וכו' מכריאה נפש
 מכריאה או מיצירה לקכל יכול מהעשיה כלום

 ארצה המוצב כהולם הוא שהרי כלל יתכן לא וזה
 לעלות יכול וכיצד השמימה מגיע וראשו

 אם ואפי' ־ התחתונות כלתי העליונות למדרגות
 לאו דקאמר דעשיה דנפש לומר עצמנו נדחוק
 דנפש נרנ״חי כלומר כללית אלא פרטיית היינו

 : נפש כשם נכללים שכולם דעשיה
אי מ  זולת היינו מיצירה נפש נמי דקאמר ל

 זל דבריו שאר ועדז דעשיה כללית כפש
 והד״קל דיצירה לנפש שדלג ממה קשה אכתי

 דיצירה נפש כלתי דיציר' ר״ון להשיג יכול דהיאך
 היא דפשיטא דמלתא להזכירה חש דלא וכ״ת

 נפש א״כ דיצירה נר״ן ו ככולה דזכה ולעולם
 כסמוך כדקאמי כשם עור עולה אינה דעשיה

 לנפש זכר ולא עפילה דעשי׳שהיא נפש זכר ואיך
 הך היינו דא״כ ועוד . העיקר שהיא דיצייה

 וכו' מהיצי' שלשתם ולפעמים כרישא רקאמר
 דעשיה הנ״רן זולת נמי מהיצירה דר״ל לע״כ
 דקאמר השתא לאשמעיגן אתא חידוש ומה

 שנתקשה כסוגיין זל להרדכ״ש וראיתי • ולפעמים
^ דאפ״ל וכתכ כזה ג"כ  א כהקדמה מש״ל ע

 דנוקכא ממלכות שהוא דמי הנכון והוא אפשר או
 דעשיה דנרנ״חי המלכיות רק לתקן א״צ דעשיה

 כאן מ״ש יוכן וכזה דיצירה רוח אל יזכה ואז
 של הנפשות ר״ל דעשיה נפש קונה ולפעמים

 נפש לקנות יוכל וכזה כשרשו דעשיה נרנ״חי
רוח לקנות יוכל דיצירה נפש וכשקנה דיצירה

ו אהרון בני

 דעשיה דנפש מעשי' רוח קנה שלא אף מיצירה
 לרוח ויצירה ונפש דיצייה לנפש מרככה נעשית

 נשמות עיבור לענין זו כהקדמה כמש״ל שכו
: וע״ש וכו׳ הצדיקים

ה נ ה  לא זה לפי' לעיל שהקשינו מה זולת ו
 שא״צ המדה היא שכך דכיון דב״ק ז^ל

 המלכיות מן דנרנח״י הנפשו' רק מהעשי' לקנות
 מה מהיצירה רוח לקנות יספיק וכזה לכד שכה

 אף דקאמר גריעותיה ומאי ויעשנה תו חוכתו
 מהעשיה רוח קנה והלא מהעשי' רוח קנה שלא

 כתר דקא' אחריני ולפעמים הני ותו ׳ כמצטרך
 כזכה אי זל דבריו לפי להו מוקמת במאי הכי
 נפשות הני כל לי למה ויצירה מהעשיה גס כבר

 מבריאה צרוח שיזכה עד ז״לז מרכבה למהוי
 מהבריא' לא מיציר' הוא הרוח עיקר הלא ועוד
 קושיא הדרא ויצירה מהעשיה זכה לא ואי ואצי'

 שיזכה קודם מהבריאה יזכה דהיאך לרוכתא א'
 כסמוך רזל עמ״ש לי קשי' ותו ‘ ויצירה מעשיה

 מלעלות דעשיה לכר״ן מבעלים דיצירה דכר״ן
 כתב איך דא״כ החלוקות בשאר וכן כשם עוד

 ועוד * מעי״כ כר״ן כאדם ׳יהיו דלפעמים לעיל
 מכעלים יהיו עולם דכל נמי הפרטיים נר״ן דלפז

 יותר לו שיש שנקרא מי תו vלר משכחת ולא זאז
 דלפעמי' לעי' קאמ' והיכי לכד פרעי' א' מכחי'

 כעצמו דיהענין ועוד וכו' היצירה מן שלשתן יהיו
 : מכ"מ היא ונסתר יתכן לא

ד ״ ^ ל נ ה  לעיל כתכנו דכבר הוא כזה ו
 מיני דשני יג אות א כהקדמה

 ממדרגה ישר כדרך שעולה מי דיש הם עליות
 • ושמאל ימין יעה ולא לכד שרשו דרך למדרגה

 למעלה לעלות כיותר עצמו שמכשיר מי ויש
 ואז נשמתו חוצכה משם אשר שרשו ממקום
 כשורש התחתון הראשון שרשו שם ממנו מתכעל

 דרך העול' משא״כ עכשיו שקנ' המעולה האחר
 דמין הימנו כעליון התחתון כעל שאינו שרשו

 להכין אפשר וכזה * יעו״שכ כעל אינו כמינו
 כעולה מיירי נמי דהכא כאן שכתכ דכריו

 דכהכי הוא מעניינו הלמד ודבר משרשו למעלה
 ופתח ’ מניה לעיל השתא עד נמי מיירי הוה

 שרשו כדרך העולה תחי' לבאר יאיר דבריו
 נר״ן באדם יהיו לפעמים כי ונמצא . וקאמר
מזה לעיל שכתכ כלל הדרך כנגד והוא מעי״ב

שכל



כ' הקדמה הגלגולים על פי'בני

 רוח היצירה וכל נפש כשם נכללת העשיה שכל
 עוד קאמר הפרט דרך וכנגד ־ נשמה והברי'

 ומאימא ומזא ממלכות נר״ן לו יהיו ולפעמים
 תחחונים ביטול כהם אין ו1י דרכים ושני דעשיה

: מהם בעליונים
ז ״ ח א  משרשו למעלה העולה לבאר בא ו

 היצירה מן שלשתם ולפעמים וקאמר
 היו העשיה מן תחלה שקבל שנר״ן כגון והיינו

 ואימא הא דנוקבא מלכיות משלשה משל דרך
 דרוח הנר״ן גם לקבל לו היה ומהראוי דעשיה
 ואימא הא דנוקבא מלכיות משלשה ג״כ דיצירה
 היטיב שעכשיו אלא שלמטה שרשו כפי דיצירה
 יסודות מג' לקבלם שהוכשר עד ביותר מעשיו
 שבשלשה שרשו •ממקום למעלה שהוא שלהם

 דרוח הנר״ן מקבל היה ואלו * שלהם מלכיות
 שקבל ע״ד דיצירה מלכיות מג׳ משרשו ג״כ דיציר'

 לגבי דעשיה הנר״ן בטלים היו לא מהעשיה
 מהעשיה נר״ן לו שיש נקרא והיה דיצירה הנר״ן
 יסודות מג׳ שקיבלם השתא אבל מהיצירה ונר״ן
 מלכיות שבשלשה שרשו ליה מבעיאדכטל אזלא

 שגם אלא שמם על נקרא מלהיות גופא דיצירה
 להו בטלי נמי קבל שכבר דעשיה הנר׳׳ן

 פלוני רק עתה נקרא ואינו בשם עוד מלעלות
 ■אע״ג רעשיה והנר״ן * מהיצירה נר״ן לו יש זה

 יתפרש ועדז * דמי דליתנהו כמאן ביה יאיתנהו
̂׳ש  בין והוא מבריאה שלשתם ולפעמים עוד מ
 משרשו היה ויצירה מהעשיה שקבל מה אם

 מה אם ובין משרשו למעלה מהבריאה ועכשיו
 אלא משרשו למעלה ג"כ היה מהיצירה שקבל

 שקבל ממה למעלה יותר הוא שמהבריאה
 יסודות מהשלשה קבל שביצירה כגון מהיצירה

 להו בטלי גוונא בכל הורות מג' ומהבריאה
 המעולים דבריאה נר״ן לגבי ויציר׳ דעשי' הנר״ן
 וכן * דבריאה הנר״ן ע״ש א 12 נקרא ואינו מהם
 ג״כ יתפרש האצי' מן כולם ולפעמים עוד מ״ש
 ורו״ן מעשיה נפש ולפעמים אח״ך ומ״ש * ערז

̂סי־יתי גווניי מיצירה  דעד ס מש והוא היא .•
 דיציר' נר״ן דכולהו היכא א 12 שמע־נן לא השתא

 היכא אכל משר למעלה הם דבייאה או
 כגון משרשו למעלה יקצתם משרשו הם שמקצתם

 דיצירה דמלכית ממלכות קיב-׳ה ׳ה ריצי שהנפש
כיותר מעשיו זיכך ושוב שכעשיה שרשו כפי

אהרן
 למעלה שהם דיצירה מהיסודות הרו״ן וקבל

 אתא להכי דינו מה שמעינן לא אכתי משרשו
 כפי שקבל דמה כך הדין בזה שגס לאשמעינן

 שקבל ומה התחתון בטיל לא נפש דהיינו שרשו
 לגבי התחתון בטיל רו״ן דהיינו משרשו למעלה
 :מיציר׳ ורו״ן מהעשיה נפש לו שיש ונקרא העליון

ן כ  מבריאה ורו״ן מיצירה נפש ולפעמים מ״ש ו
 היו כולם דיצירה שהנר״ן כגון נמי היינו

 הדון שאז א' מדרגה שבעשיה משרשו למעלה
 והנר״ן לגבייהו דעשיה נר״ן כולהו להו דכטלי
 הוא שהנפש אלא שויס אינם מבריאה שקבל
 עוד גבוהים הרו״ן אבל דיצירה מדרגה מעין

 דיצירה שהנפש הוא הדין אז יותר א׳ מדרגה
 להו בטלי דיצירה הרו״ן אכל עליו שמה נשאר
 מדרגה עוד עליהם הגבוהים דבריאה רו״ן לגבי

 • מבריאה ורו״ן מיצירה נפש לו שיש ונקרא א׳
 מבריאה נפש ולפעמים עוד מ״ש יתפרש ועדז
 אומרו דכל דבריו ביאר ואח״כ ־ מאצילות ורו״ן
 און וכיוצא מבריאה או מיצירה נר״ן לו שיש

 בשס עולים שאינם אלא וכו' לומר הכוונה
: וכדאמרן הס ונטפלים

^ז ד  אחר פי' אצלי כתוב היה דנא שמקדמת ו
 לעול שכתבנו הפי' שלפק׳׳ד ואעפ״י עז

 אאסוף לא מ"מ הרזל בכוונת צודק יותר הוא
 ו׳זל יוכשר איזה לברר המעיין ועל מלכותבו ירי

 ע״ב דס״ג לקמן למ״ש מגיעים שהדברים נלע״ד
 כי ז״בז אבי״ע עולמות ד' התלבשות מענין
 וכן העשיה עי׳ס ונמשך בבי״ע מתלבש האצי׳

 כל מתלבשים בעשיה כי ונמצא והיצירה הבריאה
 כלבד שלשה וכיצירה ז״בז אבי״ע עולמות ד'

 ומבואר • יע״ש וכי' שנים ובבריאה אכ״י והס
 עוד וכתוב ד״לד כ פ' בס״הג כארוכה זה ענין

 העולמו' מחיצוניו' נמשכות שהם נשמית דיש שם
 דחיצו׳ נפש קונה החלה כי שבכולם חיצון היותר

 ואח״כ נרנח״י שהם פרטיה חמשה ככל העשיה
 קונה יש אך וכו' היצירה מחיצוניות רוח קונה

 דיצירה ורוח דעשיה נפש דהיינו מזה לפנים זה
 וגס עצמה דעשיה נפש בפנימיות המתלבש

 בבחינת וגס ממנה שלפנים דכריאה בנשמה
 כחי' ה' קונה וכעדז ולפנים שלפני האצילות

 הם והן ־ יעש״ב וכו׳ היצירה מפנימיית רוח
שלפעמים כתב בתחלה כי שבכאן רבינו דברי

יהיה



אהרןכ׳ הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'בני
 מיציר' שלשתם ולפעמים מעשי' נר״ן באדם יהיה

 שלהם מחיצוניות והיינו מבריאה ג' ולפעמים
 ורו״ן מעשיה נפש לו יהיה ולפעמים קאמר ושיב

 בפנימיות המתלבשת מיצירה והיינו מיצירה
 דברי שאר כל ג"כ לפרש יש ועדז * גופא העשיה

 שאין הכי בתר דקאמר מאי השתא וניחא • רזל
 בחי' פגישת באמת כי וכו' להאריך בקולמוס כח
 עולמות האיבעה התלבשות בבחי' כחברתה זו

: וק״ל מספר עצמו ז״בז
ז  הגלגול בבחי' אחר חילוק יש עוד ב

 דף ג בהקדמה לקמן עי' נ״ב ונו'
 ורע ־ פ״יב וכס׳׳הג יותר מבואר ששם ע״ב ה

 הוא יבום ע״י שלא במתגלגל כאן האמור דסדר
 הנר״ן ככל הקורס בגלגול הא' כפעם כשזכה בין

 וכין א הקדמה סוף לעיל כנז' בהם ופגם וחזר
 ולא הנפש במקצת רק הא' בפעם זכה כשלא

 ריש כנז' הנפש תשלום על עכשיו ובא בכולה
 האמור בכל להם א' דין דשניהם דידן הקדמה

 או דקאמר לסיפא רישא שכין והחילוק * בכאן
 בפ״ע לבדו יתגלגל משלשתם א' כל לפעמים

 נשלמה לא דהנפש היכא מיירי דרישא הוא
 אח"כ לבוא היא יכולה דאז התכלית עד ונזדככה

 בגלגול ואינו בגלגול הנשמה עם או הרוח עם
 כמבואר לעיבור הדומה בגלגול אלא ממש

 מיירי ובסיפא ־ ע״ב ה דף שם לקמן בהדיא
 נשארת שאז התכלית עד הנפש שנתקנה כגון
 יחידי יבוא והרוח בצ״הח צרורה למעלה היא

 בהקדמה לעיל כנז' הגר נפש על מורכב לבדו
 הרוח גם אס לבדה ג"כ :אה הנשמה וכן • זו .

 סוף לעיל בדברינו ועיין ־ התכלית עד נתקן
 וכהקדמה ובו' שלה הרוח אין ד״ה א הקדמה

 יע״ש וכו' להתגלגל הנפש ותחזור ד״ה דידן
 לכל כשזכה דווקא מיירי דסיפ' כתב זל והרדב״ש

 אכל זל מדבריו משמע ־ בהם ופגם הנר״ן
 נראה וכן הנפש ככל זכה שלא כגון מיירי ברישא
 * יע״ש ג הקדמה על שאחז כדיבור שם ממ״ש

 ככל מיירי סיפ' ובין ריש' כין אלא כן אינו ולפק״ד
 נזדככה אס בין הוא ק והחיל להם א' דדין גוונא

 לעיל בדברינו ועי' * כמ״ש לאו או התכלית עד
 בהקדמה ולקמן ובו' דע גס ד״ה יע אות מזה

 ועוד • יע״ש וכו' הגלגול אמנם ד״ה כו אות ג
חדשות בנשמות אלא מיידי לא זה דכל דע

 ד" א הקדמה סוף לעיל בעגיותין וכדכתיבנא
: יעו״ש וכו' אחר כי דע

ג הקדמה
 וכו' כנזל בחיים הוא העיבור בחי' הנה א

 ע״ב ג דף ב כהקדמה צעיל הוא נ״ב '
 ח דף פ״ה וסה״ג ה בהקדמה ולקמן ואילך

■ ■ : יע״ש ע״ב
 זו מצוה כענין יחד שנתרמו וכיון ב
 כתבנו ככר נ״ב ־ הצדיק נפש בו יתעכר '

 שידמה דכעינן דהא כה אות כ בהקדמה לעיל
 הצדיק כשאין דווקא היינו מצוה באיזה אליו

 נמי כלא״ה משרשו כשהוא אכל משרשו ההוא
 הקדמה קוף בדברינו ועי״ע יע״ש בו מתעבר

’ : יע״ש ובו' אליו שנדמה ד״ה כו אות א
ם ג  * ביהונתן דוד נפש ותדבק פהוק וז״ס ש

 שא יח א כשמואל כך הפסוק אין נ״ב *
 וכס״הג דוד בנפש נקשרה יהונתן ונפש להפך

ק נפש ותדבק וזס איתא נמי ע״ב ח דף שם הונ  י
 מוכרח אינו אבל בכאן להגיה היה ומהראוי בדוד

 כנושאים כך כל לדקדק המחבר דרך שאין לפי
 כק״ד לקמן מ״ש ועי״ע אמת הוא כשהנשוא

: יע״ש י בהקדמה
ם ד  נ״ב וכו' כלול אדם של שגופו כמו כי ש

ובש' כג והקדמה ו הקדמה לקמן עי'
 ע״ב ד״יג ופז פ״א וכס״הג ע״ג ז דף הפסוקים

 כלול ואומרו ־ יע״ש סוכה מס' מארזל וכש'
 וכו' בראשו ניצוצות כמה ויש וכר ניצוצות מכמה

 מאחדים הוא כלול מ"מ א' הוא שהגוף הגס ר״ל
 כל וכן גידיס ושס״ה איכרים רמ״ח שהם הרבה

 שכמה רבים לחלקים ,ונפרע חוזר ג"כ אבר
 :וק״ל ואבר אבר ובכל כעין וכן בראש יש חלקים

 עיין נ״ב • קנה מן נודדת כצפור ה
: ע״א ב דף פ״א ס״הג '

1 ’B□ במקום גלו כך הנציצות בחי' וכפי 
 בראש דאש הקליפה כתוך להם המכוון

 *־ ע״א ב דף פ״א שם ס״הג נ׳׳׳כ וכו' כעין עין
 נמסרת הנשמה שאין ע״ד ד״סב בס״הל וכ"כ
 כנגדו ומכוון הנגדיי במקום אלא הקלי' ביד

ע יע״ש זה כלל וזכור ממש עי  כהקדמה לקמן ו
׳ ׳ : יע״ש כס״ד א כאות שם וכמ״ש כג

שם



אהרןג הקדמההגלגולים ש' על פי'בני
f ם  זולתי אחר חעא חעאו כניו והבל קין ש

 לקמן כ״כ נ״ב * אביהם אדם חעא
: יעו״ש ע״ב טו דף יב הקדמה

ם ח  בחינת כפי וכו' ניצוצות קצת יוצאים ש
 ת״הג נ״ב ־ ההוא הדור נשמות מחצב

 הבירור חדר בענין כז הקדמה לקמן ועיין שם
 וכו' הודעתיך וכבר ד״ה ט אות שס וכדברינו

 לדקדק שיש מה יתיישב שם דברינו ולפי * יעש״ב
 הדור נשמות מחצב כפי תלי'טעמא דפכא כאן

 ובע״ח העין מניצוצי או הראש מניצולי או ההוא
 האב זכורג כפי טעמא תלי פ״ה המוחין ש' ש״כ

 ממשיכים בעין התלויה מצוה עשו דאם והאס
 וכ״כ * בזה כיוצא וכן כעין התלויה נפש בירורי

 לפמ״ש אבל ׳ יע״ש פ״ג אביע קיצור ש' נ' בש'
 לפי נברר שהוא הכולל כאבר מיירי דהכא ניחא
 הכולל אכי בפרטי איירי התם אבל זמנים קדר

 נמי וניחא * ומע״ט הזכות לפי נברר שהוא
 כהקדמה לקמן דלפמ״ש עוד למידק דאיכא מאי
 מיד מהקלי' הקדושה דבצאת מקומות ושאר טי
 בהתכרר א״כ * יע״ש היו כלא והיו מתים הם

 יתקיים ואיך מת הוא מיד הקלי' מראש ני״הק
 נכלה נעשה והלא ראש בלא הבליעל ארם גוף

 כלו לא השתא דעד לומר ודוחק מובס ופגר
 בכמה כתב רזל מזמן דהא להתברר הראש ניצולי

 בבירור קיימינן כתראה דרא דאנן דוכתין
 דמיציאת כתב פ'ראה דבש'המלות ועוד ־ הרגלים
 וא״כ ־ יעו״ש הראש בירורי נגמרו כבר מצרים
 :עכשיו ועד מצרים מיציאת חי ירק^זה מהיכן
 דקדושה הראש דאבר בדברינו שם לפיה אכל

 לחוד דקליפה הראש באבר הוטבע לא
 פרטיים רישין התריג בכל ונטבע נתפזר אלא
 אבר וכן דקליפה הכוללים אברים התריג דכל

 בתריג הרגל אבר עד וכו' עיינין בתריג העין
 ומעיינין כולם של מראשין הוא והבירור רגלין

 דהשתא ניחא יע״ש דכולם רגלין עד כולם של
 רגלין מאבר ניצוצות איכא דקלי' הראש באבר גס

 זמנינו עד להתברר עדין נגמרו שלא דקדושה
 פ' המצות כש' רזל ומדברי * חי הוא ומהם זה

 בחי' שאר שעדין כיון הוא שהתירוץ נראה ראה
 וחיות שפע חלק נותנים הס קיימים הם דקלי'

 ‘ יע״ש לגמרי ותתבטל תמות שלא כחי' לאותה
רקשה כ״ש דהשתא משוס לזה שהוצרך ונראה

 כולם של פרטיים רישין שהוכררו כיון טפי
 ומהיכן מתים פגרים נעשו כולם הרי ונתבטלו

 הם הובררו שלא שהשאר תירץ לזה חיות להם יש
 דהתם לדברינו חותר ואינו להם חיות נותנים

: וק״ל כז כהקדמה
ם ם  ולא להיתקן בגלגול שבא מי שאף ויש ש

וכו' מזה העולה עד וכו' החטא מן נזהר
 אלו רזל דברי כל ונ״ב • ע״א י דף פ״ה חה״ג

 לקמן שכתב והשלישית השנית בבחי' נכללים
 בזה רק • יע״ש ע״ב יד דף יא הקדמה כחוף

 מיירי החס דאלו מהתם דהכא דבריו חלוקים
 מששים א' כלומר פרטיי א' ניצוץ שהיא בנפש
 חו״עב ד'יכ שם שנתבארו קטנים ניצוצות רבוא
 קאמר ומשו״ה מזה יותר עוד להתחלק לו שא״א
 שנתקנו הנפק חלקי אותם שגס הג' בכחי' התם
 צריכים עכז להם המיוחסות כמצות הא' בגוף

 נפש רק אינם שכולם לפי השני כגוף להמצא הס
 מדקא' בהכי מיירי לא ע"כ והכא ־ יע״ש לבד א'

 אחי כעבירה, נפגמו שלא ניצוצות שאותם כחמוך
 עיבוד ע״י זולתי כלל באים אינם כמצות שנתקנו

 מתריג גדול א' כניצוץ דמיירי צ״ל וא"כ כחיים
 שהוא ריב חוף שם שנתבאר גדולות ניצוצות
 להמצא צריכים אינם ולכך ניצוצות לכמה נפרט
 ממאי נמי משמע והכי * הב' כגוף כולם

 הניצוצות וכל הוא וכו' להשתקע וחזר דקאמר
 הרבה ניצוצות כולל שהוא הרי ממנו הנמשכות

 וכוונתו ־ נינהו שוים והתם הכא מילי כשאר מיהו
 צאתם לאחר הניצוצות דתיקון לאשמעינן הכא זל

 וקאמר הוא כיצד ברישא ביה עסיק דהוה מהקלי'
 כולל הוא והרי ליזתקן לעו״הז א' ניצוץ דכבוא

 יותר או אלף או מאה פרטיים ניצוצות כמה
 בכת כולו להיתקן והנה יא בהקדמה שם כנז'

 מוכרח אלא המציאות יקר הוא א' בגלגול א'
b וגוף גוף וככל שונים בגופים רכים גלגולים 

 ואולי האי וכולי ממנו ניצוצות קצת נתקנים
 הקד' ריש ולקמן חע״ג דקכ״ג שה״ש סה״ל ועי'

 שבאו ממנו ניצוצות ויש ־ טז הקדמה וריש יד
 ולא להם המיוחסות כמצולז ונתקנו א' בגוף

 א' בגוף שבאו ניצוצות ויש עבירה בשום נפגמו
 נפגמו אכל להם המיוחסות כמצות ונתקנו

 קמים שאינם מאותם שאינם אלא בעבירות
כעבירה שנפגמו רזל להו קרי ולהכי * כת״המ

קלה



ד אהרןג׳ הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'ב
 שאינם חמורה כעבירה שנפגם ניצוץ ויש ־ .קלה

 ניצוץ רזל ליה קרי ולזה המתים כתחיית קמים
 כאו לא שעדין ניצוצות ויש ־ המקולקל פרטי

 ■ ניצוצות בחי׳ ד' הוי והשתא כלל נתקנו ולא
 שאותם יתאמר עניינם הוא כיצד והולך ומבאר
 הם כלל נפגמו ולא כמצות שנתקנו ,ניצוצות
 על ינוחו ושם להם הראויה כמדרגה עולים
 ע״י זולתי כלל עוד בגלגול באים ואינם .מכונס
 משרשם שהוא אדם באיזה או בו כחיים עיבור

 ואותו לכך יזכה אס קונו כעבודת לסייעו כדי
 תחיה לו שאין חמורה בעבירה שנפגם ניצוץ

 המיוחסות במצית נתקן שהוא אעפי גוף לאותו
 כפ״ע כגוף גמור בגלגול לבוא הוא צריך לועכז

 הגוף איתו לי ילקניח שלי מהפגם להיתקן ,כדי
 ניציצית וכן ־ ואבד כלה הא׳ שגופו מאחר לעצמי
 בגלגול להתגלגל צריכים ג״כ באו לא שעדין
 ולקנות ליהס המיוחסית כמצות להתקן כדי גמור
 נפגמו ולא במצות שנתקנו וניצוצות ־ גוף להם
 בגלגול לבוא צריכים אינם אלו קלה בעבירה רק

 לעצמם גוף קנו שכבר לפי כפ״ע בגוף גמור
 ניצוץ איתו עם אחד בגוף בשתוף באים הס אלא

 עדין נתקן שלא ניצוץ עם או המקולקל פרטי
 מעבירות רק להיתקן כדי לו המייחסית במצית
 שבאים רביעית דחלוקה זה וגלגול ־ שבידם קלות

 גלגול בחינות ב' כולל הוא אחר ני' עם כשיתוף
 מצד כי לעיבור הדומיה גלגול ונקרא ועיבור

 בצער מרגיש שהוא וגס הלידה מעת שהיא
 המיתה צער וגס הגוף זה על הבאים ייסורין

 ונחלה חלק לו שאין ומצד • גמור גלגול כמו הוי
 כמו הוי לכד בזכיותיו רק זה גוף של כעכיי־ות

 הנפש כללות לשלימוח וקץ סוף יש וכזה עיבוד
 בכל יהילכיס מתמעטים העונות כי ותיקונה

 שישתלמו “ע־ והולכים ניתוספיס והזכיות פעס
 להיתקן גיול ניצוץ דאוקו פרטיים הניכיצית כל

 בכללות ^זל כוונת תוכן זהי ־ געירא עד זה בדרך
 בס״ד כמקומו דבר כל נפרש ועוד זו הקדמיה
 אות ה הק״מה ריש כק״ד לקמן מ״ש ועי״ע

: יע״ש והס ד״ה א
 הניצוצות וכל הוא וכו' להשתקע וחזר 01^ י

 הפגם עיקר אכל נ״ב .ממנו הנמשכות
 מתייחסת שאליו לבד פרטי ניצוץ כאותו אלא אינו

אל גם הפגם נמשך שממנו אלא עבירה איתה
ז אהרן כני

 : יעו״ש ע״ב מג יא כהקדמה לקמן ועי׳ השאר
א  גלגול כוללת כנונית כחי׳ היא וזו □IT י

 ניצוצות שביאת כלומר נ״ב ־ ועיבור
 ניצוץ איתו עם בגלגול קלה בעבירה שנפגמו

 כנונית כיאה היא חמורה כעבירה המקולקל
 לא שאינה לעיבור גלגול בין ממוצעק כלומר
 וכדפרישנא ממש כעיבור ולא גמור כגלגול

: וק״ל ט אית לעיל
ב  שנתקנו אותם אפי' הנפש ניצולי כל כי יש□ י

 קלה בעבירה נפגמו אבל נ״ב וכו׳
 כאיס דאינס הכי בתר קאמר הא נפגמו לא דאם

: ופשוט בחיים עיבור עי זולתי
ס’ ג י  נ״ב ־ המקולקל הפרטי הניצוץ עם ש

 שאין חמורה בעבירה המקולקל היינו
 : כסמוך וכדמסיק תחיה לו

ל  המיתה יום עד כלל נפרדים ואינם י
 יע״ש ה הקדמה ריש לקמן וכ״כ נ״ב

 לומר זל מהרח״ו צדד ע״א ד״טו יא ובהקדמה
 ו^ש בחיים בעודו להיפרד להם דאפשר

: כס״ד מ״ש
ו  ולא בחיים ממש עיבור בסוד ובאית ט

 עיבור שכין ההפרש נ״ב ־ שנולד מיום
 ממש לעיבור לידה משעת שהוא לגלגול הדומה

 ולעיל ה הקדמה ריש לקמן עי' מחיים שהוא
: ע״א ד״ד כ הקדמה

ן  עי כלל נתקן שלא הניצוץ כי ונמצא ^ש□ ט
 שעבר או לו המתייחסת המצוה קיום

 רמ״ח יש שבנפש ידוע כבר נ״ב ־ וכו' עבירה
 מ״ע רמ״ח כנגד רוחניים גידים ושק״ה איכרים
 ממ״ע אחת האדם וכשמקייס מל״ת ושס״ה
 הנפש אברי מרמ״ח א' אבר שהוא א' ניצוץ נתקן

 לאדם לו יחסר וכאשר מצוה אותה כנגד המכוון
 אבר חסר נק׳שהוא קיימה לא שעדין מצוה איזה

 משוס מצוה אותה כנגד המכוון הנפש מאברי
 מתקלקל ממ״לת א' על ובעברו ־ נתקן שלא
 כמבואר כנגדה המכוון נפשו גידי משס״ה א' גיד
 ובע״ח זל למה״רחו קדושה שערי כס' זה כל

 ברכת בהקדמת ע״א ד״פט ובנ״הש פ״ה ש״מט
 הנתקן וניצוץ ניצוץ וכל ־ יע״ש ערומים מלכיש
 גוף לאותו קנה גוף כאיזה לו המיוחסת במצוה
 ניצוץ כל ולכן • כתח״ה נכנס הוא ובו לעצמו

קנה ולא לו המיוחסת במצוה עדין נתקן שלא
גוף



אהרןג' הקדמה ”הגלגולים ש' על פי׳כני
 גמור בגלגול לבוא הוא צריך לעצמו גוף

 * בתח״ה יקום ובו יתוקן שכו כדי בפ״ע בגוף
אע״פי תחיה לו שאין חמורה עבירה העובר וכן

 דיר יא בהקד' שס לקמן מבואר הראשון בקיום
 רק ולקיימם לחזור שא"צ השנית בבחינת ע״ב

יע״ש לבד העבירה פגם לתקן
ח ן גוף אוקו וקנה לו המיוחסת במצוה נתקן שהוא  חלק כאותו אלא גלגולה עיקר אין י

שפגוס היינו נ״ב • וכו' הפגום פרעי I לו שאין כיון שלו את איבד הרי מ״מ לעצמו
 : לעיל וכמ״ש תחיה לו שאין חמורה בעבירה : הוא מוכיח ולכן כתח״ה יכנס ובמה תחיה
ט 1 כיי בפ״ע אחר כגוף גמור בגלגול לבוא לחזור  בגופות באו שכבר הכפש חלקי ושאר GtT י
אבל כ״ב • וכו' שם ונתקכו אחרים | שנת' כנים כלא שמת דומיא בתח״ה בו לקום
 עתה באיס הם דמשו״ה קלה בעבירה שם נפגמו ; כמטה שנתקן ניצוץ משא״כ ־ בסמוך לקמן

 כגופות שבאו הרזל דדווקאכקע ונראה • כדלעיל 1 לו שא״צ קלה כעבירה שנכשל אלא לו המיוחסת
 כגוף המקולקל ניצוץ אוחו עם היו דאלו אחרים | לבוא לו די אלא כפ״ע בג^ף גמור בגלגול לבוא

 ולא' קלה בעבירה י־ק נפגמו לא שהם הגם הא׳ עם בשיתוף לבוא שהוא לעי׳ הדומה בגלגול
 שעמהם פרעי ניצוץ כאותו חמורה כעבירה או לו המיוחסת כמצוה עדין נתקן שלא ניצוץ
 פרעי א׳ לניצוץ נוגעת היא עבירה שכל משוס I תחיה לו שאין חמורה עבירה שעבר ניצוץ עם

בניצוץ ולא הפגם עיקר נוגע ושם לה המתייחס 1 זה ניצוץ עמו נתקן ושם זה בגוף עיקרי שהוא
 נתקן הוא שככר דמאחר שבידו קלה מעבירה

 רק חסר ואינו הא׳ בגופו לו המיוחסת במצוה
 כפרה לו יש הרי שבידו קלות עבירות על כפרה;
 גוף על הבאים כיסורין שמרגיש מה עי עתה

 בסמוך לקמן כדאמר המיתה כצער וגס הב׳ זה
 שבידו קלות מעבירות להתכפר וכשישתלם

 כתח׳׳ה הוא חוזר גלגולים וג׳ בב' או א׳ בגלגול
 דקא׳ מאי ובזת • כמצות נתקן שבו הא׳ לגופו
 המצוה קיום עי כלל נתקן שלא הניצוץ כי הרזל
 בגלגול כלומר הב׳ בגוף המתגלגל הוא וכו'

 כעי׳ באים וכו׳ במצות שנתקנו והניצוצות גמור
 בעבירה שנפגם ניצוץ שחלוק שכתבנו וזה וכו'
 לעיבור הדומה בגלגול לו שדי קלה
 בהק' לקמן כתוב הוא כשיתוף אחר ניצוץ עם
 בע״ב שם ושנוי וכו׳ ונכאר ד״ה סו״עא די׳ד יא

ומשולש וכו׳ חיים הכותב אמר ד״ה
 שלתיקון דוכחי ככמה ועוד ל הקדמה בריש
 תחייה לה שאין מאיתס שאינה קלה עבירה פגם
 בס״ד לקמן מ״ש ו^ש ־ גמור בגלגול לבוא א״צ

 : יע״ש וכו' והס ד״ה א אות ה הקדמה ריש
 לו שאין מאותם עבירה שעבר או 0ש יז

 כמצוה נתקן שהוא ואפי' נ״ב . תחייה
 לגופו תחיה שאין מאחר מ'׳מ לו המיוחסת

לבוא צריך ולכך המתים כתחיית יקום כמה

 קדושה שערי ספר משם מקופייאכמש״ל רק אחר
עיע זל למהר״חו ד ס״הג ו  מ״מ • ע״ב דיע ^ו

 ואבד כלה, הוא שלהם הראשון גוף שאותי כיון
 ניצוץ אותו עם גמור בגלגול לבוא הם צריכים

 המתים כחחית שיקומו כדי המקולקל פרעי
 הגוף בזה עיקרים יהיו הס וגם ־ השני הגוף בזה

 ניצוץ אותו כמו שמס על נקרא ויהיה השני
 בגלגול עמו לבוא להם יספיק ולא המקולקל

 הוא זה כדרך הכא דכל משום לעיכור הדומה
 שגוף וכאן הראשון לגופו התחיה בעת חוזר

 לבוא הוא בהכרח ואבד כלה שלהם הראשון
 בזה עיקרים הס גס שיהיו כדי גמור בגלגול

 כלל נפגמו לא שהם אפילו אלא עוד ולא • הגיף
לבוא הס צריכים כן גס קלה בעכירה אפילו

: וק״ל עעמא מהאי גמור בגלגול
 מתגלגלים חלקיה בכללות הנפש כל □tT כ

 הפגומים הנפש חלקי היינו נ״ב • שם
 אבל חמורה כעבירה וכין קלה כעבירה כין

 שהרי ותדע ־ כמש״ל לא כלל נפגמו שלא חלקים
 עונותיה מתכפייס כן ירי שעל בסמוך מסיק

 ראשונים עונות כידה כיש הרי וכו׳ הראשונים
: וק״ל מיירי

ם  בכללותה הזו שהנפש כיון והנה ש
 הבאים והעונשים היסורין עתה סובלת

 הראשונים עונותיה מתכפרים עיכ וכו׳ הגוף על j כתח״ה יקום שבו כדי כפ״ע כגוף גמור בגלגול
 •היסורין ידי על היאך מכין איני מעולם נ״ב הב׳ בגוף ולקיים לחזור הוא צריך אם ולענין
שעיי כפרה דבשלמא אדם של עונותיו מתכפרים לו די או הראשון כגוף קיימם שכבר מצות אותם

תורה



הנלגוצים ש׳ על פי'בני

\j< \ ץ.:,ן י׳נחק ן!5ירי מהל 
ב״־

ג׳<ע>ז״ר הקדמה

 עוץ יכופר ואמת כחסד כדרזל ומצות תויה
 היינו תורה בדברי הוא מתכפר אבל עור ואמרו
 עולם של כרומו עומדים שהם מש'ס טעמא
 ידם על לברור העליון בשרשם כת ויש הרוחני
 מ״ן כסוד ולהעלותם מהקלי׳ הקדושה ניצוצות
 ועיז העליונים בעולמות ויחוד זווג ולעורר

 עד המעלית מרום רב ושפע גדול אור נמשך
 נעשה שהיה כדרך מוחין בסוד דרגין רכל סוף
 ואז פקודי פרשת סוף כזו״הק כני׳ הקרכן עי
 מלובן היוצאים וטהורים חיים מים זרם עי

 והפגמי• הכתמים כל ורוחצים שוטפים העליון
 שבמדות שלו נר״ן בשרשי העונות ^ שנעשו

 זוהמת מחלאת ומתנקים ונטהרים העליונית
 כפרה ג״כ ועדז ־ בהם נדבקת שהיתה .הקליפה

 התורה מן עשה מצות היא שגס התשובה שעי
^ כפרה וכן  אלו שכל ב״ד ומיתת המלקות ש
 הוא שאז לפי נמי המית׳ וצער עשה מצית הם

 שאר אכל ־ כנודע מ׳ן כסוד הנפש העלאת עיקר
 גשמי וכאב צעד מיחוש שהם המקריים היסורין

 גדול כחם במה ועבודה מצוה שוס בו ואין לבד
 בירור נעשה מה ועי העליונות מדות לטהר

 המעלות מרום מוחין והמשכת מ״ןוזווג והעלאת
 הת״ומ מן חפשי האדם שאז גהינם יסורי וכ״ש
 עי זווג ולגרוס בירור לעשות יכול הוא במה

 הוא אשר בשאול ודעת חכמיה אין הלא היקורין
 בגהינס הרשעים שגס דעתך על תעלה וכי שם

 כמ״ש כג״ע הצדיקים שעושים כדרך מיחדים
 אתמהא כרשע כצדיק והיה ע״ב ד׳׳לח בשרו״הק

 הנפש טהרת וכשלמא רכותייהו מאי צדיקי א״כ
 אפשר גהינס יסורי או עו״הז יקורי עי עצמה
א עלית כמנער שהוא  כסף כהיתוך או מעפי
 הנפש כן הסיגים ממנו נפדריס שע׳י׳כ כור בתוך

 וכזה בהם שמרגשת ויסורין צער בארחו ניתכת
 שנתבאר ע״ר טומאתה מטינוף מזדככת היא

 אכל ׳ יע״ש הקבר חיבוט גבי נג בהקדמה לקמן
 על׳ית גל אל אשר העליונים שרשיה טהרת

 שאותו לומר היתכן נעשית היא במה יסובכו
ע צער  השמים צ׳ער וזה ח״ו למעלה עד מגי

 נגמר בפרק דתנן מאי מלתא ויציכא כביכול
 הלשון מה שכינה מצטער שהאדם בזמן הרין

 הפלגה בדרך ולא וכוי מראשי קלני אומרת
שאין לומר ואין י אדע לא אני תם קתני וגוזמא

 רק היסוריס' מעצם הוא המבוקש תכלית
 ההכנעה שהיא מהם המסובכת מהתועלת
 ויאמין האדם !ע באים שהיסורין שבזמן והתשובה

 יכנע אז המקרה צד על ולא ית׳ בהשגחתו שהם
 דרכו ויעזוב איש וישפל אדם וישח בוראו לפני

ה׳ וישוב הרעה  כפ' התורה לשון מורה וכן עד'
 לי תשמעו לא ה12 עד ואס באומרו בחקותי
 לי תוסדו לא באלה ואס וגו׳ ליסרה ויספתי
 ליסרס מוסיף היה לא ישמעו אם הא וגו׳ והכתי

 שישמעו כדי אמצעיים הס שהיסוריס דמשמע
 לבבם' יכנע אז או לבסוף שאמר וכמו וישובו
 בפרשת נאמר וכן ־ עונס את ירצו ואז הערל
̂ייך יבואו כי והיה נצביס  האלה הדברים כל ע

 בצר ואתחנן בפרשת וכן וגו׳ ה״א עד ושכה וגו'
 שתכלית הרי וגו׳ ה״א עד ושכח וגו' ומצאוך לך

 4זה ־ ה' עד והתשובה ההכנעה היא המבוקש
 בענין המדברים כולם וכמעט מארזל שכמר; אינו

 הוא היסוריס שעצם ההיפוך מורים היס׳ורים
 אדם של עונותיו ממרקים בעצמם והם התכלית

 פוק אחרת תועלת שוס מהם יסובב שלא הגס
 מדברי שנראה יוכיח מצרים ושעבוד * ותשכח דיק
 פרשת הפסוקים ובשער פסח דרוש בש״הכ רזל

 השעבוד עצם שעי חדש מלך ויקם ע"פ שמות
 יע״ש מני״הק שבררו מה ביררו ובלבנים כחומר

 מצות ובלא תורה בלא גוי מקרב גוי שהיו הגם
 סדר שכתב שלאחר ע״א כד״עו זל להת״וח ועי׳

 זכו אם הוא זה שכל ואפשר הל כתב הבירור
 עי כ״א נתקניס אינם. לאו ואס להתקן הדורות

 זה מכל מבואר הרי ־ עכ״ל ויסורין צירוף
 תיסוב ועז ־ עצמם היסוריס עי הוא שהבירור

 תצא כי פרשת וכס"הל ־ ובמה הוא שאיך השאלה
 ע״ד שהוא מצאתי ע״ג ד׳׳קיח המלקות בענין
 מלח מה זל מאמרם נוטה ולזה יע״ש סגולה
 כטבע כלו׳ וכו׳ יסורים כך הבשר את ממתק

 שהיסורין כתב כב כהקדמ׳ ולקמן שבהם הסגוליי
 יע״ש יה יסרני יסור בסוד מא״וא נמשכין הם

 : היטב מובן אינו זה וכל
 אשר עת מש״ה ע״ד שהוא לומר והנלע״ד

 רזל ופי׳ לו לרע באדם האדם שלט
 שלט אשר כעת היא שהכוונה כז כהקדמה לקמן
 י אדרבא דקדושה כאדם דקלי' הבליעל האדם
• יעו״ש דקלי' לאדם לו לרע היא זו שליטה

בשער



י נ אהרןג הקדמה הגלגולים ש' עלב
 כהן הוה וכן ־ ב ע ד״סג ראה פ' ■המצות וכשער

 לו קנה אחת עכירה דהעוכר כאכוח תנן דהכה
 ידי על שהחוטא זל המפרשים ופרשו א׳ קטיגור

 מקטרג הוא ותמיד לחבל משחית בורא חטאו
 לעשות העליון מכ״ד רשות לו שניתן עד עליו

 כיד כמקר ואז עונותיו כפי כתוב משפט כו
 תיסרך בתור מיקרו והוא עצמו משחית אותו

 כ״ז כמכואר עונינו כיד ותמוגנו וכן רעתך
 המשחית כריאת וענין * והמוקר היראה כספרי

 כי טו כהקדמה לקמן כמ״ש היא העכירה עי
 הוא חיותם וכל מתים הם עצמם מצד הקליפות
 האדם אחר רודפים הם ולכן מהקדושה מיניקתם
 להיות מחדש לתוכם ני״הק להוריד כדי להחטיאו

 העכירה שעי ונמצא ־ יע״ש מהם ונזונים תיים
 הקלו' חלק לאותו מרוכה וחיות שפע נותן הוא

 מתגכר ועיז עכירה אותה כנגד כשרשו המכוון
 לאחר והנה הקשה מד״הד עליו למתוח ומקטרג

 וכא חמתו כו וכלה אמרתו כצע משחית שאותו
 לו הניתן הרשית גכול סוף שהוא קצו מרום עד
 שמתכטל עד ואמצו חזקו ואפס כוחו נחלש אז

 שארזל תעשנה.הדכורים כאשר ע״ד ממציאותו
 מכה כשהיא זו דכורה מה לך שלח פר' כמד״ר

 ככאן הוא וכן יע״ש וכו' מתה היא מיד לאדם
 כאדם משחית אותו והמשפט הדין שפעל שמאחר
 מן ומתכטל מת הוא מיד שליטתו ונשלמה
 לכלות כאדם ששלט זו ששליטה ונמצא ׳ העולם

 שארז״ל והיינו כטולו סיכת היא זעמו חצי כו
 שנתכטל וכיון ־ כלים אינם והם כלים חצי

 שאין מהקדושה יניקתו גם נתכטלה .ממציאוחו
 אותו חרצוכות מתפתחים ואז עוד לינק רשיח לו

 ועולה כקלי' ועצור כלוא שהיה ניצוץ'הקדושה
 כירורי ענין מונע^וזהו כאין קדושתו למקום
 שידוע היקוריס עי הנעשה הקדושה ניצוצות

 כשי־שי החיצוני' אחיזת הוא הפגם ענין שכל הוא
 ויניקתס העליונות כמדות שלמעלה שלו נר״ן

 אחיזתם נכרתה תמה היהורין שעי וכיון מהם
ת כעצמי הוא ממילא משם ויניקתם  שרשי טהי

■ : העליונות ומרות הנר״ן
ן1 י נ ממתק מלח מה כאמרם רז״ל רמזוהו זה ע

י רץר\ר*ודוו ץ^־ווr^ו^1 י*ד י ו ה י ץ י ר Vk ר

 כחו נחלש הדם להוציא הכשר לחמם פעולתו
 כהלכות יו״ד כטור כמכואר לכל עוד יצלח ולא

 שעשו לאחר היסורין כך ז׳׳ל וכפוסקים מליחה
 האדם של גופו מצולה כסיר להרתיח פעולתם
 את הפועל כח נחלש אז רעים וחולאים כיסורין
 מן וכטל ועכר הקלי' חלק אותו שהוא היסורין
 למעלה עולים שכתוכו ני״הק וממילא העולם

 עצמם הם שהיסורין לפ״ז ונמצא ־ מ״ן כסוד
 מהם נמשך שלא הגם אדם של עונותיו ממרקין

 כין וזה ותשוכה מהכנעה אחרת תועלת שוס
 תאמר ושמא * גיהנס כיסורי וכין עו״הז כיסורי

 נצכים ופ' כחקותי שכפ' שהכתוכים זה מה א"כ
 והתשוכה הכניעה היא היסורין שתכלית יורו

 הם וחשו' דהכניעה יי׳׳ל • כמש״ל מהם הנמשכת
 יחול שלא הגזירה רוע מעליו להעכיר מועילים

 שחזר שכיון לחול ראוי שהיה מה עוד עליו
 ידי על עיות אשר לתקן עתה כידו יש למוטכ
 ומסתלקים היסורין אל עוד צורך ואין הת״ומ
 כמצרים לאכותינו שעמדה היא והיא כאמצע

• הזמן קודם שיצאו
ם י ט ^ רו ד ב  זה כירור שאופן כתכתי שלי ו

 מכריאת נוהג היה היסורין שע״י
 הכירור נעשה שאז התורה שניתנה עד העולם

 והיה וז״א היסורין 1נ עוד צורך ואין הת״ומ ע״י
 אשר המחלה כל וגו' ה״א לקול תשמע שמוע אם

 רופאך ה' אני כי עליך אשים לא כמצרים שמחי
 דכאמת אלא ־ למה רפואה מחלה אין אם והק׳

 הז"מ מסיגי הנפש מחלת שהיא מחלה יש
 מחמת כתמים עליהם כיסף ועוד שנשכרו
 מדוי אל עוד צריכים אתם שאין אלא העונות

ואילך מכאן רק רלכרד לצרף כדי הרעים מצרים
כחקו' אם ג״כ וז״ש ־ הת״ומ ע״י הכירור יהיה
 גשמיכם ונתתי אז התו' ע״י יהיה והכירור תלכו

 שם הנאמרים הטוכים היעודים וכל וגו' כעתם
 עליכם להכיא כהכרח אז תמאסו כחקותי יאם

ז״ל התו״ח וכמ״ש • הכירור לצורך יסורין

ועפ״ז
הנז״ל ו ד״ע

 שתי לישכ שלי כדרושיס שם כידי עלה
 עליהם עמדו אשר עצומות חקירות

 הרמ״כם מ״ש היא האחת ־ ואחרונים ראשונים !של עונותיו ממרקין היסורין כך הכשר
 שכאו המצות פ״כואם ח״ג המורה כספר ז״ל I ממש דומה הוא היסורין שפעולת לומד * האדם

מכוון תכלית לאיזה החכמה צד על הס כתורה | שעשה לאחר שהמלח שכמו המלח לפעולת
או



טואהרןג' .הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 והשנית * יע״ש וההזדמן הרצון צד על הס אס או

 לשומרי גשמיים יעודים רק כתורה באו לא למ<ה
 באו ולא עליה לעוברים זמניים ועונשים התורה
 הנפש ונצחיות עו״הב משכר רוחניים יעודים

 גהינם ויסורי הנפש מאבדון נצחיים ועונשים
 אחת אל אחת אותם חרז אלו חקירות שני אשר

 וע״ש השלום ארצות בקפרו זל מלב״יס הגאון
 מעס. במוב הכל ישכתי שלי בדרושים ושם

 הנ״ל דרושים אהפח דרכי ה' וברצות ואכ״מל
: כעה״ית הלז קונמרית בסוף

ב כן אינו היבוס בבחינת ואמנם כ
 שאר כל מחמת וכו' הוא והטעם

 נ״ב וכו' יתורין עי תקנה לו יש שכתורה עבירות
 אין נמי חמורה כעבירה שנפגם מי והא וא״ת

 שהיו הנפש חלקי שכל וצריך יתורין עי תקנה לו
 להתגלגל נפגמו שלא אותם אפי' הא׳ כגוף

 וגוף בעיבור ולא גמור בגלגול הב' בגוף מחדש
 ליכנס חוזרים הם וכו להם עיקרי הוא השני

 יט אות כמש״ל ממש יבום גבי כמו כת״המ
 מכל הוא חלוק דהיכום קאמר ואמאי יע״ש

 • החמורות מן אפי' דמשמע שכתורה. עכירות
 נמי חמורות לעביחית דגם הוא דקושטא יל

 מצוה לחסרון דדוקא יסורין ידי על תקנה איכא
 ניתנו דלא גלגול אלא היסורין יועילו דלא הוא

 והכא מצוה חקרון להשלים ולא לכפרה רק יסורין
 הראשון בגרפס במצות מתוקנים הם שכבד כיון

 השני בגוף שנית ולקיימם לחזור וא״צ .הכלה
 להו סגי הוה א'׳כ יז כאות לעיל שהוכחנו וכמו ,

 להתגלגל דכעו והא העבירות לכפרת ביסורין
 כת״המ בו שיקומו גוף להם למצוא כיי הוא

 כמצות עצמם תיקון לצורך הגלגול שאין ונמצא
 יכוס גבי משא״כ • לכד גוף להם שיהיה רק

 המצות ע״י עצמם תיקון לצורך הוא .שהגלגול
 ולמה קייס הראשון גופם הא גוף משוס לאי
 גמור בגלגול להתגלגל הנפש חלקי לכל להו

 מצות לו הנוגע לכד פרטי ניצוץ לאותו הו״ל
 הכפש חלקי ושאר גמור בגלגול להתגלגל פ״ור

 במצוה נתקן שלא ניצוץ כמו עיבור יהיו|בכחי'
 דכל משוס ודאי אלא לעיל כנז' לו המתיחסת

 כאלו להו חשביכן הראשון כגוף שקיימו מצות
 דמו לעולם באו שלא וכמו כלל קיימום לא

וכיון השני כגוף עתה ולקיימס לחזור וצריכים
ח אהרן בגי

 דלא ודאי באים הס במצות עצמם תיקון שעל
 עכירו' מכל היכוס חלוק ושפיר יקוריס להו מהני

: וק״ל החמורות מן ואפילו שכתורה
ג  גלגול אל א״צ הנפש חלקי כל ולכן כ

 היינו נ״כ ’ כנז' עיבור בדרך אלא
 כדלעיל אחרים כגופות שבאו הנפש חלקי

 הפרטי והניצוץ ואומרו יט אות בדברינו וכמש״ל
 הניצוצו' שהם ואכזריה הוא היינו המתגלגל הוא

 בדיבור בדברינו כמבואר גוף כאותו עמו שהיו
:וק״ל לזה הקודם ובדיבור הנ״ל

ד  כאלו וכו' היבוס כקוד שבא מי אכל כ
 שהנפש צריך ולכן וכו' הצליח לא

 בכחינת ע״א דיר לקמן עי' נ״ב וכו' ההיא
 , : יע״ש ע״א ד״כב פיב וס״הג החמישית

 וביאורו וכו' לכו אליו ישים אם וזס ה3
 דקאי נראה רזל מדברי נ^ב וכו' הוא

 רוחו אז מצוה לשם להתכוין לבו ישים אס איבם
 איתא נמי והכי יאסוף אליו אחיו של ונשמתו
 יעו״ש פיב ובס״הג ספ^ו יא שער בע^ח בחדיא
 כעת היבם ביד תלוי אינו הרו״ן דחמשכח וקשה
 ילד באותו אז נמשך אינו שחרי חמצוה קיום

 יגדל כאשר ואח״כ לכד הנפש כחי' רק היולד
 גס בו יכנס הרוח .אל הראויות מצות ויעשה
 שהדבר ויל 'מזה לעיל כמבואר הנשמה וכן הרוח
 גדולה הכנה נותן הוא כוונתו דעי כשניהם תלוי

 עי הרו״ן כל להמשיך אח״ך לשיוכל ילד באותו
 פעולה פועלת הזווג כעח הכוונה כי מעשיו
 בהקדמה מש״ל עפי א״נ ־ כידוע בולד גדולה

 נמשכים הס הנר״ן שכל וכו' וישארו ד״ה ג אות כ
 h לאט לאט כהם זוכה הוא שאח״ך אלא כיחד

: וק״ל יע״ש מעשיו
ו  כח אין יכום b שלא הגלגול ואמנם כ

 כלבד א' א' רק שלשתס להמשיך בהם
 מגולגל דהאי שכתב זל להרד״בש עי' נ״ב וכו'
 לאוקמיה ליכא רזל כיה דמיירי יכום עי שלא

 לעיל כנז' בהם ופגם א' בפעס לנר״ן בזכה
 הכי כתי קאמר היכי דא״כ א הקדמה בסוף

 שהיא כיון וכו' עמו מתגלגלת הנפש גם ואמנם
 vישרר איך מתוקנת שהיא כיון אדרבא מתוקנת

 הקדמה בסוף כמ״ש מתוקנת נפש על פגום רוח
 להשלים זכה שלא כמגולגל מתקומא אלא א

כ הקדמה כריש לעיל הנז' הא' בפעם הנפש
יע״ש
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הא משום דאי נראה לחיכתיעפ״ר ואחרייע״ש
לשונו  במתק רזל זה תירץ דככר ארייא לא

 וכיון * כלבד עיבור בהוד שהוא אלא באומרו
 עיבור ככחי' רק גמור גלגול כבחינת שם שאינה

 מצי שפיר לעיבור הדומה בגלגול כלומר לבד
 והיא פגום שהוא אע״ג עליה ולשרות לבוא לרוח

 הקדמה סוף שם לעיל בדברינו כמ״ש מתוקנת
 דמגולגל זל מדכריו שמשמע ומה ■ יע״ש א

 דקוף ממגולגל הוא חלוק ב הקדמה דריש
 אחר לרוח לזכות הוא שיכול במה א הקדמה
 חולעת אנכי ־ הרוח שיתוקן קודם הנפש שנתקנה

 דמגולגל היכי כי אלא אחשוב כן לא איש ולא
 א' בגלגול כנר״ן לרנזכי מצי לא א הקדמה דסוף
 כ הקדמה דריש מגולגל גלגולים בשלשה אלא
 ב בהקדמה התם דקאמר והא זכי מצי לא נמי

 שלה הרוח אל תזכה ואז להתגלגל הנפש ותחזור
 הדומה בגלגול אלא קאמר גמור גלגול לא

 וככ״הג * יע״ש התם בדברינו׳ וכמ״ש לעיבור
 מגולגל לעיבור הדומה בגלגול היא שהנפש

 האמור את דתן למזכי מצי נמי א הקדמה דהוף
 מעליון תחתון וילמד בזה זה ושל בזה זה של

 הגלגול לענין מתחתון ועליון ־ גמור גלגול לענין
ע כלל ביניהם הפרש ואין לעיבור הדומה עי  ו

 • יע״ש וכז יש אות ב בהקדמה לעיל בדברינו
 כשזכה דמיירי אפ״ל או זל הרד״בש שם עוד ומ״ש
 עמו מתגלגלת שהנפש ומ״ש הא' כפעם לנר״ן
 שהיא כיון וזמ״ש הרוח שנתקן אחר היינו

 רזל כדברי מפורש שכן נהי ־ עכ״ל מתוקנת
 ו דף ד כהקדמה ולקמן א הקדמה בקוף לעיל
 אלכה הנפש אומרת אז הרוח שנתקן דלאחר ע״ב

 הרוח עם ומתחברת הראשון אישי אל ואשובה
̂א אינו זה חיבור מ״מ * יעו״ש שלה  כבחינת כ׳

 בגלגול והכא לידה משעת ולא כחיים עיבור
 הוא ובו עסקינן לירה משעת שהוא גמור

 דעלמא לגלגול יכום דע׳י גלגול כין רזל שמחלק
 מינה ועדיפא לכאן בחיים עיבור ענין ומה

 שהוא לעיבור הדומה בגלגול דגם רזל קאמר
 הרוח עם לבוא הכפש יכולה כמי לידה משעת
 גמור גלגול שאינו לפי כלום זה חשיב לא ואפיה
 * זה לענין מידי חשיב דלא בחיים עיבור וכ״ש

 ממאי הרוח שנתקן לאחר דמיירי שהוכיח מה גם
דכ״ק זטל לא מתוקנת שהיא כיון הרזל דקאמר

 ג הקדמה

ולא אנפש קאיכיון דהאי  מתוקנת שהיה
ארוח קאי

א ר פ י  יכום ידי על דמגולגל להוכיח דיש ^
 להשלים זכה שלא הוא הכא ביה דמיירי

 לא אבל זל דהרד״כש הראשון וכפי' בפ״א הנפש
 יכום דעי מגולגל דע"כ משום אלא מנזעמיה

 נפשו להשלים זכה שלא מיידי הרזל ביה רמחלק
 באדם הנפש חלקי כניסת שלימות שהרי בפ״א

 לקמן כנז' עשה מצית הרמ״ח בקיום תלוי הוא
 שלא כיון וזה דוכתי ושאר ע״ב דיג יא בהקדמה

 ומהיכן היא חסירה נפשו אכתי פ״ור מצות קיים
 אחר עד אלא כככח הרוח דאין לרוח לזכית יוכל

 דמיירי לו' ודוחק חלקיה בכל הנפ' כניסת תשלום
 לנפש זכה וממילא כתחילה לכנים שזכה כגון

 ושוב בניי,בחייו מתו ואח״ב לרו״ן וגס שלימה
 דזכה כההוא הוי דהשתא ומת לכנים זכה לא

 לחל הו״ל הא כי דכל בהם ופגם וחזר לכר״ן
 דכוליה^ רזל מלשון משמע וכן לסתום ולא לפרש
 ■לכד נפש בחי׳ רק המת באחיו היה דלא פרקין

 וזל פיב כס״הג בהדיא וכ״כ כלל רו״ן ולא
 לבד נפש בחי' רק היק שלא אחיו את ולהמשיך

 בהכי מיירי יבום דעי דמגולגל וכיון ־ יעו״ש
 דמסתפרא נמיכהכי יכום עי שלא מגולגל ע״כ

 שאר למן בינו ה^ל מנןלגץ דיריה דבדומיא
 לקמן מש' וכן • אחריתי בגוונא ולא המגוגלים,

 ועיש התה ליה מדמי דבכה״ג ד הקדמה כריש
 ד״קך תצא כי פ' מס״הל דמשמע והא ־ בדברינו

 ה%ו מגולגלים דשאר וחליצה יבוס במצות ע״א
 כתה כבר יע״ש בהם ופגמו כנר״ן תחלה שזכו
 זל מהר״חו אכיו מר משם שמואל מר התם

 ההיא וכן * יע״ש מהרכ^ל אינו דרוש שאותו
 דמינה נמי ע״א ד״קמז כד ̂סי' תהלים דש״הפ

 שזכה דמיירי בפרקין לקמן זל הרד״פש דייק
 אתמר בדקדוק לאו יע׳׳׳ש בהם ופגם לנר״ן

 תרוויהו המגולגלים בחי' דשני כיון והעעס
 חש לא לעיל כדכתיבנא דינא לענין הם שויס

 ולפי״ה * להכי התם כחית דלא כך כל לדקדק
 כשלימות לנפש זכה לא היכוס דעי דמגולגל

 למה טעם טוב תמצא בזה כלל לרו״ן וכ״ש
 תקשי ולא היבוס עי לנר״ן לזכות הוא שיכול

 שכסוף טעמא לההוא תהא דמה השתא לך
על ולשרות לבוא הפגום לרוח שא״א א הקדמה

נפש
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 היה לא מעיקרא דהכא משום המתוקנת נפש

 ולשרות השתא לכוא מצי ושפיר נפגם ולא רות בו
 מגולגלים משאר איהו דעדיף ומאי • הנפש על

 הוא בפ״א הכפש להשלים זכו שלא דכוותיה
 ריש לעיל כדאמר הוא דידהו עעמא רכל משום

 ע״י אלא הכפש כתקנה דלא משום ב הקדמה
 ביאה דאין כיון יבום גבי והכא יע״ש גלגול

 וכבכין המכין מן לו עולה לעולם שבא ראשוכה
 שפיר משו״ה הכא כדאמריכן ליה דייכיכן תדש
 חדשה כשמה כל כדין יחד לכר״ן לזכות מצי

 שיש ומה • ככון והוא לעולם ביאתה בתחילת
 : ד הקדמה ריש לקמן עי' בזה עוד לדקדק

א צ ו מ מ  אמורי' רזל דברי כל שאין תבין דתר ו
 .דמדרגה חדשה בנשמה דווקא אלא

 ביאתה שבתחלת וכגון ז בהקדמה קמן הכז' א'
 חזרה ושוב פ״ור מצות קיימה לא לעולם

 •לזכות דיכולה הוא זה כגון יפו.ס עי ונתגלגלה
 ככ״ל פ״א כאלו,זוהי דחשיב משום ביחד בכר״ן

 נתגלגל ושוב פ״ור קייס הראשוג' בפעם אם אבל
 פעם ובאיזה מצות שאר חסרון על פעמים כמה

 ואין • כלל ממרי לא בהא ומת לבכים זכה לא
 דווקא אלא היבום־נוהג דאין לומר כוונתיכו
 ולא לעולם שבאה ראשונה וכפעם חדשה בגשמה
 היכום דודאי פעמים מכמה מגולגלת בנשמה

 דמיירי זה דיבום לומר כוונתיכו אלא בכל נוהג
 שגוף הללו דינים כל נוהג שבו הכא רזל ביה

 צריכים הכפש חלקי וכל הוי כלא הוי הראשון
 אינו כז היכום עי בכר״ן לזכות ושיכול להתגלגל

 לא -לעולם ביאתה ובחחילת חדשה בנשמה רק
 פעמים •מכמה כשמה.מגולגלת אכל פ״ור קיימה

 דאפי' הוא וקושטא * הללו דיכיס בה נוהג איכו
 מצות קיימה שכבר מאחר צריכה אינה כמי יכום
 דמחמת אלא שעברו ובגלגולים כפ״א פ״ור

 לאו או חדשה אם.היא יודעים אכו דאין ספיקא
 כלל קיימה לא או פ״ור פ/א קיימה כבר אס .או

 וישב פ' בזו״הק שכ' וכדרך יבוס בעיא משו״ה
 איכס מיהו * עיש ת״ח אשת גבי .קפז.עי׳׳ב דף

 יא כהקד' ועי'לקמן ׳ הללו דיכים בה נוהמס
 ־• בס״ד בזה שם מ׳׳ש החמישי' כחלוקה ע״א יד דף

ש פ  דכיבום זה דין אס והוא דבר חקור גבן ,'
 בכשמות ג״כ כוהג ביחד נר״ן להשיג זוכה .

לקמן חלוקיהם שנתבא' שכיה-ושלישית דמדרגה

 שהיא שכיה דמדרגה דנשמות והוא ז' בהקדמה
 אפי' ככר״ן לזכות יכולות איכס והבל קין שורש

 • בלילה אויתיך כפסי של הכווכה בלי א' בפעם
 למו יועיל לא זה גם שלישית דמדרגה וכשמות

 לחקור יש והשתא ־ יע״ש כלל ביחד כנר״ן לזכות
 ביאתה בתחלת המדרגות ו12מ א' נשמה אס

 ע״י ונתגלגלה פ״ור קיימה לא בפ״א לעולם
 ביחד לכר״ן לזכות יבום של כחו יפה יבוס.אם

 לזה גילוי מצאתי לא וכעת ־ לאו או באלו גס
 בזה יבוס של כחו יפה דלא ומחתכרא ־ בדר׳זל
 ליה דחשבינן משוס אלא אינו עצמו שכל משום

 • דמי חדש וכבנין לעולם ביאתו תחלת זוהי כאלו
 איכס לעולם ביאתם ■בתחלת דאפילו כיון והכי

 כפשי של הכווכה ע״י זה אלא ביחד לכר״ן זוכים
ף לא א׳־כ לא כלל כלל וזה בלילה אויתיך ח  ע
 ז והיע״בא בכ״לעד ראשוכה מביאה השתא

□ כ?  אל סוף יש איך יתבאר כזה וגם ש
 בלא״ה והא וא״ת ‘ הנפש גלגולי

 הכפש חלקי שבאים כמה הנפש גלגולי אל סוף יש
 רק ■חלק,■ נוטלים איכס וג"כ קצתם עם קצתם

 ■הדף בהיפוך לעיל כדאמר בעבירות ולא כזכיות
 או האחרון לפרט טעמא האי דאצטריך וי״ל

 במצות נתקנו שכבר הנפש של אחרונים לפרטים
 וכ״ת נתכפרו שלא עבירות איזה בידם יש ועדין

 אחרונים פרטים או אחרון פרט על מה־תהא א"כ
 יל * להיתקן מי עם לבוא להם שאין הנשמה של

 הוא רחוק נשמה לכחי' שזכה כזה שאדם חדא
 ועוד ־ הוא סייעיה דמאריה וגברא החטא מן

 :וק״ל משרשו שהוא אחר אדם עם שבא
ח □ כ  למעלה שיעדנו מה נבאר ועתה ש

 נ״ב • וכו' לבאר הדרוש בתחלת
 כ׳ הקדמה בתחלת לעיל הוא שלמעלה היעוד
 vביאתר בתחלת הנפש את תקן לא שאם שכתב
 בפעם לתקנה שהשלים אע״פי או כפ״א לעולם

 בדוחק לא אס בר״ון עוד זוכה אינו טוב שניה
 ענין מהו בכאן לבאר בא ועכשיו * יע״ש גדול

 רו״ן להשיג יוכל שע״י ■שם הכז' גדול הדוחק
 הכוונה ע״י שהוא וקאמר עצמו גלגול כאותו
 שעיכ בלילה אויתיך נפשי בפסוק השינה כעת
 או הרוח ולהמשיך למעלה נפשו להשאיר יוכל

 אלא * זה בדרוש כוונתו תוכן זהו הנשמה
דידן דדרוש דא״כ זה על זל׳הקשה שהרד״בש

אהתם



ד ג' הקדמה הגלגולים ש' על פי'ב

 תלה דלעיל כטעמים שכוי יש אמאי קאי אהתס
 שהיא הכפש מצד י״ון להשיג יכול שאיכו הטעם
 תלה וכאן גלגול עי אלא כתקכה שלא לפי גרועה
 חסר שהוא לפי הרוח גריעות מצד הטעם
 אמרו איך דהכא וה טעם לפי ועוד • התיקון
 דאיך וכו' רוחא ליה יהכין יתיר זכה בזו״הק

 שככר הכפש על וישרה יכוא תיקון החסר הרוח
 והא דהא מסיק ולכסוף וערי ושקיל * נתקנה

 ופגם לכר״ן דזכה כין האופכים שכי דככל איתא
 כפ״א הכפ' תי' שלא וכין הכא כיה דמיירי כהם

 השכי כפעם כיחד ככר״ן לזכות דיכול ונתגלגל
 צ״ל זל ולדבריו • יעו״ש זל עכ״תד זו תקכה עי

 למעל׳ שיעדגו מה נבאר ועתה רזל קאמר דהכי
 ולא גדול דוחק ע״י שלשתם להשיג שאפשר וכו'

 כפ״א כזכה גם אלא אמרו כלבד אופן כאותו
 הגדול הדוחק מועיל כמי כהם ופגס בנר״ן
 כפ״א כזכה מיידי דהכא ומשום * שלשתם להשיג
 דלעיל ממאי הטעם שיכה לכך כהם ופגם פכר׳׳ן

 התם וכין הכא דכין משום החדשה ואומרו
 חדשות בנשמות מיידי תרוויהו שכיה כהקדמה

 כל שלא ר״ל קצת ואומרו ‘ התם כדכתיבכא
 היודעים מהם קצת רק השם את ליטול הרוצה

 יש זכות קצת ר׳׳ל א״כ • זו בכווכה ובקיאים
 והוא הרוח על ואומרו ־ עי'כ כר״ן להשיג להם
 * כפ״א שכפגם ממה התי׳ חסר כליי' התיקון חסר

ככשמו' הכא דמיירי כאופ״א י״ל זל דרכו
 שהם ז כהקד' לקמן הכז׳ שכיה דמדרגה

 זו לכווכה צריכות שהם והכל קין דשורש כשמות
 ידה על להשיג לעולם שבאים הא׳ בפעם אפי׳
 ואיכם מה כצד חדשות כקראים והם כיחד כר״ן

 הכא דקאמר מאי והייכו ‘ יע״ש לגמרי חדשות
 כמי וה^ט לגמרי חדשה ולאו כלו' קצת החדשה

 אלו דכשמות משום מדלעיל הטעם ששיכה מה
 קודם אפילו מעצמם הם פגומים והכל דקין

 וקין דאר״הר הקדום חטא מחמת לעולם שיבואו
 בכשמות משא״כ יכ כהקדמ׳ לקמן כדאי׳ וחבל

 י פגומי׳ דאיכם ב כהק' כהו דאיירי לגמרי חדשות
 כ בהק׳ לעיל ולכך • יב כהק׳ התם כדאי' כלל

 טעמא למתלי מצי לא לגמרי כחדשות .דמיירי
 הכא עצמומשא״כ מצד תי' חסי שאינו לפי כרוח
 משום הנפש מצד טעמא למתלי מצי לא וה״כ

ע״י אלא הנפש נתקנה כשלא איריא מאי רהכא

אהרן
 כיאתה כתחלת אפי' כמי כלא״יה הא גלגול

 וא׳׳כ זו לכוונה היא צריכה כמי כפ״א לעולם
 וא' א׳ כל טעמי תרי להני הרז״ל כקט כרוקא

 ליה דקרי מאי א״ש ולדידן ־ לו הראוי כמקומו
 עי שלאנפגם לפי פגום ולא התיקון חסר לרוח
 מכע״ל פגום ז״ל הרדכ״ש לפ״ד אכל • ארם
 : א׳ הקד' סוף כדלעיל למימר .

ם  דלפי זל הרד״כש שהקשה שנית קושיא ג
וכו' יתיר זכה כזו״הק אמרו איך זה טעם

 די ז כהקדמה דלקמן לדידן שפיר כמי יתורץ
 זו כמדרגה אלו זו״הק לדברי לחו מוקיס ע״א

 דקאמד דמאי צ״ל ע״כ כן ואם יע״ש השנית
 ידי על היינו רוחא ליה יהבין יתיר זכה כזו״הק

 מעיקרא וא״כ בלילה אויתיך נפשי של זו כוונה
 משעד לפירושנו יש ראיה וקצת * ליתא קושיא

 לכל נמי דאיתא הלילה מדרושי י׳ דרוש הכוונות
 דמיירר משמע דהתם דלישכא ומריחטא זה ענין

 שניק בפעם ולא בפ״א לעולם • כיאתם כתחלת
: יעו״ש זל הרדכ״ש לפיד שהוא כמו

ט ם כ ‘ וכו' אתת תקנה לו יש אמנם ^
 תקנה נוהגת היכן לך לבאר רצוני

 בין נוהגת זו דתקכה דע ־ נוהגת איכה והיכן זו
 ’כהקדמ דלקמן א׳ דמדרג' לגמרי חדשו׳ בכשמו׳

 הכקראיס דהתס שכיה דמדרגה בנשמות ובין ז
 כר כיכיהם חילוק שיש אלא מה בצד חדשות
ס זו לתקנה צריכות הם שכיה דמררגה כשמות  ג
 דמדרגה כשמות אבל לעולם שכאים א' בפעם

 אבל כ׳ בפעם רק זו לתקנה .•צריכות אינם א׳
 מבלר בנקל כך כר״ן להשיג יכולות הם א' בפעם
 כ׳ ובפעם ז בהקדמה שם כז כמבואר זו תקנה
 האחד פנים כשני הוא זו לתקנה צריכות שהם
 להשליס זכה לא לעולם שבא הא' כשפעם הוא

 היא צריכה אז להתגלגל והוצרכה נפשו תיקון
 0רי לעיל כמבואר כר״ן להשיג כרי זו לתקנה

 בכל זכה א׳ כשפעם הוא והשני * כ הקדמה
 יחזוד כאשר בהם ופגם שחטא אלא הכר״ן

 עי לו אם ביחד כר״ן להשיג לו א״א להתגלגל
 pובדרו בהריא ד הק׳ ריש לקמן כמבואר זו תקנה

 לזס הקורם כאות שכתבנו זל הרדב״ש לפי' דידן
 לפירושו ראיה להביא שהוצרך זל עליו ומהתימה

 הוא שכן שר זכר ולא כר סי' תהליס מש״הפ
אס אכל * יע״ש ד' הקדמה ריש לקמן כהדיא

כפעם



אהרןג הקדמה הגלגוצים ש' על פי'בני
 וחזר כשלימו' הכת' כל ^ זכה החדשה א' ^בפעס
 להשיג יוכל אח׳יכ כשמתגלגל הכה כה ופגם
 הקד' ריש שם כמכואר זו תקנה מכלי כך נר״ן

 מההיא כזה שיש והחילוק ־ השנית ככחי' ד
 ד כהק׳ כדכריכו שם יבואר כ הק' ריש דלעיל
 כתבנו כבר שניה דמדרגה ונשמות ־ יע״ש בס״ד
 ונשמות ׳ הא' כפעם גם זו לתקנה צריכות שהם

 לקין הנחילם ולא עצמו לצורך באד״הר שנשתיירו
 יכ כהקד' דלקמן שניה מדרגה והם כניו והכל

 נכללו' שהם בק״ד ז כהק' לקמן בדברינו יתבאר
 ודינם ז דהקד' ב' דמררגה נשמות עם זה בדין
 שנתבארו השלישית דמדרגה ונשמות • יע״ש שוה
 לא כלל זו תקנה גכייהו שייכא לא ז כהקד' שם

 שכתב משום והנועם ואילך מכאן ולא א' בפעם
 רוח להשיג יכולת להס אין שאלו ז כהקדמה שם

 אחר כגוף דווקא אלא עצמו גוף כאותו שלהם
 היא זו ותקנה * כס״ד שם ובדברינו יע״ש זולתו

 עצמו גוף כאותו דווקא הרוח להמשיך להיפך
 ליתא ומשו״ה והחס הכא כמבואר כזולתו ,ולא

 אחרת תקנה להם יש אבל • כלל אצלם זו לתקנה
יע״ש ז' כהקדמה שם כמבואר אפים כפילת עי

ע״אר׳יז פ"מ כת״הג ועיע
 השנית דמדרגה בנשמות דבר חקור גכן

 כמו ב׳ כפעם חקכתא האי מהנייאלהו אי
 דכשמות היכי כי דיל לאו או א' דמדרגה נשמות

 צריכי למהוי כ' בפעם דרגא אפחות א' רמדרגה
 אפחות שניה דמדרגה נשמות נמי הכי זו לתקנ'
 מש' וה"כ חקנתא האי תי להו מהכי דלא דרגא

 דמדרגה כשמות גבי ע״ב ד״ט ז בהק' שם ממ״ש
 בגוף לבוא ויחזור וימות ויפגום יחטא דאם שכיה

 למאי והשתא ׳ ע״ש וישן מגולגל יקרא אז שני
 יכול ראינו זה לעכין לאו אי ישן דמקרי נ"מ
 זו תקנה ידי על ואפי' כיחד נר״ן להשיג עוד

 משתהא שאינו לענין רק כ"מ דלא לומר רדוחק
 דטפי יב הק' כסיף כמבואר יום מ' רק כעיבור

 גופא ז כהקד' שם שנתבאר אמה כמי דקאי יל
 ד״קמז כד סי' חהליס כש״הפ ר׳זל מדברי מיהו
 המגולגלים לכל מחתיכהו מחחא דכחד ע״א

תקנה מהני כמי דלהכי משמע יע״ש זו כתקנה
וחיע״ב ריש ד״קכח  כס״הל שם עוד ועי' • זו

 קרי דה"נ אירייא לא ישן ז כהק' להו דקרי משוס
̂להו שלא היינו וע"כ יע״ש ג"כ חדשות לנשמות .

. ט אהרן כני

 וה״ה דמי שפיר זו תקנה עי אכל זו תקנה עי
 איכא וה"כ ־ כדבר להתיישב צריך ועדין הכא כמי

 מפעם גופייהו א' דמדיגה בנשמות לספוקי
 ■ לאו או זו תקנה להו מהכי אי ואילך שלישית

 להו דמהני למשמע איכא ב הק' ריש ומדלעיל
 :והיע״בא היטב יעו״ש פעמים כמה אחר אפילו

 בכחי' א1י נפשי בכחי' אשחרך לא ולכן ל
 כש״הכ עי' כ״ב ־ בקרבי אז הנכנס רוחי

 אף ממלת תתמה ואל הל שכתב דלילה י דרוש
 לא אכל הרוח אל זכה שגס לומר הכוונה כי

 אבל ־ פ״ח ס״הג ועיע ‘ ע"כ הכפש עם כשיתוף
 בא אף דמלת דאפשר בפרקין כתב זל הרדב״ש

 אויתיך שנפשי כמו ור״ל הרוח אל ג"כ לרמוז
 כלילה אויתיך רוחי כן הרוח אל לזכות כדי בלילה

 מה ניחא וכזה ־ יע״ש הנשמה אל לזכות כדי
 דהיכא פ״ח בס״הג שם המגיה הרב שהקשה
 כדי למעלה הרוח העלאת כוונת כקרא רמיזא
 לפיד דהשתא שתירץ מה יע״ש הנשמה אל לזכות

: וק״ל שפיר רמיזא זל הרדכ״ש

ד הקדמה
 פיוד ס״הג עי' ד הקרמה

ם א כי הראשון וכו' חילוקים ב' יש עוד ש
 וכוי החדשה ראשונה שפעם מי

 כחדשה אי מיירי חישה כהי צא״ל
 כר״ן להשיג דיכול דקאמר ב' כחי' קשה ז דהק'
 ולעיל ’ זו תקנה עי שלא גלגול כאותו כיחי
 אלא הכפש כתקנה שלא דכל כתב כ הקד' כריש

 לא אם כר״ן להשיג עוד יכול אינו גלגול ידי על
 מיוי־י ואי ־ זו תקנה היא שהיא גדול בדוחק
בהקד' דהתס השנית דמדרגה מה בצד כחדשה

 א' כבחיכה זל מדבריו דמשמע תרוויהו קשה ז
 והחס זו תקנה מכלי ביחד ככר״ן זכה א' דבפעס

 החדשה בפ״א אפי' דהכי כהדיא כתב ז כהק'
 השנית ואכחינה ־ יע״ש זו לתקנה הם צריכים

 בלי כר״ן להשיג דיכול קאמר דהיכי קשה נמי
 בלא״ה להו הגי לא בפ״א דהשחא זו תקנה
 ג הקד' סוף לעיל ואררכא • מבעיא כ' בפעם

 כפעם זי הקכ' להו מהכי אי לן מספקא כט אות
 כאלו -קאס האי מאי ועוד ' יע״ש לאו או כ'

קגי -י חדשה בפ״י־ דאטו החדשה כפ״א היה
׳ ל?ו

 כ״ב
א' דמדרגה



י ג ר' הקדמה הגלגולים ש' על פי' ב

 ממש כחדשית מיידי דלעולס ויל • כלא״ה להו
 דשא״ה לחלק דיש ב' הק' דריש מההיא תקשי ולא
 גלגול ע״י רק כפ״א לגמרי הכפש השלים שלא
 כדוחק לא אס נר״ן צהשיג עוד יכולה איכה ולכך
 לגמרי הכפש שהשלים דמיירי הכא משא״כ גדול

 להתגלגל שהוצרך ומה גלגול ע׳׳י ולא א' כפעם
 משוס ולא הפגם תיקון משוס הוא עכשיו

 קיום ע״י שהוא הכפש שלימות כי הכפש שלימות
 הכא כדקאמר לחוד הפגם ותיקון :לחוד המטת
 הוא חוזר ההוא הפגם כשיתוקן ולכן בסמוך

 דקאמר והייכו ככקל כר״ן להשיג קמא לעלוייא
 לקמן דקאמר מאי בפ״אהחדשה*מיהו היה כאלו

 אלא השיג לא אשר בפ״א אס והכה וז״ל כסמוך
 ■ וכו' כולה אותה לתקן זכה לא אס כפש

 להשלים אחר כגוף הזאת הכפש כשמתגלגלת
 למ״ש סותר הוא עכ״ל כר״ן להשיג יכול תיקוכה .

 להשיג דיכול דהאי כדוחק ואפ״ל כ' הק' כריש
 של התקכה ע״י כמי הייכו כסמוך דקאמר כר״ן
 הקד' כריש התם כמי וכמ״ש כלילה אויתיך כפשי

: וצ״ע קאמר א' דכר והתם והכא כ'
 הכפש לכל שזכה היכא כין לחלק מ״ש
 מה יתורץ לכולה זכה שלא להיכא בפ״א

 דהיכם ג' הק' בסוף שכתב אמה להקשות שיש
 להשיג הוא שיכול במה מגולגלים משאר עדיף
 דמאי וקשה מגולגלים בשאר משא״כ ביחד כר״ן

 בבחיכה הכא דקאמר מאי לפי והא עדיפותיה .
 כר״ן להשיג יכולים כמי מגולגלים שאר השנית

 אלא הכא קא' לא דע״כ כיחא מ״ש לפי אבל
 דע״כ משא״כהיבם בפ״א לגמרי כפשו כשהשלים

 הוא חסר דעכ״פ בפ״א כפשו השלים לא הוא
 המגולג' כדין דיכו להיות צריך והיה פ״ור מצות
 כלי ביחד כר״ן להשיג יכולים דאיכס ב הק' דריש

 דעדיף מציכו ועכ״ז כלילה אויתיך דכפשי תקכת
 הייכו א"כ דכוותיה מגולגלים משאר כזה איהו

: וק״ל רבותיה
 קיום ר״ל תיקון כחי' כל כי וכלע״ד ב

 תיקון לאפוקי לאו כ"כ וכו' המצית
 א' הק' ריש לעיל דאררבא תי' מקרי דלא הפגם
 פגם כתיקון אלא כופל תיקון שם שאין כתב

 כמה הזכיר מזה לעיל וה"כ ־ יע״ש עבירה
 בחי' שכל כלו' אלא * הפגם אצל תיקון פעמים

הנפש שלימות תיקון הוא פגם לו קדם שלא תי'

אהרן
 חקרון' ר״ל איכו הפגם וכחי' המצות קיום ע״י

עי' העכירות עשית הוא אלא הנפש שלימות  ו
:וכו' הכותב אמר ד״ה ע״ב ד״יד לקמן

□ ג  ואיכס הכפש פוגמים ת1העביר אמכם ש
 בידר שיש שאע״פי ר״ל כ׳׳ב וכו' מחסרים

 הכפש כיצוצוח ככיסח מעכב זה אין עכירות
 רק■ עושים הס העכירות כי המצות שע״י באדם
ס' אינם אבל לכד ככפש וכתם פגם  מעככי

ע ד״ה ר״עב ד״יג לקמן ועי' כיצוצותיה כניסת  ד
: יע״ש וכו' האדם אין כי

 זה כענין אחרים חלוקים שני יש אבל ד
■ השיג שלא שהוא זה שכעכין ר״ל כ״כ

 הא׳ ׳ חלוקים שני כו יש לכד כפש רק כתחלה
 הוא והב' ־ הכפש לכל כחחלה זכה לא אם הוא

 pאות ופגם שחזר א1י הכפש צכל בתחלה שזכה
 דיכא■ לענין מזה זה חלוקים הם ו1נ עכיכים ששכי

 הכזכריס אלו חילוקים כ' והכה * ואזיל כדמפרש
 כהקד׳ לקמן הכז׳ והד׳ הג' הכחי' הם הם כאן
 ושס וכוי חיים הכותב אמר ד״ה ע׳׳ב ד״יד י״א

: יעו״ש המוכן כקיצור הם
ם ה  • וכו' כולה אותה לתקן זכה לא אם ש

 שע״ר הכפ' שלימו' תי' הוא תי' האי כ״ב
 כל א' בפעם השיג שלא ור״ל • המצות קיום

 אפשד והיה לכד במקצת רק כשלימות הכפש
 שזע׳ מיירי ולעול' הפגם תי' הוא תי' דהאי לפרש

 לחזור הספיק שלא אלא הכפש לכל א' כפעם
 משמעקצק וכן כה שפגם מהפגם כולה לתקנה
 מאי כיח׳עפי הוה וכהכי ר׳׳עב ד״יט פ׳י מס׳׳הג
 השתא צריכים ולא נר״ן להשיג דיכול דקאמר
 אויתיך■ דכפשי התקנה ע״י שהוא ולומר לדחוק
 דיכול כפשוטו הענין אלא א' אות תוף כמש״ל
 דזכה כיון תקכה שום כלי ככקל כך כר״ן להשיג

 מדקאמד' אכל ־ כשצימוח הכפש לכל כתחלה
 ■ לתקן זכה הא׳ הגוף זה אס אכל כסמוך הכי כתר
 וכר׳ כה ופגם חזר שאח״כ אלא הנפש כל את

 ואין ׳ כהכי איירי הוה לא השתא דעד משמע
 כה ופגס חזר שאח״כ כסמוך קאמר דהכי לומר

 הספד מן חסר דהעיקר כלום ממכה תיקן ולא
 מד״הד לקתה דא"כ ועוד 'כן משמע הלשון ואין

 חלק אותו אלא הא' לגוף לו אין קצת דכתיקן
 ואפי׳ בכל זוכל: הוא כלל תיקן וכשלא צבד פרטי
הפגס תי' הוא דהכא תי' פי' אי ועוד • כר״ון

בהדי



יחאהרןר' .הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 שכך כדבהמוך למייתי הו״ל אחרת כמש כהרי
 כמבואר הפגם תיקון על הכא ככל הדין הוא

 הק' כריש ולקמן מז או' ג בהק' לעיל כדבריכו
 שלימות הוא תי׳ דהאי צ״ל ע"כ לכך • יע״ש ה

 לקמן ג"כ מבואר וכן המצות קיום ע״י הכפש
 היא דהיא הג' בכחי' ע״ב ד״יד י״א כהקדמה
 רמ״ח כל לקיים השלימה דבשלא דהכא החלוקה

 חלקי בכל זכה שלא וממילא יע״ש עסקינן מ״ע
 ממאי כמי משמע וכן ' תלייא בהא דהא הנפש

 כמי דמיירי היכוס לכחי' כסמוך ליה רמדמי
 ע״י הכפש כל את לתקן כתחלה זכה שלא ככה״ג
 פ״ור מצות עכ"פ הוא חסר שהרי המצות

 ובריש וכו' איכרא דה' כ״ו אות ג' בהק' וכמ״של
 לדברינו הוכחה יש כמי ומכאן ־ יע״ש דידן הק'

 התם דמחלק המגולגלים דשאר ג' בהק' דהתם
 דריש מגולגליס היינו היבום לבין ביכייהו רז״ל
 : יע״ש הכפש לכל הא' בפעם זכו שלא כ' הק'

ם ^  חלק שום הראשון לגוף אין כי באופן ש
 לא הב' הגוף שזה אע״פ כ״ב * כר״ון

 מ״מ ־ מהנפש מועט דבר רק לתקן לו נשאר
 כן ׳ בר״ון זוכה הוא אותה השלים שהוא כיון

 בחי' בסוף סו״עב יא כהק' מלקמן משמע
 ד״יט פ׳י כה״הג בהדיא הוא וכן * השלישית

: עי״ש סו״עב
t ם  ניצוץ רק וכו' בו שאין הראשון והגוף ש

• כאנתתיה דשבק רוחא ההוא פרטיי
 גבי הכי דקאמר נקט דזו״הק לישנא אשגית נ״כ

 פרטיי ניצוץ אותו על כאן היא והכוונה יכום
■ • וק״ל בו הוא שזכה

H ם  ההיא הכפש להתגלגל חוזית כאשר ש
 חוזרת האי כ"כ ־ וכשמה הרוח עם

 אכל לחוד אנפש רק קאי לא דקאמי־ להתגלגל
 כהם זכה לא מעיקרא דהא ונשמה היוח על לא

 קאמר הרו״ן אל ותזכה אלא הראשונה כפעם עדין
 הרביעי' בכחי' ד״טו ריש יא כהקד' לקמן ועי'

 היינו פה הכז' דגלגול דהכא החלוקה היא שהיא
 דבכה״ג כמ״ל וא"כ יע״ש לעיבור הדומה גלגול

: וק״ל ברו״ן לזכות יכול מי
ם ט  נפש ני' בהתחברות מתגלגלים הם ש

 לקמן כמבו' משרשו שהיא נ"כ ־ חרת
 ובריש, ד״טו ריש יא וכהקר' ע״ב דז ה בהקדמה

־ : עיש ל הקדמה

ם י  היינו כ״ב ־ כפול גלגול כקרא וזה ש
ועי' ביחד נפשית ב' כאן שיש משום

 : יע״ש וכסופה ה הקדמה ריש לקמן
 וכמו לאתרים יגע שהוא ונמצא שם יא

 ששת רב מאמר על אצליכו שנתבאר
 כפול גלגול היה ששת שרב מש' מהכא ני׳׳ב • וכו'
 מש' דידן הק' מסוף אכל פגם איזה לתקן ובא
 נפשו את להשלים אלא בא פגם תיקון על שלא

 דלא צ״ל ורימילא חסר שהיה מועט דבר כאיזה
 כהיותו אלא אינו כפול יגלגול כפול גלגול היה
 בא הוא נפשו להשלים אכל פגם תיקון על בא

 שביניהס החילוק דזהו אחרת נפש כלי לבדו
 ר״ש ענין ■ולפז • יעו״ש ל הק' ריש לקמן כמבואר

 מניה דלעיל א' לחלוקה אלא זו לחלוקה דמי לא
 רק תיקן לא הראשון שגוף מיירי דלעיל אלא

 ולכך השני בגוף נתקנו והרוב הכפש חלקי מקצת
 להיפך הוי ר״ש גבי והכא עיקר השני גוף הוי

 הא' גוף ומשו״ה הרוב תיקן הוא הראשון שגוף
 סו״עב ד״יט שם מס״הג מוכח וכן עיקר הוי

 ולא ר״ש עכין הביא דהכא דלעיל חלוקה דעל
 צ״ל וא״כ * יע״ש אחז שם שכתב כפול גלגול על

 שגלגו' לומר לי״ש הכא כקטיה בעלמא דלדוגמא
ע דהתם דכמו ששת רב לענין דמי הוא כפול  יג

 עתה הנמצאים נפשו חלקי שריב במה לאחרים
 רובי וממילא הא' לגוף ללכת שבים הס בגופו
 כסוף כמ״ש הא' לגוף הולכי' כמי ומצותיו תורתו

ע שהוא כפול גלגול גבי הכא ה"כ דידן הק׳ ג  י
 כפול גלגול הוי לא רר״ש א״כ וא״ת ׳ לאחרים

 ויתענג הוא בגדולי' כבודו והלא עציב הוה אמאי
 החעכוג עיקר שהם הרו״ן מפאת גופו כדשן

 מועט דבר רק מהכפ' תיקן דלא אע״ג הוו ורידיה
 דכל אדעתין תיסק וכי ו אות לעיל כדאמרינן

 דכפש מועט דבר אותו רק תיקן לא לר״ש עצמו
 כ"כ תימה זה דאין יל • כרו״ן זכה ^א לחוד
 ססידותו כל עם ע״ה בוטא כן כבא שהרי

 ובא הכפש כל את לתקן הספיק לא וקדושתו
 קל הכפש תיקון יהי ואל ־ כר״ש עתה להשלים
 לתיקון הוא והטורח העמל כל דאדרבא בעיניך

 אחיזת עיקר הוא ששם מהעשיה שהיא לפי הנפש
 אדם עמל כל הכתוב רמז וזה והקלי' החיצונים

 פה הנקראת מהמל' שהיא הכפש אל כלו' לפיהו
,,״ל טורח בהם שאין הרו״ן משא״כ

דלעולס



אהרןד הקדמה הגלגילים ש' על פ̂יכני
 מיהא עצב היה ומ״מ כרו״ן ר״ש זכה דל׳עולס

 דלא פסידא שהם תויתי ויוכ נפשו חלקי רוב על
 דחסרון לומי־ עצמנו כדחוק אם מיהו ־ הדרא
עע דכר  שעליו דיק הקרמה כסוף דקאמר מו
 הנפש חס^ון תשלום היינו לאו להשלימו כא
 היינו אלא דלישכא מפשטא כנראה מצוה איזה עי

 וכו' כארץ צריק ראין פגם איזה תיקון חסיון
 השתא א״ש הככור מפני הענין העלים ו^ל
 ושפיר ממש כפול גלגול רהוי כפשעיה ר׳׳ש ענין
 וגם הנפ' כל כי הריא רלא פסירא על עציכ הוה

 הא' לגוף הולכים כולם כהס לזכות שערח היו״ן
 והש״ית לחור האחית בנפש נשאר לכרו והוא
 רקרוק יתיישב ובזה ־ רמלחא קושטא היורע הוא

 שתי' מבע״ל מצות מקיימנא לך נפשאי רח־אי א׳
 ותנאי קראי אבל המצות קיום עי הוא הנפש
 לקמן כמ״ש הרוח תי' היא התירה עסק שהוא
 נפשאי חראי וה״ק ניחא לפיה אבל יא כהק'
 לך והתנאי הקראי עי נקנים שהם הרו״ן שגס
 ונמצא הא' כגוף אצלך חוזרים ג״כ שהם לפי הם

:וק״ל תנאי לך קראי ך דל
 יחד באים שלשתם אין בגלגו' שכשחוזר

:כמש״ל התקנה עי לא אס נ״כ
ג ם י  הנר״ן משפט יהיה מה לידע צריך והנה ש

 יהיה מה לידע צריכים אנו גס נ״ב ’ יכו'
 דלעיל להתקן כשמתגלגלי' שלהם הגופי' משפט

 ראם הנפש של הב' גוף משפט רק ביאר לא מזה
 שע״י חלקיה תשלים תיקון על נתגלגלה היא

 כאיתם כשלי עומד גוף כל אז המצות קייס
 הפגם תי׳ על נתגלגלה יאם היא שתיקן חלקים -

 כשנתקכת ילכסיף ־ אחרת נפש עם כאה היא אז
 כת״המ עימד השני וגוף הא' לגופה היא חוזרת
 הי־ו״ן של הגופים משפט אכל ־ אחרת נפש כאות'
 לא כרהכא הפגם תיקון על מתגלגלים כשהם

 רזל דלדכרי הוא כיצר וצא״ל מידי אשמעינן
 למידק איכא הגר נפש על מורכמם דכאיס דקא'

 הא' בגוף דאי כת״המ עומדים הס גוף כאיזה
 דוכתא ככל שהיא כמו בת״ומ נתקנו שכו שלהם

 הוא ובמה עליו תהא מה השני הגוף זה א"כ
 דמאי קשה השני כגוף עומדים ואי כת״המ־ קם

 הא׳ לגופה ככה״ג חוזרת שהיא מהנפש שנא
 כח״ומ נתקנו שכו הא' גופם יגרע ולמה

דלעולס למימר וליכא ־ קשה וממ״כ בו מלחזור

 עומד הוא השני וגוף היאשין לגוף הם חוזרים
 לא הגר דנפש חרא ־ לחור הגר נפש כאותה
 אמרינן הא ועוד זה לענין כפ״ע נפש חשיבא

 ונכללת מתעלה היא הגר דנפש כ' כהק' לעי'
 ממנו נפרדת יאינה הרוח של־ העיקרית נפש עם

 אינה אפשר דלא דהיכא לומי־ ודוחק ־ יעו״ש
 למימר דמנ״ל הגוף בזה היא ונשארת נכללת

 אומרת שהנפש העניו כסוף לקמן וממ״ש הכי
 הרוח עם ימחחברח הא' אישי אל ואשובה אלכה
 כס״הג ומצאתי ־ התחיה לענין מידי להוכיח אין
 מורכבים באים הם דלפעמיס שכתב כ' דף פ״י
 אחרת נפש עם באים ולפעמים הגר נפש על

אחרת נפש עם כשבאים בשלמא והשתא יע״ש
הוא השני והגוףהא'לגוף הםדחוזריםניחא

כס״הג וכמ״ששם האחרת כנפש  בתח״ה עומד
 דהיכא וצ״ל קשה הגר נפש על כשבאים אכל

 או בהו אית מתרתי חדא הגר נפש על דבאים
 לגוף כלל חוזרים ואינם הב' כגוף הס דנשארים

 משא״א אפשר דנין דאין מהנפש גמרינן ולא הא'
 השני בגוף מהם נשאר אך הא' לגוף דחוזרין או

 הוא וכו דשכיק רוחא ההוא פרטיי חלק איזה
 שו״ר‘ מזה דלעיל כחלוקה כת״המכדאמרי' קם

 ג' דמדרגה נשמות על ז' כהקדמה לקמן מ״ש
 עומדים והיו' ה:פ' שבעל ישנות נש' הנקראים

 שגס מזה לעיל שם וכתב וכו' גדול כשיקול
 וחזר בהם ופגם לנר״ן זכה אס המדרגות כשאר

 כדין ודינו וישן מגולגל נקרא אז להתגלגל
 דלגמרי נימא אי והשתא ־ יע״ש ישנות נשמות

 שעומד לעניןזה גס ישנות נשמות כרין דינו הוי
 ד״יח פ״ט כס״הג בהדיא הוא שכן וכמו כשיקול

 ליה דפשיטא צ״ל ע״כ ־ יע״ש הפי־ק וכסוף ע״א
 חוזדה אינה הנפש ואפי' לגמרי כטל הא' דגוף

 ועיקרים גמור בגלגול השניים כגופים והם כו
 גדול שיקול מאי הראשון לגוף חוזרים דאי כהס
 כהס ופגם כג״רן שזכה דמי לפ״ז וצ״ל איכא
 כה ופגם לחוד כנפש שזכה ממי הוא חלוק
 לעיל רז״ל כדקא' הא' לגופו הוא חוזר דהתס

דף ג מהק' מ״ש וכן ־ כטל הא' גופו והכא מזה
 אלא עמו מתגלגלת הנפש שגםדקא'ע״כ ה

 מיהא שהי־וח מש' וכו' בלבד עיבור כסוד שהוא
 גמוד כגלבו' שהוא שכל וידוע גמור כגלגו' הוא
וכן הא' לגופו חוזר ואינו גוף באותו עיקר הוא

משמע



אהרןד' הקדמה הגלגוליה ש' על פי'בד
 והכי יע״ש שם ובדברינו א הק' מסו^ נמי ^מש'
 פגום רוח יתלבש שאיך בסמוך ממ״ש כמי מש'

 בגלגו' שם היא גופה הכפש ואי כתקכ' נפש .בתוך
 מצי לא אמאי אחרת כפש עם לעיבור הדומה
 מתגלגל' הנפש שגם ג בהק' לעיל כ' הא מתלבש

 גמור בגלגול שהיא ודאי אלא עיבור בסוד עמו
 חוזרת דאינה צ״ל ע"כ גמור בגלגול שהיא וכיון

 יש הנ״ל הס״הג דברי בעיקר מיהו ‘ הא' לגופה
 דיכם הוי דלא משמע דידן דמהקדמה .לגמגם

 לקמן שנכתוב וכמו כשמו'ישנו׳ כדין לגמרי שוה
 : צ״ע ועדין יע״ש לג אות ז בהק' שם כס״ד
 נפש עם דכאים דקאמי־ ס״הג דלדכרי ודע

 זה להיות חפשר דחיך להקשות אין אחרת
 הכפש עם להתלבש להם דא״א עעמא דמהאי

 להתלב' הפגום לרוח שא״א משום העיקרי'שלהם
 עעמא מהאי בסמוך כדאמריכן הכתקכת כנפש

 הגס אחרת בנפש ג"כ להתלבש להם א״א נמי
 פגומה אינה מיהא מ"מ כתקנת איכה היא שעדין

 אחרת נפש עם באים שהם דכל דיל * כמותם
 לעיבור הדומה גלגול אלא גמור בגלגול אינו

 שכתבנו וכמו עעמא להאי למיחש ליכא ובכה״ג
 בגלגול הוא שהרוח דהיכא א הקד' כסוף לעיל
 מתלכש דשפיר לעי' הדומה בגלגול והנפש גמור

 כגון איפכא נמי וה״ה הכיתקכת בנפש פגום רוח
 כלל' הכא לי למה א'׳כ וכ״ת ־ מתלבש דמצי סכא
 בנפש להתלכש מצו הא הגר נפש או אחרת נפש

 גלגול בבחי' כשהיא עצמה שלהם העיקרית
 ע״ב ה דף ג בהק' לעיל כמ״ש ־ לעיבור הדומה

 נתקנה כשלא אלא זה שאין אלא דא״הנ דיל
 הק׳ סוף שם כדברינו כמכו' התכלית עד הכפש

 בצ״הח כצרית היא התכלית עד כשנתקפה אבל א
 צריכים ולכך העולם לזה לכוא עוד יכולה ואינה

 ־ הגר נפש על או אחרת נפש עם לבוא .הם
 באים שהם או כרכר יש תקנית ששלשה ונמצא

 ואם התכלית עד כתקנה כשלא שלהם הנפש עם
 אחרת נפש עם כאים התכלית עד נתקנה

 על באים משרשם אחרת נפש ליכא ואי משרשם
 * יע״ש פ״יא ריש כק״הג מבואר וכן * הגר נפש
 אז הגר נפש עם באים דכשהס מהתם כמי ומש'
 עם כשבאים אכל גמור בגלגול היא הגר .נפש

 ־ יע״ש גלגול ולא עי' כסוד היא אז שלהם ■הכפש
• וכו' והרוח הכפש משפע יהיה מה שם יד

י אהרן בגי

.רק הקושיא דאין נסכה כדי נסש כ״כ
 כלתי בעולם לבוא להם שא״א משום מהרו״ן

:וק״ל ־ הכפש על מורכבים
ל  וכו' נתגלגלה הכפש כאשי כי דע ט

 כ״ב • וכו' ליככס יכול הרוח אין ואז
 הרש״בי מאמרי וכשער א הקדמה סוף לעיל עי'

: יע״ש ד״צח משפטים פ'
ז ם ט  כגלגו' יבוא ההוא שהרוח צריך ואמנם ש

 חיותו כחיי ואפילו כ״ב • לכדו אחר
 אחר בגוף הרוח לבוא יכול הכפש כעל דגוף

 שימות ע־ להמתין וא״צ א׳ בזמן יתוקנו ושניהם
 מסוף משמע והכי ־ הכפש כעל של גוף איתו

 מהעולם הזה הכפש דכשכפערת דקאמר דבריו
 תקונו כגמר לא שלה העיקרי הרוח עדין אם

 הכפש כמו כתקן היה ג״כ שהרוח משמע וכו'
 שהרי ועוד תיקונו כגמר לא שעדין אלא א' כזמן

 דינו הוי ונתגלגל בהם ופגם ככר״ן שזכה מי
 דיוד ז כהק' לקמן ואמרינן ישנות כשמות כדין
 בגוף לבוא לרוח דאפשר ישנות כשמ' גבי ע״ב
 וה״ה ־ יעו״ש הכפש בעל של חיותו בחיי אחר
 תקנה אותה לה אזלא בכה״ג והשתא • כאן כמי
 דידן הקרמה כריש הכז' בלילה אויתיך נפשי של

 יכול הוא היאך אחר בגוף הוא דהרוח דכיון
 ככה ה' יעשה דלמה קשה וא״כ אצלו להמשיכו

 תקנה אותה ותתכעל אחר בגוף הרוח את להכיא
 וי״ל^ ־ תקנה לאותה הכפש כעל יזכה ואולי

 במהרה הרוח שיתוקן כדי עדיפא הא דאדרבא
 : ודאי מידי מוציא ספק ואין

ה  אחר׳ כגוף לבוא הרוח דיכול לעיל ו^^פי׳׳
 בעל של חיותו בחיי אפי' להיתקן

 קאמר בסמוך דלקמן לתמור; מה יתיישב הכפש
 רוח לקבל ראויה שהיא עד הכפש דכשכתקנה

 צדיק איזה של א' רוח או א' נפש לקבל תזכה אז
 א הקדמה כסוף לעיל וכ״כ שלה הרוח תמורת
 סו״עב ד״ט ז בהק' לקמן ואלו יע״ש ב ובהק'

 רוחו שיבוא כדי האיש אותו שימות דצריך כתב
 שנא דמאי וקשה * יעו״ש אחר כגוף להיתקן
 ושא״מ הכא דדווקא ניחא לפמ״ש אכל * מהכא
 כשהם א' דמדרגה חדשות בנשמות דמיירי הכ״ל

 עי מעכב הכפש בעל דאין ב' כפעם מגולגלים
 הכפש כעל יכול משו״ה אחר בגוף מלבוא הרוח

יבוא והרוח ומע״ע תורה להרבות כחיים לישאר
כגוף



ד׳ הקדמה הגלגולים ש' על פי׳כני

 הוא חסר אינו וזה נהנה להיתקן■דזה אחר בגוף
 דשורש השנית דמדרג׳ כנש' דמיירי התם משא״ב

 לרוח דא״א לעולם שבאים א׳ כפעם והבל קין
 אחר עד אלא להיתקן אחר כגוף לבוא שלהם
 ע"כ ריש בריוד שם כמבואר הנפש בעל שימות

 שימות צריך ולכך חסר וזה נהנה הו״ל,זה א"כ
 גס להתקן לכוא הרוח שיוכל כדי הנפש בעל

: וק״ל הוא
V לנפש רק זוכים אינם אדם בני רוב כי 

 ריש ולקמן א הק' ריש לעיל כ״כ נ״ב
: לה הקדמה

ח  או הרוח גס כי הנז' עם יובן אבל י
וכו' אחרים בגופות נתגלגלו הנשמה

 בגופות נתגלגלו אומרו כוונת נ״ב • יתוקנו ואז
 בדורותינו דאי ראשונים בדורות היינו אחרים

 רק ומיירי לרו״ן שיזכו הם דמועעיס הא׳קא'
 בהם ופגם לנר״ן בפ^׳א שזכה דלעיל בגוונא
 •למימר דאיכא הוא דבכה״ג להתגלגל והוצרך

 הנפש חי' תשלום קודם לעולם למיתי ר״ון דמצו
 זה קודם באו דכבר כיון אסדרא קפרינן ולא

 הר״ון למיתי, כלל מצו לא בפ״א אבל לעולם
 אסררא קפדינן דבפ״א הנפש תיקון תשלום קורס

 הנפש שנתאחרה ומה * דוכתא בכל כמבואר
 אחיזה ,בה דיש משוס יל השתא עד מלהחתקן
ע מהר״ון עפי לקליפות עי  כס״ד לקמן במ״ש ו

• וק״ל לה אות ז בהקדמה
ט  ע״ס וכו' שלו העיקרית נפש ואמנם W י

• שם וכדברינו א הק' סוף לעיל עי' הענין
 וכו׳ ואשובה אלכה אומרת הנפש אז כ

פי' נ״ב • שלה הרוח עם ומתחברת
 בחיים עיבור כבתי' בעו״הז עמו מתחברת

 לעיל בדברינו ועי' הרוח של עצמו גוף באותו
: יע״ש כו אות ג בהקדמה

א ם כ  עיין • וכו' ההפרש עתה ונבאר ש
: ע״ב ד״יוד פ״ו ס״הג

ב  ועל וכו' אבות עון פוקד ובסוד כ
א' פעם בהדי היינו נ״ב • רבעים

 זה מקרא סותר ואינו ׳ רביעי הו״ל החדשה
 אומרו והיינו ג״פ דקאמרי שלפניו למקראות

 פעמי' עוד אל שיפעל ר״ל גבר עם שלש פעמים
:וק״ל גבר הנקרא הא' הפעם זולת שלש

pm
ם  דצדיק' התיקונים בספר ומצאנו ש

 למי אבל וכו' דרין אלף עד אתגלגל
 אכתי וא״ת נ״ב * לגלגלס לאלפים חסד עושה

 דהתיקונים, כהמקרא דלא התיקונים ספר הוי
 לא ותו דרין אלף עד מתגלגל דהצדיק קאמר

 לומר ויש דרין אלפים שהוא,לשני משמע ומקרא
̂ : מיראה כאן מאהבה כאז הגמי־א כתירוץ

ך  וכו׳* ההיא הנפש ונכרתה נאמר ואז כ
 רהש״ית- כפשוטו הענין אין נ״ב

 לשוס מניח אינו נדח ממנו ירח לא כי בו שכתוב
 הענין אלא ח׳ו הקליפות בין נכרתת להיות נפש

 כי הענין וסוד וז״ל פ״ו שם בס״הג מבואר
 שבו שהרע יורה מתקן ואינו ג״פ בהתגלגל

 כג״ע ולכן שבו הטוב על מדרגות כמה מרובה
 כבנים. וניתן וכו' הטוב שהוא האוכל מברר הא'

 כמד משרשו שהם אחרים באנשיה או לו שיוולרו
 ואז. • וכו' שונאך רעב אס ע״פ בפ״ט שיתבאר
 הטוב, כל ונסתלק שבו הרע נגמר הג' בגלגול

 ונכר׳ אמנ' שיחגל' א״צ רע שכולו ביון וא״כ שבו
 צד שעל נמצא • עכ״ל רע שכולו, ההיא הנפש
 וכ"כ^ * ח״ו הטוב ע״צ ולא ונכרתה קאמר הרע

 ̂ וכו׳יע״ש להם תשתחוה לא ע"פ יתרו פ' בש״הפ
 לא; מיהו * יעו״ש כ הקדמ' בסוף לקמן ועי״ע
 קמים אס הא' דג״פ גופים הג' דאלו לנו נתברר

 קמים., אינם או קטן ניצוץ באיזה בת״המ הם
 : והיע״בא כלל להיתקן התחילו שלא כיון

ה  איו כי ז״ל ממורי ששמעתי ונלע״ד כ
בש״הפ. וכ״כ *נ״ב בנפש אלא נוהג זה

 ד״סת בא ובפ' זכר וערל ע״פ ע״ב ריש ד״כא
 משם לזה הקודם בדיבור מ״ש ולפי * יע״ש ר״עא
 הרע. שיהיה נוהג זה ענין דאין דה״ק צ״ל ס״הג

 וממילא כנפש אלא ביותר הטוב על מרובה
 הרע' צד שהוא ההיא הנפש ונכרתה בה מקיים

 מרובה. הי־ע שיהיה לה משכחת לא כר״ון אבל
 • וק״ל ונכרתה בהו למימר ליכא וממילא בהם
ו  בין הנז' ההפרש טעם נבאר ועוד כ

 דטעס רשע ע"כ נ״ב ־ לרשע צדיק
 התחיל שלא דלעיל מוחלט רשע היינו לאו זה

 לגמרי לעיל כרתו כבר דההוא כג"פ כלל לתקן
 לגיהנס שנכנס כסמוך הכא דקא' האי ומאי

 מיכן דלאחר דמש' וכו' עונותיו שם ומתמרקיס
שהתחיל בישע דמיירי ודאי אלא לג׳׳ע זוכה הוא

לתקן



אהרןד■ הקדמה, הגלגולום׳ ש' על פי/בני
 עוד בא שכבר ואפשר הא' בג"פ קצת לתקן

 הוא פעם שבכל משוס אלא מג״פ יותר לעו״הז
 שעושה מזכיות יותר פשע חעאתו על מוסיף

 לגיהכס ליכנס לו עוב יותר לכן סוף לדבר ואין
 מדברי נראה וכן • בגלגול עוד מלבוא

 שככר כראותו ולכן דקא' דכסמוך ז״ל מהר״חו
 הוא שהכין הרי וכו' המועעות המצות השלים

 הא' כג"פ להתקן שהתחיל ברשע דאיידי ז״ל
 המועטות מצות אותם להשלים הספיק שלא ואפשר
 והשתא ־ אח"כ גלגולים כמה ער א1נ הא' כג״פ

 שלושה עד מוחלט רשע ־ בדבר חלוקות ג' הוי
 מתגלגל מוחלט שאינו ורשע * לא ותו גלגולים

 כפי לו המוכרחות המועסות מצות שישלים עד
 וצדיק ־ שם ומתמרק לגיהכס. נכנס ושוב שורשו

 עד אפי' מתגלגל מעונותיו מרובים שזכיותיו
 דטעס. בהדיא שם משמע כס״הג אבל דור אלף-

 הל שם וסיים דלעיל. מוחלט ארשע קאי זה/נמי
 להתקן, התחיל לא אס גלגולים ג' אחר תיכף לכן

 דזה, וקשה עכ״ל עונותיו וממרק לגיהנם נפנס
 נאמר שעליו שכתב. דלעיל דבריו היפך הוי

:וצ״ע ^ונכרתה
ם אחרוכו' אלישע על ויוכן.עמ״ש.ז״ל ש

כהק' לקמן כס״ד בזה מ״ש עי' כ״ב '
 :כ״ב הק' ריש לקמן רז״ל בדברי ועי״ע ט'

ם  הוא ולכן עד וכו' הצדיק הנה כי ש
 ולתקן לכפר רביס גלגולים מתגלגל

 הס דקא' אלו רבים דגלגולים ע״כ נ״ב * עונותיו
 כדמוכח לעיבור הדומה גלגול ולאו גמור גלגול

 אס הרשע כי דקא' דבסמוך ז׳׳׳ל מהר״חו מדברי
 ואי פשעים חטאיו על יוסיף בגלגול יחזור

 חטאיו על מוסיף אמאי לעיבור הדומה בגלגול
 כדאמרינן בעכירות חלק לו אין והלא פשעים

 דבגלגול ודאי אלא דוכתא ובכל ב' בהק' לעיל
 הגלגולים קא׳שע״י איך קשה וא"כ • קאמר גמור

 בהק' התם אמרינן והא עונותיו יתכפרו הרבים
 בכל לגמרי להיתקן לנפש לה משכחת דלא ג'

 הדומה גלגול ע״י לא אם שבעולם גלגולים
 פשעים ומוסיף חוטא האדם לעולם כי לעיבור

 קשה ועוד • יע״ש אליהם קץ ואין הא' חטאיו על
 בגלגול לבוא צריך העונות שלכפרת מש' דמהכא

 הניצוץ כי ונמצא בד״ה ג' בהק' לעיל והתם גמו'
על רק גמור גלגול צריך שאינו כתבנו וכו'

 1כגלגול סגי עונות לכפרת אבל מלוה חסרון,
 יע״ש דוכתי מכמה שם והוכחנו לעיבור הדומה

 אלא' אינם אלו רבים גלגולים עיקר דלעולס וי״ל
 אפי' להתגלגל יכול הצדיק כי המצות חסרון על
 כדבעיכך המצות כל להשלים כרי דור אלף עד

 מתכפרים: דממילא אלא כס״ד לקמן למימר
 היסורין■ ע״י פעם בכל מעט מעט עונותיו

 מחדש. וחוטא חוזר שהוא והגם המיתה וצער
 זכיות■•: רובו הוא הצדיק כי הס מועטים מ״מ

 מתמעטים׳ שעונותיו ונמצא עכירות ומיעוטו
 מעינו' שישאר ומה מתרבים וזכיותיו והולכים

 בא־ דאינו אה"נ המצות כל לקיים שהשלים לאחר
ד לעיבור בדומה רק גמור בגלגול עליהם  ע

 למה. נמי רשע א״כ וא״ת ־ לגמרי שמתכפריס
 מועטות־ מצות שהשלים לאחר לגיהנס מורידו

 לעי'׳ הדומה בגלגו' לאתויי הו״ל לו המוברחות
 ורכוי עונות כפרת לטיבותא תרתי כיה דאיכא
 לא־ עבירות רובו שהוא הזה דהרשע וי״ל זכיות
 להטיב בו המתעבר לאדס מסייעו שאינו מבע'

 ושניהם לחטוא מסיתו אדרבא אלא מעשיו
 : בגהי' »א תקנה לו אין ולכך ביותר מתקלקלי'

ט  מהם עון לכל אחד גלגול צריך Qg; כ
שלכל' למימרא לאו ג״ב ׳ לתקנו

 ככל־׳ נתקן ואין בפ׳׳ע אחד גלגול צריך ועון עוץ
 דעתי על שעלת וכמו לבד אחד עון רק גלגול

 אלאך וכו' הזמן יכלה דא״כ * כך לומר שהוא מי
 מיהאן גלגול צריך א' עון על שאפי' כלומר

• ופשוט לתקנו
□ ל  לו המופרחות מועטות מצות אותם ש

 לקמן כמ״ש היינו נ״ב ־ שרשו כפי
 מצות בו יש אבר שבכל ע״א ד״יד י״א בהק'

 לקיים מוכרח הוא משם ששרשו ומי פרטיות
 • יע״ש המצות משאר יותר פרטיות מצות אותם
 פרטיות׳,־ מצות שעל ז״ל מהר״חו מדברי ונמ״ל
 להתגלגל ארס כל על מוטלת חובה שורשו שכפי

 הס שויס רשע ובין צדיק וכין לקיימם עליהם
 שורשו כפי שאינם מצות שאר אבל זה בחיוב
 להתגלגל מחוייב אינו דהרשע הפרש איכא

 ממה■ יותר בזה נפסד שהוא לפי לקיימם עליהם
 ואפי' כולם על מתגלגל הוא והצדיק שמרויח

 שמספיק מצות זולת יצטרך אס דור אלף עד
עליהם־ להתגלג.ל א״צ שאז עיבור בחי' להם

בגלגול



ד הקדמחחגלגוליס ש' על סי'בג^

 ולפי״ז יע״ש י״א בהק' כדלקמן גמור בגלגול
 בהק' לקמן ז״ל מהר״חו למ״ש פקדי אשכחנא

 זה עכין היסב לי כתכךר לא וז״ל ע״א ד״יד י״א
 מצות התרי״ג כל להשלים מחוייב ארס שכל כיון

 המצות אלו בין שיש המשוכה חיוב מהו כנ״זל
 עכ״ל כולם התרי״ג שאר אל אבר שככל פרמיית

 דאפי' מובא כ"מ דהכא לפי״ד דהשתא יעו״ש
 מ״מ מצות שאי על להתגלגל מחייב דלא ברשע
 המשונה חיוב והיינו הני על להתגלגל מחייב
 מהר״חו למסקנת וא״ת ’ מאחרגי מפי בהו דאית

 א' בהק' ולעיל ע״ב רי״ד י״א בהק' התם ז״ל
 שרשו כחי' רק לתקן מחוייב אינו נמי אדם רכל
 אינו דרשע י״ל ורשע צריק כין איכא מאי לכד

 ד"מ חוצב שממנו קמן שורש כאיחו רק מחייב
 איתה רק לתקן א״צ דעשיה דמל' ממל' הוא ראם
 החמשה כל לתקן דצריו כצדיק משא״ב לכד מל'

 :וק״ל יע״ש התם כדאמר הה״פ רכל מלכיית
א  וכו' כפשאי חדאי ובו׳ ששת רב גלגול ל

 לעיל בזה כתבנו כבר ע״סהעכין
• יע״ש ו״ב אית

 עיניו את כיקר המלך שהוררוס ולפי 3ל
 מכאן כ״ב ־ כהור סגי היה עתה גס

 סומא או חגר א' בגלגול מוס בו שהיה דמי מש'
 לקמן בהדיא ול׳ב אחר בגלגול ג״ב יהיה כן

 ד״מב לקמן ממ״ש כמי וכ"מ יע״ש ע״א ד״מה
 ג"כ יכוא הימים שבאחרית מר״עה גבי ע״א
 שוב • כעיני פלא זה ועכין יע״ש יכי' פה ככד

 פתייא משה יאודה ח״ר בתורה עמיתי הראני
פינחס פ' כזו״הק בהדיא כמי איתא שסן נר׳׳י

יעו״שע״ב ד״רטז
 כראשונה היה כי כנפשו ידע ולכןר״ש

 נ״ב וכו' עצב גופו היה ולכן וכו'
 מ״ש הכ״ל נר״ו הרי״פ כתורה עמיתי פי' ובזה
 נהרי י״ג ליה דאחזיאו בשעתא אכהו רבי גבי

 ואני דאכהו אלין כל אמר דכייא דאפרסמוכא
 ז״לתמהו המפרשים וכו׳וכל יגעתי לריק אמרתי

 ע״פי אמנם ח״ו יגע רלריק ס״ר הוה דהיכי ע״ז
 בהאי ימיו כל אבהו דרכי היטב יוכן רז״ל דברי

 יגיעו רכל כר״ש לו יארע שמא יתיב הוה פחדא
 כהנה הוא ואין הא' לגוף ילך ובמצוח בתורה

שמח אז שלו הוא השכר שכל לו וכשהראו מהם

אהרן
לריק שמא אמרתי ואני הא' לגוף ולא אבהו

פעולתי אכן ש י  ר ענין כמו הגוף בזה יגעתי
 יש! ודפ״חח ה' את

ד בראשית פ' בס״הל
 רז״ל כתב לזה שקרוב

יעו״שע״ג"א

ה הקרמה
ה מ ד ק  ע״א וד״ס ע״ב ד״כט לקמן עי' זו ה

 וכש״המ פ״ה וכס״הג 'סו״עא וד״סה
 : יע״ש דע״ב אבירה השכת במצוח תצא כי פ'
ם א  עיבור מיני ושני גלגול מיני שני והם ש

 לבאר התחלנו ככר כ״ב * וכו' זה והוא
 יע׳׳ש נוז אות ג בהק' לעיל הגלגול ענין קצת

 שבכאן יזל דברי שיובנו כדי ביאורו עתה ונשלים
 האדם נפש תיקון שכל נודע הנה ־ היעב באר
 דיג יא בהק' לקמן כמכו' המצות קיום עי הוא
 שלא זמן כל ולכן וכו׳ כבאר ועתה ד״ה ע״ב

 להתגלגל היא צריכה אותם לקיים השלימה
 בכמה פעמים כמה גמור בגלגול לכדה עליהם
 בכל מעט מעט לקיימם שתשלים עד גופים
 מיהו • יע״ש ל ובהק׳ יא כהק׳ שם כמ״ש פעם
 עליהם לכוא שצריך מצות אותם על דווקא היינו

 עליהם לכוא שיספיק מצות יש אכל גמור בגלגול
 ע״א דיר יא■ בהק' שם כמבואר עיבור ככחי'

 מתגלגלת שהיא גופים אותם כל והנה * יעו״שב
 א' כל כח״המ קמים הס המצות קיום על בהם
 המצית כאותם שכתקכו הכפש חלקי כאותם וא'

 בהק' והתם דידן בהק' לקמן כמ״ש בו שנתקיימו
 ע״א ו דף ד בהק' ולעיל ל בהק' ולקמן יא

 הגלגולים רוב וכמעט • יע״ש הדף באמצע
 אכל לבד המצית קיום על אלא אינם שבעולם

 גמור בגלגול לבוא א"צ העכירות פגם לתיקון
 כקיום כמו כפ״ע כגוף לכדה הכפש לבוא שהוא

 הדומה בגלגול לבוא לה יספיק אלא המצית
 כגוף אחרת נפש עם יחד כשיתוף שהוא לעיבור

 שסובלת מה עי שלה מהפג' כתקנת היא ושם א'
 צער וגם כחייו הגוף אוחו על הבאים יסורין

 כקיום נשלמה שככר לאחר אס והיינו * המיתה
 ככ״ל מועטים או מרובים בגלגולים המצית
 הספיקו שלא עונוח איזה עדין עליה נשארו

איתס כל של המיתית וצער היסורין עי להתכפר
חד לבוא עוד גלגו'הא'א״צ הנקרא שלי הגיף לזה דאבהיכלי' אלין כל ואמר מיי בגו' מו' ג לגו׳ כג

כפ״ע



כאאהרןה הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'.בני
 מאחר שבידה עונות אותם פגם לתקן כדי גפ״ע
 הק״כה מכיאה אלא במצות נתקנה ככר ,שהיא

 באה לא שעדין חדשה אח^ת נפש עם בשיתוף
 שעדין ישנה נפש או כמצות כתתקנה ולא לעולם

 לכוא הוא שדינה המצית בקיום נשלמה לא
 זה בגוף עיקיית והיא לעיל כנז' גמור בגלגול
 שם כנז' בו הכית בעלת והיא שמה על ונקרא
 עמה הק״כה מביא ואז סו״עא דיד יא בהק'

 יחד לכד הפגומה נפש-זו שהיא הזה האורח את
 זו שניהם נתקנים ושם הלידה מעת א' בגוף

 ע״י שבידה העונות משארית• וזו המצית כקיום
 זה גוף על הבאים היתורין צער שסובלת מה

 אית' כמו אחת כהשוואה המיתה צער וגס כחייו
 שבידה עונות מתכפדיס ובזה הכית כעלת הנפש

 לה יספיק לא ואס ־ שלה מהפגם היא ונתקנת
 פעמים כמה לבוא היא חוזרת א' בפע' להתכפר

 • לגמרי שתתוקן עד אורח כסוד זה כדרך
 הנפש באה המצית דלקיוס^ לעיל ודקאמרינן

 ואינ' הבי' עקר' היא להיו' היינו כפ״ע בגו' לבד'
 לתיקון הכאה נפש כמו אחרת לנפש שם מפילה

 כהדה דאתו ופרחי לארחי למעוטי לאו אבל פגם
ה נ ה  נפש הנה מצוה איזה יעשה הגוף זה אס ו

 חלק נוטלת היא אורח כסוד שבו זו .
 מתייעתו ג״ב שהיא לפי שעושה המצויצ משכר

 אינה עבירה איזה יעשה אס אכל מעשיו להיטיב
ע הפגם ואין בעונש חלק נוטלת  לפי בה מגי
 זה גלגול ולכן להרע ולא להיטיב מסייעתו שהיא
 חלק נוטלת שהיא לפי לעיבור דומה נקרא
 ומשו״ה עיבור גבי שהוא כמו ולא'בעונש כשכר

 הניתקנת הנפש אותה ע״ש נקיא זה גוף נמי
 לפי כנ״ל בו הכית כעלת והיא המצית בקיום בו

 ■ שלו והפגם התיקון עיקר נוגע לבדה שכה
 משא״כ כתח״ה אח״ך בו נכנסת שהיא לפי ועוד
 שאין ללון נטה כאורח שהיא שעמה הפגו' נפש

 אינה נמי ובתח״יה ־ כאמור כה נוגע הפגם
 נתקנה הא'שבו לגופ היא חוזרת אלא כו נכנסת
בדברי יוצא מפור' הוא כזה דברינו וכלל במצויצ

 הק״כה שעיש' והטע' ־ יע״ש ע״א ד״מה ובפ״כו
 אחר' נפש עם כשיתוף להביאה, הפגומה לנפ' כך

 תועליו' לכ' הוא כפ״ע בגו' גמור בגלגול ולא
 תועלת :הגוף תועלת והשני הנפש תועלת הא'

 הפגומה זה שנפש שנתבאר מאחר כיצד הגוף
 היה אס הנה הא' לגוף בתח״ה חוזרת היא לכד

 זה גוף נשאר היה כפ״ע בגוף מביאה הקב״ה
 אבל למגנא הוו קכרין וכמה תחיה כלי הב'

 הוא השני גוף אחרת נפש עם שמביאה עכשיו
 שאילולי כיצד הנפש ולתועלת האחרת־ בנפש קם
 שלה מהפגם לרזיתקן לנפש לה אפשר היה לא כן

 לבוא חוזרת שהיא פעם בכל הלא כי לעולם
 הישנים על חדשים עונות מוסיף האדם בעולם

 שככר הקב״ה כשרואה ולכן • סוף לדבר ואין
 שארי' על יכפרה מירוק רק וא״צ כמצות נשלמה

 עם אורח כסוד אותה מכיא שבידה עכירות
 אותו ברשעת חלק נוטלת אינה שאז אחרת נפש

 צריכה שהיא משום ואי לבד בזכיותיו רק הגוף
 היסוריס צער ע״י נעשה המירוק הרי מירוק

 מתכפרים עונותיה והרי בו שמרגשת והמיתה
 וסוף IP ובזה מתרבים וזכיותיה והולכים
 לעיל רז״ל מ״ש ע״ד ממש והוא ־ שלה לתיקון

 קצתם כהתגלגל עצמה הנפש חלקי בענין ג בהק'
 והפרט הכלל כי יע״ש זה כדרך ג"כ קצתם עם

 עמו על ית' רחמיו גברו כמה וראה כזה שויס
 תקותינו אבדה כמעט כן לא שאלו מרעיתו וצאן
 ית' בריותיו את לצדק ורוצה הוא חסד חפץ אך

: לעד זכרו וית' שמו
 בגלגול באה הנפש אין הפגם שלתיקון בד״א

 היינו ־ אחרת נפש כשיתוף אלא גמור
 אס אכל ־ עבירות כשאר פגומה שהיא דווקא

 כלה שגופם מאותם חמורה כעבירה פגומה היא
 דווקא היאילכוא צריכה אז כתח״ה קם ואינו ואבד

 כמו שמה על ונקרא בפ״ע בגוף גמור בגלגול
 סע״א ד״יד יא בהק' שם כמכו' המצות קיום על

 השנית בחלוקה ז׳׳ל מהר״חו בדברי בע״ב ושם
במש״ל מכואר הוא והטעם יע״ש ל בהק' ועור

 עם בשיתוף הפגם תיקון על הכאה הנפש שאין I בחלוקה ע״ב דיד יא בהקד' דהתס זל מהר״חו
 המשותף הגוף בזה כתח״ה נכנסת אחרח נפש j בהק' ולקמן ס״עא ד״ו ד בהק' ולעיל והד' הג'
 במצות נתקנה שבו הא' לגופה היא חוזרת אלא I שכין בחילוק ל בהקדמ' ועוד ס״עא ד׳׳כח כז

 היתיה אלו כתח״ה קם ואינו הא'כלה שגופה וכאן | תיקון על למתגלגל המצות קיום על המתגלגל
נשארת היתר: אחרת נפש עם כשיקוף ג״כ באה i ד״טע״ב פ״ה כס״הג כהדיא וכ״כ ־ יעו״ש הפג'

א אהרן בגי קרחי



אהרןד המדמה הגלגולים % על פ̂יכני
 כתקנה שבו הראשון שגופה ומכאן מכאן קרח

 מהפגם כתקנה שבו הב' וגוף ואבד כלה במצות
 אותה ע״ש אלא שמה על נקרא ואינו שלה אינו
 בהכרח לכן כתח״ה כככתת היא וכמה אחרת נפש
 שבו כדי כפ״ע בגוף גמור בגלגול לבוא הוא

 לבוא אז יכולות אדרבא והשתא ׳ בתח״ה תכנת
 להיתקן אורח בבחי' לכד פגומות נפשות עמה
 על בואה כעת כמו שלהם מהפגם יחד עמה
 בעולם גמור גלגו' לך שאין כאופן ־ המצו' קיום
 עי' לה מספיק שאין מלוה קיום על הוא אא״כ

 • כלה הא׳ שגופו חמורה עבירה פגם לתי' או
 גלגו' א"צ קלות עכירות שאר פגם תי' על אכל

 אחרו׳ נפשו' עם כשיתו' באה זו נפש אלא גמור
 היא גוף באותו ושם גמור בגלגו׳ לבוא שדינם
 תי׳ אצל גלגו' שתמצא וכ"מ שלה מהפגם נתקכת

 ממש גמור גלגו' אינו חמורה שאינה עביר' פגם
 לכר״ן שזכה מי זולת לעי׳ הדומה גלגו' הוא אלא

 בהק' לעי׳ שכתבנו ככולם ופגם וחזר הא' כפעם
 לבוא וצריך בעל הא׳ שגופו צד לחד יד אות ד

■ : יע״ש גמור בגלגול
ל ל כ מ  של הא' שכחי' שומע אתה הדברים ו

 כניסת שהיא בדר״זל כאן הנז׳ גלגו'
 קיום על דווקא היא האדם בגוף לכד א' נפש

 ובחי' • חמורה עבירה פגם תי' על או מצוה
 אין הנה א' בגו' יחד נפשות שתי שהיא השנית

 היא מהם א' אלא בעניינם שויס אלו נפשות ב'
 או המצוה קיום על הבאה הא' כבחי' הכז' היא
 כגוף עיקרית והיא חמורה עבי' פגם תי׳ על
 ועיקר בתח״ה ליכנס עתידה ובו ע״ש ונק' זה

 השנית ונפש ■ לכדה בה נוגע ויהפגם התיקון
 שאר פגס תיקון על באה היא עמה המשתתפת

 בגוף עיקי״ית איכה והיא חמורות שאינם עבירית
 רק כתח״ה בו חוזרת ואיכה ע״ש ■כקרא ואינו זה

 במצות נתקנה שבו עצמה של הראשון לגופה
 רק הגוף זה בעונות חלק נועלת אינה וגס

: לכד בזכיותיו
ה נ ה  שתיהם שנתבארו אלו הגלגול בחי' שני ו

 משעת שתים או א' נפש כניסת הס
 בחיים הכפש כניסת הוא העיבור בחי' אכל לידה
היא הא' בחי' ב׳ ג"כ בו ויש ואילך שכה מי״ג

 בר המתעבר האדם לצורך כשהוא והשני ככ״ל
 בחיים עיבור לך אין אכל ובמצות בתורה לסייעו

 חמורה שאינה ואפילו עבירה פגם לתיקון שהוא
 משעת שהוא לעיבור הדומה גלגו' לו צריך אלא

 גון> כאותו קשור שיהא כדי לעיל כדאמרן לירה
 גלגול בחי' שני נתבאר והרי ־ מיתה שעת עד

 מיהר ‘ רו״ל בדברי כאן הכז' העיבור כחי' ושני
 לקמן עבירה פגם לתי' שהוא בחיים עי' מצינו
 כדי כחיים בפינחס שכתעברו גבי,כ״וא לב בהק'
 השבעי' גבי מציכו וכן ־ יע״ש שחעאו מה לתקן

 לתקן כדי בחיים מלכית הרוגי בי״וד שנתעכרו
 גלגול כבחי׳ שם היו לא כי יוסף מכירת עון

 פ' בס״הל כמ״ש בחיים עיבור א1? לידה משעת
 וארן • יע״ש ע״ג ד׳׳גן ויחי וכפ' ע״ב ד״לח ויצא

 שעיבורה לפי קשה לא דנ״וא דמההיא לומר
 פרקה וככר לזמרי שהרג כשעה היה בפינחס
 ובמד' בש״ס כמבואר שעה כאותה ממנו נשמתו
 איכר זה דמי שנולד וכקען לידה כשעת וחשיב
 ולקשרם לחברם אחרת כשמ' אצעריך אמאי דא"כ
 כשעק חשיב דלא ודאי אלא לב ה.ק' בריש כמ^ש
 על היה לא בפינחס נ״וא דעי׳ ואפ״ל * לידה
 שיהא דכעי יסורין ע״י כפרה לו שצריך חמור עון

 כשכי' שהציצו קל עון על רק משע׳לידה שם קשו'
 כמבו' הים האל הוא ה' באומרם נפ״א ע״י ונתקן

 זכות מצד אלא זה עי' שאין וכמעע לב בהק' שם
 כחיים עי' ליה סגי ולכך כמצות לסייעו כדי

 שאני גדול דלצורך י״ל כמי דיה״מ וההיא
: והיע״כא

 * המיתה יום עד כלל כפרריס ואינם כ
מהרח״ו' צדד יא הק' כסוף ולקמן כ״ב

 אורח כסוד שם שהיא הכפש שיכולה לומר ז״ל
:כדברינו ויעו״ש בחייו משם ולצאת להפרד

ס ג  וכ"כ כ״ב ־ א' נפש כקראים ושתיהס ש
 ז״ל אליהו גבי ד״לד ריש לב בהק׳ לקמן

:מינה הכפקא ויעו״ש
ם ש  שנולד משעה באדם אינו העי' אמכם ד

ן כ^כ וכו' בחי' ב' בו יש אבל וכו' ו י  ע

: יע״ש ע״א ד״ס ולקמן ע״א ד״ד ב הק׳ לעיל
ס ה לק' הואנ״בבמקומו שיתבאר כמו ש

 שיספיק מצות שיש כת' ששם ע״א יאד"יד בהק' 1 מצוה באיזו להשתלם עצמו לצורך מתעבר כשהוא
: יעו״ש כעיבור עליהם לבוא ן עיבור בחי' לה המספיק מצוה והיינו לו שחסר

שם .



כבאהרןה הקדמה הגלגולים ש' על עי׳בני
ם 1  האדם לצורך בא כאשר היא והשנית ש

 הכאה כמי ליה דאית ואע״ג נ״כ לעזרו
 ד״ד כ בהק' כמש״ל כתו״מ חלק שנועל לדיריה

 לצורך הוא רמילתא עיקרא מ״מ : יע״ש ע״א
 אלא כלום חסר אינו עצמו הוא שהרי האדם

 :וק״ל לדידיה הנאה נמי מטי דממילא
t ס  וכו׳ ההוא הגוף תוך ומתפשט נכנס ואז ש

 נ"כ וכו' היסוריס סוכצות ושתיהס
 מצוה חיסור רק כפרה צריכה איכה שהיא ואע״ג

 שע״כ משוס היינו יסורין סוכלת אמאי וא״כ
 שס ולרזתקשר הגוף תוך להתפשט היא צריכה

 שהיא וכיון לדידה גם המצוה קיום שיעלה כדי
 הגוף כיסורי היא מרגשת ממילא שם מקושרת

:וק״ל ע״א ד״ד ב כהק' ועי'
□ ח  קצוב זמן לה מלאות עד שם ויושבת ש

 הקצו' זמן בתוך האד' ירשיע שמא לחוש ואין נ״ב
 חלק נוטל אינו מרשיע אס שגם שמפסיד ונמצא

: יע״ש ג בהק' כמש״ל כרשעו
 וכו' האדם לתועלת בא כאשר אבל ty ט

 אבל כ״ב ־ וכו' עצמו בבחירת בא
 עצמו לצורך להבא שוה הוא ביאתו זמן לעכין
 לקמן בהדיא הוא וכן ואילך שנים מי״ג אלא שאינו

: יע״ש פ״ה שם וכס״הג ע״א ד״ס
ם י  כ״ב ■ וכו' התחלנו אשר את נבאר ועתה ש

 עד ע״ב מד״נט לקמן הוא זה ענין כל
 ואומרו ־ יע״ש סו״עא סה כדף ועוד ע״א ס דף
 בה אשד הגלגול בחי' כלומד התחלנו אשד את

 ביאור א״צ שבה הא' בחי' מיהו לעיל תחלה פתח
 בחי' רק כאן לבאר הוצרך ולא פשיטיתא לרוב

:וק״ל כפול גלגול כק' שהיא השנית
א ם י  חדשה לאו נ״ב ־ חדשה אתת נפש עם ש

 חדשות נשמית מאותם קאמר ממש
 שזה ר״ל אלא ז בהק' דלקמן א' דמדרגה אמיתיות

 לקמן ועי' מחדש לעולם ביאתה תחלת הוא
 : יע״ש להדיא שכ״כ ע״א ד״לד לב בהק'

ב ם י  יוכלו מגולגלות נפשות שלשה כי ש
 הכפש הוא אחד גבד עס להתגלגל

 מציכו וכן נ״ב ־ א״א מזה יוקר אכל החדש הזה
 סו״עא וד״סה סו״עב ד״כט לקמן זל מהד״חו גכי

 אנשים ג' אותם שעד לפי נ״ל והטעם ־ יע״ש
 כז בהק' כדלקמן שלהם כצלם כלול הוא בא שכבר
:בדברינו ועי״ש לא טפי אבל עמו לבוא יוכלו

ג ם י  או וכו' לבדם מגולגלות נפשות ב' או ש
 וכ״כ נ׳׳ב • לבדם מגולגלות נפשית ג'

 איתא פ״ה שס בס״הג אבל * יע״ש ד״ה ריש לקמן
 יע״ש להיות א״א לבדם ישנות נפשות דשתי

 דא״ח דאו״א ויל כאן ממ״ש היפך הוא ולכאורה
 מינייהו חדא הכא דקא' נפשות וג' ב' דע"כ

 מצות קיום על שבאה וכגון זה כגוף עיקרית
 פגם על כולהו אבל חמורה עבירה פגם על או

 במה זה גוף דא"כ אמרת מצית לא קלה עבירה
 הא' לגופם חוזרות דכולהו כיון פתח׳׳ה קם הוא

 קלה עבירה פגם על דחרווייהו היכא ובכה״ג
 דא״א כה׳״הג דקא' הוא זה כגוף עיקרים דאיכס

:וק״ל טעמא מהאי להיות
ד ם י  זה צריך וכו' ן הגידי מכחי' הוא אס ש

 עיש גז כ״ב ־ וכו' הפגם לנקות החדש
 והס שכ' ומה ־ יע״ש ד״עב וד״סה ס״עב בד״כט
 הק׳ תוף עי' מהגידיס גרוע שהוא הבשר מבחי'

: ע״ב וד״כט כח
ו ם ט  גלגול בסוד הבאות אותם ואמנם ש

• וכו' עצמם לצורך באות כולם ממש
 דאית בעיבור הבאים כאותם ואינם כלומר נ״ב
 את לתייע רק עצמם לצורך באים שאינם בהו

 לחוד עצמם לצודך כאות כולהו הכי אכל האדם
 דקאמר גלגול בסו'־ והכאות * זולתן לצורך ולא

 לעיל כיה מיירי דהוה לעי' הדומה בגלגו' היינו
 ממש וגלגול ביחד נפשות וג' שתים שהוא מניה
 ואומרו * עיבור לאפוקי אלא דווקא לאו הוא דקא'
 יתבאר ההק' בתחלת ממש״ל עוית אשר לתקן

 דעבירה לא עבירות שאר של עיוות שהוא לך
 להם שחסר מלוה איזו להשלים או ומ״ש ־ חמורה

 אלא קאמר גמור גלגול הצריכה במצוה לאו
 גלגול שא"צ דמצוה ואע״ג גלגול שא״צ כמצוה
 הוא כ״ש מ"מ כחיים עיבור כחי' לה יספיק
 ואומרכו לעיבור הדומה בגלגול לקיימה דיכול
 הוא לעיבור הדומה דגלגול ההק' בתחלת לעיל
 מצוה קיום לאפוקי לאו עבירות שאר פגם לתי'

 מצות לאפוקי אלא הוא דכ״ש עיבור לה המספיק
 דמיירי א"כ וכ״ת י קאמרינן גמור גלגו' הצריכות

 בגלגול לה מייתו אמאי עיבור לה דסגי במצוה
 לאותם שהוא יל קשה יותר שהוא לעי' הדומה

 בחלוקה ע״א דיד יא בהק' לקמן שנתבארו מצות
ושילוח ומעשרות תרומות כגון שהם השלישית

הקן



אהרןה הקדמה הגלגולים ש' על מי'בני
 לקיימם אחריהם לרדוף מחוייב שאינו וכיוצא הקן

 • יע״ש בגלגול עליהם לכוא מחוייב ומ"מ
 דקאמר דהיינו ואפשי באים הם כה״ג ובגלגול

 דבגלגו' הגלגו' ביה יחטא שלא לו דמובטח התם
 הוא מוכטח ויאי לעיבו^ הדומה שהוא דכה״ג

 חלק -נוטל שאינו ̂כיון און כל לו יאונה שלא
 גמור גלגול דלעולם יל ־.א״נ הגוף זה בעונות

 גלגול שהיא ההק/ דריש א' אכחי׳ וקאי .קאמר
 עיוות היינו עוית אשר צתקן ודקאמר גמור

 מצוה חיסור להשלים ורקאמר חמורה דעבירה
 וכמבואר גמור גלגול הצריכה מצוה היינו

. : וק״ל א אית לעיל בדברינו
? יותר העיבור סרר ענין ואודיעך ט

 דכל פשוט נראה נ״ב ־ וכו' בהרחבה
 שמשמע כמו; לסייעו האדם שלצורך כעי' הוא זה

 המתעבר לצורך שהוא בעיבור אכל זל מלשונו
: וק״ל זה שייך לא עצמו

 וכו' הארתם תתבטל השבעה ושאר 01̂^ יז
 מאחר וא״ת נ"כ ־ אינם כאלו ויחשבו

 לגמרי יסתלקו לא אמאי בטיהרא כשרגא שהם
 א"נ למעלה מלמטה כסדר להיות שצריך לפי י״ל

- : וק״ל פורתא הנאיה דליכא א״א
ח  אל יפעל אלה כל הן או' הכתוב הנה י

 בפסוק אחר פי' עוד שיש כלו' נ״ב וכו'
 כס״יהג כהדיא הוא וכן דלעיל הא' פירוש זולת זה

 הראשונים בג'גלגולים כי ואו' ־ יע״ש שם^פ״ה
 מתרמי לא דאי היינו זולתה שתוף כלי וכו'

 בג״פ משא״כ כה לן לית נפש איזו בהדה למיתי
 למשל סותר אינו וכזה הכי סגיכלאו השניים.לא

 חדשה א' נפש עם כאות נפשו' שלש' או ששתים
 צדיק של א' נפש לסיוע ח׳'צ הא' דכג״פ ה״ק א״נ

 שנים והנהו סיוע דצריכה הכי כתר משא״כ
 לצורך אלא אתיין לסיוע לאו דלעיל נפשו' ושלשה

. : וק״ל עצמן . ־
ם א' צדיק שהוא גבר כשיתוף באה ולכן ש

 מתחלת משמע כאיש מלשון נ״ב וכו׳
 זה צדיק וא״כ לידה משעת שהוא לעולס כיאתה

 המתעב הכי כתר דקא' והא גלגו' ככחי' כאן הוא
 לעיבור דומה הוא זה דגלגול משוס היינו בו

 עצמו לצורך ג״כ בא הוא' זה דצריק צ״ל וא״כ
 קלה עבירה פגם לתקן או מצוה איזה להשלים
לעיבור הדומה בגלגול לבוא לו למה דא׳׳לכ

 אזל זה ולפי והמיתה הגו' יסורי כצער ולהרגיש
 אמנם • י-״ח כאות דלעיל השני תידיץ השתא ליה

 ניצוצות תר״יג שכל שכתב פ״ד כס״הג מצאתי
 הערכות בתכלי' ז״לז ערכים הס השורש שכאותו

 יע״ש לסייע זה עם זה מתגלגלים שאפילו עד
 לדחוק שיש ואפשר ל ובהק' ע״ב ד״יג יא ובהק'

 קאמר ג״כ עצמם לצורך כשהוא דמתגלגלים
: והיע״בא

D ם  גבר עם הוא אז שניים גלגולים שלשה ש
 וכן ואילך ומשם שלישיים ג״פ וכ״ש נ״ב

‘ : יע״ש פ״ה שם כס״הג בהדיא הוא
א ם כ  למעלה אצלינו נתבאר הלא כי דע ש

 דע ד״ה ג הק' ריש לעיל הוא נ״ב
 בזמנים ואמנם ומ״ש ־ טו בהק' לקמן ועי' וכו'

 היינו וכו' עומדת השכינה ששם וכו' הקדמונים
 הקלי' מתיך הנשמות נצוצי מבררת היא השכי' כי

 ולכן ישא״מ טו בהי־!' כמ״של התחתונים כסיוע
 זמן כאיתו השכי' שם שעומדת כחי' אותה כפי

 לעולם הנשמות באים ומשם מבררת היא משם
 אלפי שתא סדר כפי הוא הבירור כי דור כאותו

 ד״ן כראשית פ' כש״הפ כמ״ש עלמא דהוי שני
 ע״כ וד״צא ע״א ד״לו כנ״הש ג״כ ומפודש ע״ב

אוה כז כהק' לקמן כס״ד כזה מ״ש ועי׳ • יע״ש
: ש יע ט

ב  ירדה ככר אלו תחרוניס בדורולז *שם כ
 שעתה ר״ל נ״כ ־ רגלין עד השכי׳

 העליונות כחי' נבררו שככר אחרונים כדורות
 מהרגלין רק לברר עתה נשאר ולא הא' כדורית

 און אבל משם לברר כדי שם עד השכי׳ ירדה לכן
: וק״ל עינית מחמת זו ירידה

ג ם ב  עי׳כס״הג ׳ וכי' יא^ע לפעמים הנה ש
 דנפ״א דרו״ב סו' כש״הכ ועי״ע ספ״יב

 בנפש נפשו להתחלף אחר אופן עוד דאיכא
 הכעס שע״י חילוף כשלמא וא״ת ־ יע״ש אחרת
 בזו״הק וכמ״ש גדולה עבירה שהיא משוס ה״ט
 אלא וכו' נפשיה דאחלי' באפו נפשו טורף ע״פ

 יאפשר ׳ מ״ט כפייה ע״י או חולי שע״י חילוף
ע זה שהאדם להיות יוכל חולי שע״י שחילו'  הגי

 מליצי עליו שעמדו אלא זה מחולי יחיה ולא קצו
 העתי' צ״ג שאיזה או תולה זכית מחמת הן יושר

 לך ויקס אומר ותגזור בצדיקי בהו וכתי' בעדו
שהגיע אע״פ ל^״י שערב ע״ה ברש״בי כדאשחן

זמנו



כגאהרןה תקדמח חגצגוצים ש' על פי'כני
 ומי • עי״ש ויחי פר' בזו' כמבו' רpלהיפ זמנו

 דבר המקים אלהיכו כה' דבר פשר ויודע כהחכם
 הק״כה עושה מה לכן ישלים חפצו וגם עבדו
 אחרת ליפער'ומביא זמנה שהגיע זו נפש מסלק

 רזל דדייק והיינו כידו נתקיימה וזה וזה תחתיה
:וק״ל גדול חולי למנקע

ד  נ׳׳ב • אחר כאיש ותלך נפשו ותתחלף 0ש כ
 מיהו מחיים גלגול דאיכא מש' מכאן

 כבחינת היינו אחר כאיש ותלך דהאי לדחות יש
 והגלגול בעולם הוא כבר אחר דאיש דמשמע עי'

 ועי' פרקין כריש כדאמר לידה משעת אלא אינו
: הב אות לא בהק' בס״ד מ״ש

ה □ כ  דבר עוד מזה שימשך ג"כ אפשר ש
 נמשכים עובא מילי נ״ב • וכו' אחר

 עכשיו עד שנעשו המצות שכר לענין מזה עוד
 נהנה גוף ואיזה נועלתם נפש איזה זה כגוף
 יקום מהם נפש באיזה זה גוף וכן לעת״ל מהם

 : עלילות נתכנו ית' ולו בזה כיוצא וכן בתח״ה
ו  כש״הכ עיין וכו' יכולת יש כי דע כ

 ת״עג ד״סע אפים דנפילת ג דרוש
 ענין שנתבאר וכו' גדול בסוד אעירך ואמנם ד״ה

 שנתבאר מה כדוגמת ומ״ש • יע״ש היטב זה
 מלוכה הרוגי עשרה הריגת טעם בענין אצלינו

ש״טל וכע״ח ה״עא ד״מג לו כהק' לקמן עיין
יע״שסו״פח

ז ם ב  • וכו' המתגלגל כין חילוק יש כי דע ש
 כשמעון ומ״ש * פ"יכ שם ש״הג נ"כ

 הטעם ־ בניס על להתגלגל הוצרך שלא עזאי כן
 והגי הקודם בגלגול פ״וד קיים שכבר משוס הוא
 ע״א דיד יא בהק' לקמן בה״ד כמ״ש כהכי ליה

 לכן דמציכו הוא וקושטא * יע״ש הה' בחלוקה
 היה הוא שהרי הקורס בגלגול פ״ור שקיים עזאי

 מעשה ותנן לד בהק' כמש״ל הזקן שמאי גלגול
 לו שהיה הרי וכו' הזקן שמאי, של כלתו וילדה
 בילקוטים בה״הג כהדיא כתב שכן שו״ר ־ בכיס

 ולכן א' בגלגול בניס לו היה עזאי שבן ד״עג
 ששון שמן להרב וכ״מ ־ יע״ש אשה לישא רצה לא
 אבל ־ יע״ש הו״עא ד״עה הנד״מ ח״ד בספרו זל

 ואורייתא ת״ח שהיה לפי הוא רהטעם לומר אין
ד״קפז וישב פ' בזו״הק וכמ״ש עליה מגינה

 שעם יוכיח יהוד' מלך וחזקיה לאמהני כלל נהיב
 יחיה ולא הוא מת כי הנבי' א״ל כתור' עתקו כל

 כלל נסיב לא נמי עזאי ובן נסיב דלא משוס
 הוצרך לא אמאי וא"כ דסוטה כפ״ק שינוייא לחד

: כדאמרן הוא טעמא ודאי אלא
ח ם כ  כפול נקיאגלגו' ג״כ זה כי ואפשר ש

 ביחד נפשות ב' שיש ככ״מ כי נ״ב
: וק״ל כפול גלגול נקרא

 יכום ידי על שלא כשמתגלגל וזהו
 לעיל מוכח והכי נ״ב • כנלע״דח

 משאר למעליותא אשתני דהיבום
: יעו״ש מגולגלים

ו ההרמה

א' כגוף
שם כט

ג כהקדמה

ת ל ח  ע״א ד״טו יב הק' לק' עי' זו הקדמה ת
פ' המצות ובש' ע״א ד״סו טל והק'

 ע״א דיג פז ת״הג ואילך ע״ב ד״עו תצא כי
 ועוע יע״ש ע״ב ד״עז בילקוטים הספר וכסוף
 : שם זל השמ׳׳ש ובהגהות פ״א ש״טו בע״ח

ם א  האצילו' עולם ואפי' וכו' כאשר כי דע ש
 נ״ב ׳ א״בא זווג בקוד כתחי' נתהווה

 ומכו״ש פ״ב ש״טל וע״ח סו״עג ד״עז ש״הק עי'
 זווג קוד והוא ד״קכ בנ״הש כיאור וביותר דמ״ד

ע אלו במקומות הנז' ברעותא דסליק  בש״הק ועי
 אדם שנאצל קודם כי דע ד״ה ע״ד ד׳׳מב

: יעו״ש וכו' העליון
ם ב  נתהוו וכו' כ״א של נשמות כחי' גס ש

 אד״הר נשמת פי' נ״ב ־ א״בא בבחי'
 ג"כ שבעולם הנשמות מחצכ כל כוללת שהיא
 ברעותא דסליק זווג שהוא א״כא מזווג יצאה

פ״א וש״טל ופ״ד פ״ב ש״לו כע״ח בכ״מ כמבואר
וע״דס״עגד״עזכקופו ובש״הק פ״גוש״מט

 וכש
מהספר

ע׳׳ד וד״כדע״גד״כבפקודי פ' מא״ישבי
בהקדמה 'ככ״השע״בד״עבעו״ת

יע״שסו״עבד״היז

 בזו״הק מיירי דלא ־ יע״ש ע"כ ד״כג ובתיקונים
לא אי אכל לבנים זכיז ולא אשה שנשא במי אלא

«j» יא »וןרן

J ם  לאותם הוא ואילך מאז הנעשה התיקון ש
 לאותם לומר דקיק נ״ב • וכו' הנשמות

 כלולות שהיו לנשמוח לאפוקי וכו' הנשמות
 אד״הר כנסירת פ״בפ חזרו ככר שאותם באד״הר

 היו שלא נשמות אותם ורק כסמוך לקמן כמ״ש
בהו דמיירי חדשות נש' הנק' באד״הר כלולות

הכא



אהרןו הקדיגס חגלגולימ ש׳ יגל יי'כד
מזווג להביאם וצריך א״כא שנשארו הם אלו הכא

 וכן •דפ״כפ
יע״שע״ב ריש

הג בהריא מבואר  דיג פז שס כל׳
שלא הנש' ^ו כשחנו ומה וא״ה

 טעם ומה אד״הר בנסירת פ"בפ הס גס ׳הוחזרו
 פתחלה שנחהוו שאחר לפי למלתיה יהיב קא

 שעד וכלומר וכו' השכינה גלות עס ירדו מח׳׳כא
 אד״הר של החטא גרס פכ׳׳פ לחזור הקפיקו שלא

 אד״הר נסירת והלא לקליפה השכינה עס וירדו
 יכול היה היאך דאל״כ החטא קורס ודאי היתה
 בפני לפתוחה חוה עס כרבריס לבוא הנחש

 משמע וכן באחוריו דבוקה בהיותה אד״הר
 שנסרו אחר חוטא היה לא אלו פ״אשכתב מש׳׳טל

 והנהירה הנהירה אחר היה שהחטא הרי וכו'
ב בעו״ת מ״ש לפי וכ״ש לו קורמת ע  ע״ב ל

 הוא בחול חוה עס זווגו הענין אמיתות דלפי
 הנחירה שהיתה ודאי דהשתא • יע״ש החטא עצס

 קורס להזדווג אפשר היאך דאל״ב החטא קורס
 הוחזרו לא ו אל נשמות דלמה הד״קל וא״ב הנהירה

 אלו שנא ומאי אד״הר בכהירת הס גס פב״פ
 ש״ל בע״ח רזל מ״ש הוא נודע אמנס * מאלו
 •חיצון פרצופים בשני נאצל זא דכשנאצל פ״א

ת נה״י ו״ק בחי' שהס ואמצעי ל  נפש בחי' והם ח
 פרצופים ג' וחהרלו אב״א נקראים והם שבי ורוח

 כל ומבואר שלו נחי בחי' שהם כח״ב עליונים
 ופ״ב כפ״א זיע״אשם הש״מש בהגהת בא״הט זה

 ופנים אחור שיש נודע ועוד ־ יעוש״ב ופ״ד
 דשער הלפב עיין דפנים ופנים ואחור דאחור

 בינה שהוא השלישי פרצוף לזא כשבא והנה * מ
כ שהם מישה״ות שלו נשמה בחי' והיא שלו  ל

 הוא וחוזר כנהר אז האצילות דכללות נשמה בחי'
 נגדל וכאשר הל דש״ל כפ״א שם כמ״ש פב״פ

 לקליפה אחיזה אין אז וכו' פרצופים ג' בו והיו
 עכ״ל פב"פ זו״ן חוזרים ואז החיצון בפרצוף אפי'

 פב"פ פחי' רק, דפנים פב"פ בחי' זה אין אך
 בבוא אלא דפנים פב״פ חוזר אינו אבל דאחור

 בחי' שהיא שלו חכמה הרביעי פרצוף עוד אליו
 דאחור פנים בחי' זה הוא עכשיו אכל שלו חיה
 על שהקשה מה זל הש״מש בהגהות ועיש לבד
 ותירץ פ״ב העקורים משער הנ״ל רזל דברי

 פניס על מדבר פש״ל דכאן דז בריש זל התו״ח
 כפ״ח גופיה בדרזל מבואר וכן • יעו״ש דאחור
אימא דמצד דזא והמוחין וזל העקודים דשער

ל נקבה והם אחור ענין הם נשמה הנק' ל  ע
 הש״מש בהגהת דעקודיס פ״ב בסוף ועיע * יע״ש

: יעו׳׳ש גופיה ,זיע״א
 דאב״אדזרן מזווג אד״הר נשמת כשיצאה

 pהנשמו דמחצב נרנ״חי מכל כלולה יצאה
ק' כריש לקמן כמ״ש העשיה חוף עד מא״ק  ה

 אב״א כבחינת היה זה כל אך דוכתי ושאר יא
 זיע״א להר״שש מצית התמג בהקדמת וכמבואר

p( מצא אד״הר וכשנברא ־ יע״ש ע״א ד״קטו f 
 בחוד שהוא אב״א בכחי' ערין עומדים שהיו ז״ון
 pשר וירע והכיר שנאצלו כמו לכד ורוח נפש ו״ק

 pהמצו ידי על מ״ן ולהעלות בירורים לברר לו
ע וחזרת נחירה עי ז״ון את לתקן שנצטוה ל  פ

 שפרצוף הסדר הוא שכך הוא גס יתוקן ועי׳כ וזווג
א ממנו העליון לפרצוף כן שנקרא התחתון  הו

 וחוזר לתקנו העליון דפרצוף בירורים מעלה
 התדי^ כנז'כהקדמת התחתון את ומתקן העליון

 המשיך ומעשיו מצותיו שעי עשה וכן * יע״ש
ק השלישי פרצוף שהוא דנשמה מוחין לו ש  מי

 ביו^ בו בזון וזווג פב"פ וחזרת כסירה וגרם לזון
ד וש״לו ס״פו הכקודים בש' כמ״ש  ושאר ל

 בראשית פ' בש״הפ מ״ש והיינו • יע״ש מקומות
 החטא דבשעת פיוד המוחין ובשער ע״א ה דף
הי של ל  לכן- דאימא מוחין רק בזון היו לא א

ל תשכח ואל זכור אך • ש ל  pחזר רק זה שאין מ
ק בש' ועי' ו״ק שהם לכד דאחור  עקודי

ח  בחיכת הם והרוח הנפש כי השני בתירוץ ל
 דpויו דאחור ,פנים בחי' היא והנשמה א״בא

ל זיע״א הש״מש בהגהות שם מבואר כ  pכתיכ כ
 ובש"^ ע״ב ד״לו בנ״הש ועוד . יע״ש דקה
 בקי/ שהם דזא ו״ק וכשננסרו פ״א ח"ופ שער
 אד״הל- גס ננסר פ״בפ וחזרו שבו ורוח נפש
 וחזדך שבו ורוח נפש דבחי' הנשמות וכל הוא

 ונשאדן בו גס נחקן בזא שתקן מה דכפי פ"כפ
 שית בהם נעשה לא עדין כי להתתקן דזא ג״ר

^ ביום בו חוטא אד״הר היה לא ואלו תיקון הי  ו
ן ממשיך היה שבת ליל עד להזדווג ממתין ו  לז
ל כח״ב שהם שלהם עליונים דג״ר מוחין  שלה^ נ

 חוזריק והיו ־ השלימוח בתכלית נתקניס והיו
 וממילא דפנים פ׳׳בפ שהם האמתי פ״כפ בכחי'

 דמחל^ דאד׳׳הר דנ״חי הנשמות גס ננחריס היו
פ"כ^ מפחי' בו לבוא חוזרים והיו שבי הנשמות

דפנים

יע
ל פ



כדאהרןר הקדמה מגלגרלים ש' על פי'בד
 ג"כ ו שב הנ״ור וגם ומתוקנים שלימים דפנים

 האמתי דפנים פ״בפ מזווג ויוצאים נתקנים היו
 ילין בל ביקר אדם אלא כן עשה לא ע״ה הוא אכל
 כל נשארו וממילא שתיקן מה כל וקלקל וחזר
 שהיא גי־ועה פ״בפ בכחי׳ שבו נ״ור דבחי׳ הנש'
 נהירה בלי שבו נח״י דכחי' ויןנש׳ דאחור פנים

 א׳׳בא עדיןבבחי' והם כלל* פ"בפ וחזית ותיקון
 חצדיקי' עי להיתקן הכל ונשאר אצילותם כתחלת

: ודור שבכל,דור
ל ״ מ  נ״ור מבחי' שהם דנשמות האמור מכל ג

 אבל • מיהא פ"בפ וחזרו ננהרו דאד״הר
 א^בא הם ועדין כלל ננהרו לא שלו דנח׳׳י הנש'

 דוכתא ובכל בסמוך לקמן קרי שננסרו ולאותם
 מיידי ההק' בתחלת והכא באד״הר כלולות שהם

 דעד מעמא יהיב דקא והיינו ננסרו שלא כאותם
 גלות עם ירדו פ״בפ ולחזור להנסי הספיקו שלא

 ועי״ע • הכל א״ש וכזה כקליפות למטה השכי'
 :וק׳ל יע׳ש בס׳ד .ז הק' ריק לקמן בזה מ׳ש

ם ש  פב״פ מזווג יוצאות חדשות עתה שיהיו ד
 אחר שכת דליל ז״ון מזווג היינו נ״ב

 בשער שם סמ״ש אמתיים פב״פ הם שאז חצות
 ובש״הפ כהר פ' שם ועי״ע * ד״עו סוף המצות

: ע״ג ד״כה וירא פ׳
ם ל!  הקלי' כתוך השכינה גלות עם ירדו ש

 אותם כירידת זו ורידה אין נ״ב וכו'
 לקלי' החטא,וירדו ע״י מאד״הר שנשרו נהמות

 ושאר ז' בהק' לקמן הנז' הג' המדרגה שהם
 כנז' באד^הר שנכללו נשמות נק' דאותם ;דוכתי

 וכמבואר ישנות נש׳ נק' והם לדף בסמוך'מעבר
 היא וירידתם דוכתי ושאר ז' בהק' התם ג״כ

 חטאו ע״י הקלי' ההם ששלטו מחמת הכרחית
 נכללו שלא בנש' דמיירי הכא משא״כ אד״הר של

 כאן כדבריו כמבו' חדשות נש' נק' והם כאד״הר
 הכרחית ואינה רצונית היא שלהם וירידה

 כדי היא אדרבא אלא ח׳׳ו הקלי' בתוך להשתקע
 לברר שהיא השכינה ירידת כמו מהקלי' לברר
 יב בהק׳ לקמן דאמרינן ממאי לך תקשי לא וכזה
 יע״ש לקליפות ירדו לא חדשית דנש' ר״עב ד״טו
 פ״ז שם בס״הג אבל * שוות הירידות כל דלאו

ע חלקי נמי חדשות דנש' מצאתי  שהם שבהם ^
 הס שבהם האצי' חלקי אכל כקלי' הוטבעו נר״ן

דלא נמי ניחא ובהכי • יע״ש הוטבעו לא בלבד

 שם העיון אחר מיהו יב דהקדמה מההיא תקשי
 שחטא אחר והנה הל שכתב הענין בתחי' בס״הג
 וכר' א' הפרש ויש וכו' השכינה וירדה אד״הר

 הוא שבהם ביע דחלקי זו טביעה שגס יראה
 ושליטת פג׳ מחמת ולא השכינה כמו לברר כדי

 - יעש שנשרו נשמות כאותם ח״ו בחס הקלי'
 דברי עס נמי דלעיל דברינו לכוון יש וא״כ

:וק״ל א' כקנה עולים ושניהם הס״הג
 וכו' תתעלה הקלי' שבתוך שהנשמה פי' ך

שהגש' תימא דלא לאפוקי פי' כתב נ״ב
 ומבית עצמם הקלי' מתיך לעולם ובאה ^משכת
 הענין עיקר כל דהא היא דלא למלוך יצא סורים

 שבתחלה צריך ולזה דפב״פ מזווג להביאה הוא
 ושם דנוקבא ביסוד מ״ן בסוד למעלה תתעלה
 ואח״ך דפכ״פ מזווג נעוריה כנשר תתחדש

, :וק״ל לעו״הז תרד
t ם  כשאר לחטוא שלא מוכנות הנשמות ואלו ש

 והטעם ישנות נש' כשאר פי' נ״ב ־ הנש'
 היו לא הנשמות שאלו לפי פז שם בס״הג כתב

 ע"כ וא״כ * יע״ש שחטא כשעה באד״הר כלולים
 בתוך הוטבעו אלו דנש' התם דקא' דמאי צ״ל

 שלא קאמר דהא החטא מחמת אינו הקליפות
 היא זו טביעה אלא החטא בשעת בו כלולים היו
 לעיל וכדכתיבנא הקדושה ניצוצות לברר בדי

:וק״ל ^ה' אות
ם ח  הזה הזמן ככל כח בנו אין כי דע אך ש

 הזה הזמן בכל לומר דקדק נ״ב * וכו'
 כח בנו אין נמי ויו״ט כשבת דאפילו לאתויי

 רק חדשות מנשמות להמשיך החרבן אחר עתה
 לעת״ל עד שלהם מאצי' ולא שלהם ביע מבחי'
 מביע אפי' כלל מהם להמשיך דא״א בחול וכ״ש

 הם החול זווג עי הנמשכות הנש' דכל שלהם
 חדשית• ולא מעב״צד לקמן הנז' ישנות נשמות

 וכש״המ ע״ג ד״כה וירא פ׳ כש״הפ מבואר וכן
 המגיה מהרב לאפוקי יעו״ש ע״ב ד״לו בהר פ'

 בייוש״תו הנ״דמ בש״הג זל ששון שמן כמה״רר
 כחול פי' הזה בזמן תיבת על ואו באות שהגיה
 וכן הגיח האצי' מעולם תיבת על ז' ובאות
 נוכל דבחול מדבריו רנראה יע״ש וכו׳ בשבת

ע להמשיך  שלהם מאצי' ובשבת החדשות מכ״י
 ד׳׳ה ע״א ד"מ כש״הק ועי' * וכמ״ש אינו דזה

בשאלות ע״א דכ״ז וכנ״הש וכו׳ כפלא דרוש
חכמי



ל אהרןו הקדמה הגלגולים ש' על פי'כ
 נשמות ועכין יע״ש־ ל״ג ה שאל תוף המערב חכמי

 כמ״ש היינו האצי' מן ואשי בי״ע מן שהם חדשות
 זיהרא כחי' שיש ע״א ד׳״ל כ״ט כהק' לקמן
 הם חדש' נש' וכחי' יע״ב דכי״ע וזיע דאצי' עילא'
 מבי״ע אחד זי״ע בחי' כ' שיש נמצא מזי׳׳ע

 אלו כי ד״ה י״ב אית לקמן ועי' ־ ואחדמאצי'
 • וק״ל זי״עא הש״מש דעת פי על אחר פי׳ וכו'

ם ט  להמשיך רק הזה הזמן ככל כח כנו אין ש
־ כיע מן שהם אותם חדשות הנש' אלו

 כנו אין כז״הז דעכשיו הקודם באות לפ״מש נ״ב
 אפי' זמן כשום שלהם האצי' מכחי' להמשיך כח

 דלקמן דברים אריכות אותו שכל צ״ל לפיז בשכת
 החדשות נשמות ביאת משפט לכאר ז' כהקד'
 החדשות על רק הוא הכל וחלוקיהם לעולם

 דא״כ וקשה ־ שמהאצי' החדשות על ולא שמכ״יע
 נשמה כחי' עד להשיג דאפשר התם קאמר היאך

 שהיה אזמן דקאי לומר ודוחק דאצי' לנשמה
 דהתם וי״ל לדידן השתא נ״מ דמאי קיים בה״מק

 שייך דלא ואע״ג לאשמעינן אחא דינא עיקר
 התם דקאמר דאצי׳ לכשמה כשמה א"כ ־ השתא
 לקמן בת״ד מ״ש ועי' ו גופייה דב״יע אצי' חיינו

• י״ב כאות
 חדשות כשמות יבואו וכו' לע״תל אכל ם1ע י

 שכחב ר״פז שם בס^׳׳הג עי' כ״ב וכו'
 ג"כ הם כאד״הר ככללו שלא החדשות הנש' שאלו

 הז' וכאלף בו שנכללו כשמות כמו כרכ״חי כוללות
 נש' כאותם באד״הר שנכללו הנש' כל יתעטרו

 חלק כל גכוהים היותר כאד״הר ככללו שלא
 • יעו״ש ע״כל היטיב והכ״ז הדומה חלק י עם

 אחר לומר הוסיף נ"כ ־ התחיה אחר
 דלפעמים המשיח ימות לאפוקי התחיה

 למימר אתא לכך * לע״תל מיקרו כמי אינהו
 הז' באלף שהוא התחיה אחר דווקא אלא זה דאין

 הקודם בדיבור לשונו והכאתי פ״ז כס״הג וכמ״ש
 כדי ישנות כשמות כאין עדין המשיח כימות אכל

 כדמש' עכשיו לקיים שא״א ממה עצמם להשלים
 ־ בס״ד שם שנכתוב וכמו טז והק' ח הק' מלק'

ב ם י  עולם מן דפ״כפ החדשות אלי כי ש
כהגהו' עי' כ"כ ־ שם נכנסו לא האצי'

 הזווגים ש' דש׳טו פ״א על כע״ח זיע׳א הש׳מש
 היינו החר' אחר שנפסקו הכא דקא' דאצי' דכש'
ובכל שכו כב׳יע אבל דפכימי' דאצי' דאכיע אצי'

ע מ תי התחתונים וככיע דחיצוניוח א  יעו׳ש מי
 :וק׳ל ט אית לעיל שהקשינו מה ניחא וכהכי

ג ם י  החדשות כי׳ע שמן הנשמות אכל ש
 שלאחר כזמן אפי' שיבואו אפשי

 פ' ש'הפ משם לעיל כחככו ככר כ'כ ־ החרכן
ג ד׳כה וירא  כז׳הז אלו כשמות המשכת דזמן ע׳
 ומהתם ־ יע׳וש ויו׳ט שכת דלילי מזיוג הוא

 החדש דמ׳ה וכ׳ן ממ׳ה הם החי'שוח דאלו משמע
 אכל פ׳ז וכש׳טל שם הנז' המדו״מן הם והס

 שכקלי' מהכירורים שהם החיל דימי הנשמות
 כש׳טל הכז' המד׳ומן הם והם דכ׳ן וכ׳ן מ׳ה הם
כ ד׳מא וכמכו׳ש פ׳א עי' * יעו׳ש דוכתי ושאר ע'  ו

 ד׳עג כעי׳ת מ׳ש יוכן וכזה • סו׳עב ד'קמ תו׳ח
 תמיד ז׳ון יהיו ככ׳א המשיח שיבוא שאחר ע׳א

 כמלכים היו שלא אחרות כשמות וימשיכו פ'כפ
 נשמות על היא שהכוונה • יעו׳ש הראשונים

 כמלכים היה לא שזה החדש מ׳ה שהם חדשות
 רק מהם נמשך אינו וכזהז דמיתו הראשונים

 ולא שלהם מביע אלא אינו זה וגם ויו׳ט כשכת
 וגס כתמידית כמשך זה יהיה לע׳תל אכל מאלי'
 ) זל ( כ׳יו להש׳מש ועי' • שלהם מאצי' יהיה

 מהספד ע׳א ד׳קטו תצא כי פ' לש׳המ בפירושו
כ יוכן וכזה ־ יעו׳ש סי׳עה ד'קמ שם וחו׳ח  ג'

 הז' שבאלף לעיל לשונו והכאתי פז כס׳הג מ׳ש
 כשמו' באותם כאי־׳הר שנכללו הנשמות יחעטרו

 שהכווכ' לו הדומה עם חלק כל מהם גכוהי' היותי־
 נש״ עם ממ״ה שהם החישית נש' שיחחכיו היא

 חלק כל ^ו עם אלי וישתוו מכ׳ן שהם הישכיח
 המקווה האמתי התיקין שזהו לו הדומה עם

 כהה' זיע׳א היש׳ש כמ׳ש בב׳א לע׳תל שיהיה
כ ד׳קו • וק׳ל יעו׳ש ע'

ד ם י  לעולה הכאות הכשמיח שא־* כל אכל ש
 כלולוק שהיו נשמות מאותם הס

 ונסדר חזר אכ״א שככיא אחי אד״הר בנשמת
 מירגה והם כ'כ * פ"בפ והחויי־י א״כא מבחי'

 י'כ דהק' הי' מי־רנה הם והם ז דהק' השלישית
 נש' כק'.הם ולכך ממנו שכשי־י כשמות שהם

 שבאר י־אשו' יביאה משים לעילם כשכאים ישכית
 בבחינה כו שבאי שאחי לפי כיאה שמה כאי״הי

 חשיבא ולכד פ"כפ מכסי' ונכסיי חזרו א״כא
 עצמר לצייד שכשחויריכאי״״הי כשמית אכל כיאה
3שהנחי מה וכן כי דהק' השנייה מדרגה שהם

לקין



כהאהרןו הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 דהתס השלישית מדרגה שהם כניו והבל לקין

 א״כא כבתי' קיימי ואכתי נכהרו לא יב כהקדמה
 שם כמבו' פ"בפ מבחינת ולהביאם לחזור וצריך
 חדשות דנק' כמי וה׳ע • יע״ש בהדיא יב בהק'
 ביאה חשיכא לא כאד׳הר שלהם א' דכיאה משום

 כאן שכתב והיינו שם וכמבו' ננסרו שלא כיון
 ממנו באים הם הישנות הנשמות כל כי ונמצא
 פ'כפ מבחי' וככתרו וחזרו קאמ׳הכא דלא למימ'

 העכין וביאור ׳ דוקא ישנות נש'הנק' כאותם א1י
 דנשמו' ע׳א וד׳תד כט הק' תוף לק' כמ׳ש הוא

 לקין הנחיל דדעת ונש' לעצמו אדם השאיר ח׳וב
 לקלי' ממנו שכשרו מה וממילא • יע־ש כניו והכל

 כבר והכה ׳ ורוח נפש כחי' ו׳ק שהם דזת נש' הם
 כחי' שהם שבו דזת דנשמות ג אות לעיל כתכגי

 דג׳׳ר נש' אכל פ"בפ יחזרו ככתרו כבר ו1י נ״ור
 כן ואם ־ יע״ש א״בא הם ועדין ננתרו לא שבו

 שהנחיל ונש' לעצמו אדם והשאיר ונש' נמצא
 קיימי א״כא בבחי' אכתי חכ״ו מג׳׳ו שהם לק״וה
 וחזות נתירה הם רצריכים יב בהק' מ״ש והיינו
 לקלי' שנשרו ר״ון כחי' שהם וזת ונש' • פ׳׳כפ
 והיינו פ"כפ וחזרו רכנתרו הוא ישנות נש' לכק'

:וק״ל וננתרו הכא וקאמר מאי
ו ט ם , ע ש  אברים לרמ״ח מתחלק או״הר כי ו

 ריש לעיל ועי' נשמתו פי' כ״ב * וכו'
ע • ג הק'  בהק' לקמן הנשמות שרשי בענין ועי

עוו ואילך ע׳׳ב מויב יא  ומ״ש יע״ש לא בהק' ו
 וראה הבט וכו' בו תלויס שערות מיני כמה
 מיני שכמה א״ק דוגמת הוא אד״הר איך מזה

 א״ק כדרושי כע״ח כמ״ש בשערו תלוים עולמות
 א״ק ־כולל היה שהוא לפי הוא כן ובאמת יע״ש

אמע  התריג בהק' כמבואר הכשמית דמחצב ו
 : יע״ש ד״קיב זיעא להר״שש מצית

fD □  הם הנשמות רוב כי לך ביארנו וכבר ש
 סותר זה אין נ״ב 'והבל קין בחי'

 מא״״הר כאות הם הנשמו' שכל מזה לעיל למ״ש
 שאח״ך אלא כאו״הר כלול היה הכל שבתחלה לפי

 שם לו כקרא שורש ולכל הרבה לשישים כחלק
 ווגמת וכיוצא הכל שורש וזה קין שורש זה בפ״ע
 רכים לשישים ומתפצל א' גזע שהוא האילן
 ממנו באים והכל רvאד״ר הוא הכל שעיקר ונמצא

 קין מכחי' הס הנשמות שרוב דקאמר במאי אבל
דרוכ כתב ובפיט פיר ריש דבת״הג קשה והבל

ג י אהרן בני

 מנשמות הם כולם וכמעט העולם אנשי נשמות
 ונשמות ־ יע״ש כקלי׳ והוטבעו מאדם שנשרו

 כמבו' אחר מחלק אלא זה ממין איכס והבל דקין
 הנשמות רכעצס ואפ״ל ובכ״מ ז הק' ריש לקמן

 והכל קין כשמות כיצוצי הס מרובים גופייהו
 הפי־טייס אישיהס בעכין אבל כקלי' הכטכע מחל'

 הוא והטעם הנטכע חלק מאישי הם מועטים
 כ"כ לקלי' אחיזה בהם אין והכל קין ששורש לפי

 רכים לגלגולים וא"צ מהר כתקכים וכיצוצותיהס
 הכטבע כחלק משא״כ ־ מועטים אישיהס ולכך

 ניצוצותיו ואין בו הם הקליפה אחיזת שעיקר
 ממילא רבים גלגולים עי אלא מהר נתקניס
 מרובה שזה ונמצא הרכה לאנשים הס נפרטים'

: וק״ל ככמות וזה כאיכות
V ם  וכו' האחת ח' הם התשובה חלקי הכה ש

 רביע התחתונים התשובה חלקי זולת כ״ב
 .חמשה בהם פגם אס לעשותם אדם כל דצדיך

 אע״ג האצי' בעולם שהם כמי העליונים חלקים
 צריך מ'׳מ האצי' מעולם לנש' זוכה אדם כל דלאו
 לפי אד״הר של חטאו מחמת לעשותם הוא

 זל התו^׳ח כמ״ש דרגין הח' בכל פגם שאד״הר
 ארס,חייב שכל הוא וידוע * יע״ש ע״א בד״קיו

 הוא חייב שכן וכיון שבאד״הר שורשו חלק לתקן
 תמיכאה דררגא ואע״ג * אלו דרגין הח' כל לתקן
 הוא בתמידות א״וא עד המלכות להעלות שהוא
מנע  יהיו שאז כמא המשיח ביאת בז״הז׳עד נ

 אס מ״מ כמ״א רזל כמ״ש א״וא כמדרגת ז״ון
 שלעת״ל יזכה כז״הז עכשיו מעשיו מטיב האדם
 בהקדמה לקמן רזל מ״ש ע״ד ידו על זה יתוקן

: יעו״ש כח
ח ם י  להפריד גורס הארס כשחוטא הכה ש

 ולקמן כ״ב ־ וכו' היצירה מן העשיה
 אס לקלי' העשיה להוריד שגורס כתב כא בהק'
 כפי עד וכו' דילה אמצעיות בג' ואם דקלי' כג״ר
 א' הוא דהכל ואפ״ל • יעו״ש וכו' העון חומר
 לקציפה למטה העשיה להוריד שגורס מה שעי

 כי • היציריה מן העשיה להפריד ג״כ עיז גורס
 הנהי הנה יקלי' בג״ר דעשיה המל' ברדת ד׳'מ

 והקג״ת דעשיה המל' למקום ג״כ ירדו דעשיה
 ונעשה החג״ת למקום והחב״ד הנהי למקום
 בשאר עדז וכן ליצירה העשיה בין והפרש פירוד

מזה שנרגש כראה זל והתו״ח ־ הנז/שס הירידות
שם



ס אהרןו הקדמח הגלגולים ש׳ על פי'כ
 הא' הס פגמיס מיני דב' וכחכ ע״א כדקיו שס

ע רפרטי וספירה פר' רכל הה"פ בפרטות ס  א
 דקלו' ביס שלהם העשיו' שיורדות והס ובם מכס

 ומלבד * שלהם בעשיית והיצי' להם המתיחתות
 עשי בין פירוד שגורס בכללות פג' ג"כ גורס זה

 הכוללת ליצי וספי פר' רכל הפר' רכל הכוללת
 בפגם מיידי דסכא צ״ל זל ולפיד ־ יעש שלהם

עי' ׳ דפרטות בפגם כא בהק' ולקמן דכללות  ו
 וכו' וכבאר ד״ה ב אות בס״ד כא בהק' מש״ש

 ברקיו התם זל התו״ח בדברי עוד ומבד' ייעש
 חלוקי ד' ע״ד ג"כ הוא כאן הכז הפרודים דמיני
 גורס ל״ת עון שעי והוא כא בהק׳ הנזל כפרה
 עון עליו מוסיף ליצי' הכוללת עשיה בין פירוד

 הכוללת יצי' בין גס פירוד שגורס ומב״ד כריתות
 שגורם ה' חילול עון עליו מוסיף * לבריאה

 ולפיד * יע״ש לאצי' הכוללת ברי' בין גם פירוד
 פירוד גורם אינו מ״ע ביטול דעון צ״ל זל אלו

 יע״ש ובס מכס בפרטיות רק העולמית בכללות
: וק״ל זל בדבריו

ט  תחת וכו' המל' להחזיר היא האחד QW י
 שם כי וכו' להשיבה הב' * וכו' היסוד

 פ״ד בש״לד זה כל עי' כ״ב • אצילותה מקום
 א' דרוש ושה״ב ופ״ב פ״א ושל״ו פ״א ״ה ושל

 : יע״ש הם שכיס ראשי ד' המשכה בביאור דר״ה
 שיתקן צריך בתשוב' לשוב ירצה וכאשר UW כ

 כ״ב • וכו' ונפש רוח בו היו כאלי
: יע״ש פינחס פרשת ריש מארש״בי פש' וכ״כ

t הקדמה
 פ' ובש״הפ ופ״ט פ״ח בס״הג עי' זו הקדמה

: יע״וש ע״א ד״ח בראשית
 שלא יש כשמות קצת כי נתבאר כבר א

כקרא' ואלו אר״הר בנשמת כלילית באו
 רזל אומר שכמ״א מה כ״ב יכו' חדשית בשמית

 כמו באר״הר כלולים היו לא החדשות שנשמות
 שגס אומר ובמ״א ל״ב הק' בריש ולקמן הכא

 יב הקד' ריש כדלקמן בו כלולים היו החדשות
 מוכח והכי ־ ע׳׳א ד״סו ,טל בהק' ונשנית בהדיא

ע שמד״ע הנשמות שכל יא הק' מריש נמי ס  א
 לו חוצה נשמה שום ואין בו כלולים היו כולם
להר״שש מצות התריג בהק' מבואר וכן יע״ש

 מכתא בו כלול היה הנש' מחצב שכל זלהה
 זס ביאר כבר הנה ־ יע״ש העשיה סוף עד דא׳ק

 שהאמרן ע״ב ד״עו תצא כי פ' בש״המ גופיה רזל
 כלולים היו החדשית יאפילי הנש' שכל הוא

 חסירה היתה ההיא שהבריאה להיית א12 באד׳׳הר
 להחזירם צריך יהיה דא״בא מזיוג שנתהוו לפי

 לא כאלו הס היי לכן הוחזרו ולא דפ״כפ מזווג
 לבוא יחזרו וכאשר באד׳יהר נכללו ולא נבראו
 לפי חדשית נש' כק' פ"כפ מזווג בעולם אח״ך

 זה קורס באו לא וכיזו ביאתם תחלת היא שזי
: יעו״ש כלל

 דשאד דהתס ו1י מדבריו יוצא שמפורש ומה
 כנסרר כאר׳׳הר כלילית הנק' מיהא נש'

 ישכו^ נשמות כק' הס רמש״וה פ״בפ יחזרו
 בהק' לעיל בהדיא וכ״כ כעולס אח״ך כשבאים

 ישכר^ ג"כ ינק' באר״הר כלולים הנק' דכש' ו
 4תקש והשתא • יע״יש פ"בפ מכחי' וחזרו כנסרו

קדו דאלו שנא ומאי מאלו אלו נשתנו מה לך  ננ
 כש^ ■ פ"כפ חזרו ולא ננסרו לא ואלו פ״בפ וחזרו

 ״ יע״ש ג אות י בהק' לעיל שס בזה כתבנו
 -5דק"ש קמיה ניחא אי אחר טעם לתת יש ועור
 דוגמא כעין היתה אד״הר דבריאת דיל והוא

 שהס לבי שרשיות ו״ק בכחי' נאצל זא שכן מעלה
^ פ״א ש״ל כע״ח כמ״ש ורוח נפש בחי' עו'׳  ו

 שהס יהג״ר ׳ שני דכפרק זיעא השמ״ש בהגהת
 להסתלק שיוכלו כדי תיספת בסוד לו באים הנ״חי
 מ״ך המלכיס ש' שיא בע״ח כמ״ש הפגם בעת
ד בו נכללו שלא אד״הר גבי וה"נ • יע״ש קו  ב
ק בחי' שהם שמביע נשמות רק ועיקר שורש ״  ו
 עללגל{ דהוי שנה אלפי שתא בקוד ורוח נפש

 כק/■ אבל • יע^ש דז בראשית פ' כש״הפ כמ״ש
ע כערך נחי ג״ר הנקראים דאצי'  נכללו לא ס

קן תיספת כסוד רק ועיקר שורש כסוד בו  כ
ק וכן ־ הפגם בעת להסתלק שיוכלו כדי בזא  הי

 זיהד^ הנק' דאצי' החדשות הנש׳ שחטא שכשעה
 רל̂ל קדושתם למקום ועלו ממנו נסתלקו עי'

 דאצי' הנש' דאלו וכיון דכיע נשמות רק בו נשאר
ק,- שורש כבחי' בו היו לא חדשות הנק'  ועי

ק' שהם שלו הו״ק שננקרו בעת ננקרו לא לכן  הכ
 קן כלולים אינם שנק' נמי טעמא והיינו ורוח
- וק׳ל ר״עב דבסמוך מדבריו וה״מש הכל וא״ש

שם



מ אהרן ז הקדמח חגלגוצים ש' על פי'כני
 כלולות באו כבר אשר הנש' כל אכל DST ב

 ישנות כשמות הנק' הם אד״הר בנשמת
 הנשמות שגס מזה משמע נ״ב החדשות בערך

 והבל לקין הכחיל ומהם עצמו לצורך בו שנשארו
 ישנות כק' הס גם דכקמוך ב׳ המדרי' שהם בכיו

 היינו מה כצד חדשות להו קרי דלקמן ואע״ג
 החדש' לערך אכל ב' דמדרי׳ לגמרי הישנות לגבי

בש״המ וכ"כ ישנות מיקרו א' דמדרגה אמתיות
 יע״ש ע״א דעז תצא כי פ' שם

נשדוכי הוא נודע אד״הר כשחעא
 ריש לעיל עי' נ״ב וכו' אבריו ממנו

 ובהק' כג הק' וריש יב הק' ריש ולקמן ג' הק'
 הוכה מה' מארזל ובש' לב הק' וריש ד״ל כע

 לקמן בדברינו ועיע יע״ש דוכתי בכמה ועוד
 או בכללות זו כשירה היתה כיצד יז אות יא בהק'

: יעי׳׳ש בפרעות
 אד^הר לחלק הנשאר העצמות שהם DtT ד

'והבל קין יצאו הכז' מניצוצות הנה וכו'
 לצורך באד״הר בו שנשארו כשמו' שאותם פי' כ״ב

 כשאר א' חלק חלוקות לשני אח״ך נחלקו עצמו
 לקמן ועי' והבל לקין הוריש א' וחלק לעצמו לו

 היא כיצד ואילך ע״א מהוף ל דף כע 'בהק'
: יע״ש זו חלוקה

 קין את הוליד חעאו אחר כאשר הכה ה
 זל רביכו הברת היא כך כ״ב ־ והבל

 ועי' החעא אחר נולדו והבל דקין דוכתא בכל
 ע״א ד״לג גא והק' כע הק' וריש כח הק' ריש

 כהברת שאמר ומה * יעו״ש דר״ה א' דרוש וש״הכ
 ד׳לח כסנהדרין דאמריכן למאי כוונתו אם רזל

 הוליד ח' דבשעיה להיפך אמריכן התם אדרבא
 איזה על שכוונתו ואפ' ־ יע״ש הדח יוד ובשעה

:לו הנודע רזל מדרש
 ואלו והבל קין יצאו הנז' מניצוצות הנה ו

 לשונו ממשמעות ג״ב • ב' מדרגה כק'
 א' מדרגה שבין החילוק בביאור ודלקמן דהכא
 ב'לא מדרגה כק' ואלו דקא' דמאי נראה לשניה

 אניצוצות ולא לחוד והבל דקין אניצוצות אלא קאי
 ידעיכן לא וא"כ עצמו לצורך באד״הר שנשתיירו

 לאו או דק״וה ניצו' לדין הוא שוה אס דינם מה
 לעכין זמז חלוקים שהם נראה יב בהק' ומדלקמן

 ונש' חדשי' ע' הוא שלהם עיבור זמן דאלו דינא
דוקא דהתס דלענין יל מיהו * יעש חד' ז' דק״וי:

 • שויס דבהמוך דהכא לעכין אבל חלוקים הם
 דק״וה נש' בדין כסמוך לקמן שנתבאר מה וכל
 תסvר שכתב מה והיינו באדם שנשתיירו לנש' ה״ה

 השנית מדרגה אל שוה שדינם אע״פי יב בהק'
 ע״א ד״ח כראשית פ' מש״הפ נמי מש' וכן וכו'
 שנתב' לעכין הס דשויס וכו' ההפרש וכבאר ד״ה
ע היטב יעש כסמוך לקמן כאן ^  כס״ד מ״ש ו

: יע״ש כ אות דהכא כהק' לקמן
? ̂DB הקליפה כעמקי וליפול לרדת וחזרו 

 מדוקדק אינו חזרו לשון נ"כ ־ וכו'
 משוס ואפשר ־ חזרו ומאי שכפלו הוא דהשתא

 אלא ה'זמ שביית מעת בקלי' היו כבר אלו שנש'
 והככראיס הנש' שכל משם ועלו הובררו שאח״ך

 ד״מא במכו״ש כמ״ש ה׳זמ מבירורי הס שבעולם
 הכא קאמר ולכך יע״ש ד״ה וכעו״ת סוע״ב

הק' לקמן ועי' כתחלה שם ליפול חזרו שעכשיו
יעש ד״חג ריש וכנ״הש ע״א ד״ככ כב

H ס  היחה השלישית המדרגה מזו כי ודע ש
פ' בש״הפ עי' כ״ב ־ שת של כשמתו

 מהבחי' היה שת שגם שכתב ר״עג כראשית
 הג' ממדרי' ולא יעש והכל קין כמו השניה

 ריש לקמן רזל מ״ש ע״ד ואפ״ל ־ הכא כדאמר
 שני כהם שיש גופייהי והכל קין גכי לה הק'

 מהבחי' והב' שכשרו מנש' גרועה הא' בחינות
 ב' בו שהיה שת גכי יל וה"כ יעוש המעולה
 סופ״כה כה״הג אמכם ומעולה גרועה בחינות
 ליישב וגלע״ד * יעש ב'שמועות שהם שם מבואר

 בחי' דכל ז י אות יא כהק' בה״ד לקמן מ״ש עפי
 והכשירה הכחי' מכל כלולה היא מהכש' וכחי'
 בכללות לא וכחי' כחי' דכל בפרעות היה לקלי'
 בפרעות ג"כ שהיתה ה'זמ לשבירת מקרה ע״ד
 קין מבחי' היה דשת יל ולפיז • יעש בכללות ולא

 הג' המדרגה שהיא עצמה הגרועה שבחי' והכל
 גופייהו והבל קין דבחי' הג' ממדרי' א״נ דהכא

:וק״ל דא״ח ואו״א
בעו^׳הז זו כשמה תרד כאשר ולכן ט

 ומ״ש • כצ״ל וכו' כשנולד גוף כאיזה
 לפי הוא וכו' משפעים פ' בריש רזל רמזו עליו

 מוקי ע״א דיוד לקמן המסקכא לפי אכל הה״ד
:וק״ל שנייה אמדרגה דזו״הק לישכא להאי

נשמה עד דעשיה נפש מן להשיג יכול Qjy י
לעיל בזה מ^ש עי' כ״בדאצי' כשמה

הקדמה



אהרןז הקדמח חגלגול״ם ש' על פי׳בני
: יעש יכ ואות ט אות י הקדמה

א  המדרגה זו כענין למעל׳ נתבאר וכבר י
:יע״ש ו הק׳ ריש לעיל הוא כ״כ ־ הא׳

 וכו' ופגם חטא ההיא בפעם אס אבל שם יב
 הוי ודינו נ״ב ׳ וישן מגולג׳ יקרא אז

 דאינו לקמן שכתב אג׳ דמדרגה ישנו׳ נש׳ כדין
 כשלושה אלא א׳ בגלגול ביחד ככ״רן לזכות יכול

 לא אס וגלגול גלגול בכל אחת בחינה גלגולים
 כמ״של כלילה אוויתיך נפשי דכוונת התקנה עי׳
 ככר״ן כשזכה דווקא והיינו יע^ש ד הק' ריש

 ופגם לכד בנפש רק זכה לא אם אבל בהם ופגם
 הנז׳ התקנה כלי ביחד כ״רן להשיג יכול זה בה

: יע״וש ד בהק׳ שם כמבואר
ג ם י  באה הנפש כי למעלה נתבאר וכבר ש

 ריש לעיל הוא נ״ב וכו' כשנולד לו
:בדברנו ועיש ב' הק׳

ל ם י  עד מעשיו כפי מאד וגבוה הולך ש
 מדרגת כפי דאצי׳ נר״ן להשיג שיכול

 דכ״א מארזל בש׳ מ״ש ע״ד היינו נ״ב ׳ שנותיו
 שנים חמש בן משנת על אבות בפרקי ע״ב

 כחדר זא הגדלת כל נרמז ששם וכ^ למקרא
 וה״ה ע״ב דק״כז וכמכ״וש ■ יע׳׳וש השנים

 פ״ב ריש ש״כב בע״ח כמ״ש צדיק גבי ■כמי
כהדיא כ<זכ שכן שו״ר * יעש א הק׳ ולעיל

: יעש ע״כ ריד פ׳ח בחה״ג............
ו  הניצוצות אלו כלולות כשבאו כי ונמצא 0ש ט

 כלל באו לא כאלו וכו׳ אדם בנשמת
 לא דלעיל דטעמא משום לזה הוצרך נ״ב ־ דמיין
 והבל לקין מאד״הר העתקתם לעגין רק אהני
 וכשנולדו מחיים שהיא לפי גלגול חשיבא דלא
 לקמן כמ״ש כבנו מנפשו חלק נותן אדם כל שכן

 כין ביאתם עיקר אבל לה הק׳ ריש ועי׳ י בהק׳
 חשיבא לא אמאי והכל כקין אח״ך ובין כאד״הר

 לתיקון באו לא רכשניהס משום קא׳ לזה כיאה
 : וק׳׳ל לכד בהם נכללו רק עצמם ,

ם *טז  נ״ב • בו שנכללו רק שלו אינם כי ש
 ניצוצות אבל והבל קין ניצוצות תינח וא״ת

 חדשו' להו קרי אמאי עצמו לצורך בו שנשתיירו
 אית אחרינא טעמא דהתס ויל יב הק' ריש לקמן
 דא״בא זווג מכתי׳ שנתהוו לפי התם כדקא׳ ,כהו
 תיפוק נמי והכל קין ניצוצית א׳׳ב וכ״ת * יעש

דא״בא מזווג נתהוו נמי ראינהו טעמא מהאי לי

אי לאו דאי ויל .יעש ע״א ד״עז כש״המ כמ״ש  ה
 ביאס מקרי לא עצמם לתי׳ באו רכשלא טעמא

ס דנתהוו אע״ג חדשות תו מיקרו הוו לא  מזוי
 ביאס מיקרי והבל בקין דכיאתם כיון דא״כא

מ מלתא תלייא א׳ כביאה דחדשות דטעמא כ״  ו
ס בדברינו עו״ש ועי׳ יב הקד׳ דריש מלישנא  או

: וד״וק יוד
ם יז ע ־ עצמם לצורך שם באו שלא כיון ש ״  נ

 לפי.שהם ויל שם באו למה א"כ וא״ת
 לאלעי אח״ך הנחלק שלהם השורש כל של אבות

 כלולים באו כולם ולכן פרטיות נשמות אלפים
ס ודאי מיהו ’ עצמם לצורך שאינו אעפי בהם  י
 והפל לקין שייכים שהם ראשיים נש׳ קצת מהם

 והייכר ממש עצמם לתיקון באו ואותם בפרטות
 נפש לקחו והכל דקין ע׳׳א ד״לג לקמן דקא'
 _ר״עד דיד ובח״הל יעש וכו' לתקניה כדי דאצי'
 להיפך וה״ה השורש לכל תיקון קצת נמשך ומזה

הכל דקין חטא שעי טעמא והיינו הפגם גבי  ו
ושא"ל< יב בהק' לקמן כנז' השורש כל כפגם

, : וק״ל יעש .
ח ם י  ויבוא יתחלק כיליז איזה כאשר ולכן ש

 ראשוכס כיאה לחם תחשב אז וכו׳
 שאפי' יב בהקדמה לקמן עי' נ״ב * וכו׳ חדשה

: יע״ש חדשות נק' דאכ״א מזווג שיבואו
ט ם י  עיין נ״ב ־ וישן מגולגל יקרא או ש

או,.| סוף ג כהקדמה לעיל כדברינו
 : יע״ש וישן מגולגל דמיקרי נ"מ דלמאי כט
ם כ  שהיץ הניצוצות כשיבואו עתה גס ולכן ש

_3להשי יכולים וכו' והבל כקין כלולות
 הנשמר' אכל וכו' דאצילות נפש עד מעשיהם עי

 וכשמר^ נ״ב • וכו' להשיג יכולות וכו' החדשות
 והכל לקין הנחילם ולא גופיה באד״הר שנשתיירו

 שדיכס כתבנו ו אות ולעיל דיכם מה רזל ביאר לא
^ן עי' מיהו ־ מילי לכל והבל קין לשל ■שוה ק  ל

 זל מהר״חו של א' בספק ע״ב ריש ד״ל כט בהק'
 מהר״קר דברי בצידוד בס״ד שם שנפרש מה ולפי

 שכשתיידר כשמות הס גרועות זה דלענין יל זל
 ארן כי ואפשר בד״ה יעש והכל ■מדקין באדם

: יכו' עילוי
 איכר ולא השנית כמדרגה משא״כ שם כא

 טודק עי ̂זא הא׳ המדרגה ע״ד בנקל .
דכקע מטעמא הוא זה חילוק טעם כ״ב • גדול

לעיל



כזאהרן•קרמה הגלגולים ש׳ על יי׳בד
 הנפש על פגום ישרה]רוח דאיך א הק' לעיל

 והבל קין דשורש דכש' כאן וה״ה יעש הנתקנת
 דקין הקרוס מחטא כעצמם הס פגומים נמי

 לתקנה הם צריכים ולכך יב בהק' כמש״ל והכל
 בנ״רן לזכות שיוכלו כדי אויתיך נפשי של זו

 פגומים א'שאינם דמדרג' חדשות נשמות משא״כ
 לעיל ועיע בנקל כך בנ״רן לזכות חם ויכולים

: וק״ל ד הקדמה ריש
DIT D  הקודמים בדרושים שנתבאר כמו 3

* הלילה יכום בתור שם הנז והוא
 וכו' נבאר ועתה ד״ה ג הק' בסוף לעיל הוא נ״ב
 הוא הלילה יכום זו כוונה שנקראת ומה ־ יעש

 ג בהק' שם לעיל נתבאר היכוס דבענין משוס
 זו כוונה שעי ולפי ־ יעש יחד בנר׳ן לזכות שיכול
 כמו בנר׳ן לזכות ג'כ יכול בלילה אויתיך דנפשי

 ד׳קמז ש'הפ ועי' הלילה יכום נק' לכן יבוס גבי
: וק׳ל ע׳א דטז פז שם וס׳הג ע׳א

 נפשו ישלים חנז' האדם אם ולפעמים OIT ג3
 הנה וכו' 3לכוי יודע יהיה ולא לגמרי

ד כהקד' מש׳ל עי' נ׳ב ־ וכו' הזה האיש ימות

 א׳ דמדרגה בנש' נמי שייכא מישך זו לתקנה
 ממש והוא זה חילוק קאי ועלה ־ בדברינו יעש

 היה ומהראוי יעש ד הקדמה ריש דלעיל חילוק
 ^עוקר ששם ג הק' סיף לעיל זה חילוק לכתוב
 מש׳ והכי ־ גררה אגב כאן שכתבי אלא זו תקנה

 עוד מ׳ש ועיין יעש ע׳א ד׳קכח מס׳הל קצת
: יעש כס׳ד כד אות כט כהק' כזה

 נ׳ב • א׳ ברגע וכו' להשיג יכולי' גם QtT ה3
 דרב בדיה גבי לקמן מ׳ש ע׳ר והוא

 דמדרגה בנש' משא׳כ ינוקי ושאר סבא המנונא
 וכמו זמן שהות צריך חדש מעשה שהוא א'

 דבתחילת זא גבי ג דרוש ריש בש׳כה שמצינו
 זמניהם זמנם זמן להגדלתו הוצרך אצילותו
 : יעש א׳ ברגע נגדל הוא יום ככל אח׳ך משא׳כ

 החולקים מאמרים ב' יתורצו ובזה OST ו3
 היכי דא"כ ותימה נ"כ • וכו' יחד

 דאצי' רוח׳ ליה יהכין יתיר זכה כזוהק עלה מסיק
 דא״וא מסטרא נשמתא ליה יהכין יתיר זכה וכו׳
 דקין דנש׳ לעיל כתב והא וכו' יתיר זכה וכו׳

ואפשר ־ דאצי' מנפש יותר להשיג להם א״א והכל
בפעם עוד כיאת׳ על הוא הזו״הק דכוונת לומר וכפע' והבל אין דשורש כנש׳ דווקא דזה טז או'
 כשאר משא׳כ הכא ביה דמיירי לעולם שבאים א'

 צ׳ל ולפז ־ בטעמא מלתא יעש למות שא'צ ?ש'
 צדיקי'שמתים לקצת כסמוך רזל דקיהיב דטעמ'
 הוא זו ככוונה בקיאי דלא משום שנים כקצרו'

 :וק׳ל לחוד והכל קין משו' שהם לצריקי' דוקא
 וכו׳ נוהג זה דין אין כי דע אמנם ד3

 פגומים ונשמתי רוחו ועדין מדקא׳ נ״ב
 זכה הא׳ שכפעם כמי דמיירי מש׳ א' מפעם
 ועלה בגלגול עכשיו ובא בכולם ופגם כנר״ן
 שאינו דהא כלו׳ וכו׳ נוהג זה דין שאין קתני
 אלא אינו זו תקנה מכלי בנ״רן לזכית יכול

 בנפש רק הא' בפעם פגם לא אס אכל ככה״ג
 מכלי כן גס פר״ון לזכות יכול כר׳ון ולא לכד

 אלזיכא אנן נחזי מיהו * זל דבריו פי' זהו זו תקנה
 אנשמות דהיינו ליה ארסמיך אי זה חילוק קאי

 כשזכה ארייא מאי בהו דאיירי שנייה דמדרגה
 הא' בפעם אפי׳ הא בהם ופגם' בנר״ן כפ׳א

 מכלי ביחד כי׳ן להשיג להם א׳א כמי החדשה
 לחלוחי' ועדין ונראה כסמו' לעי׳ כמכו' זו תקנה
 התקנה אעיקר דקאי נראה לכך ־ קיימת הדיו
ג הק' סוף לעיל נתבאר וככר מזק לעיל שזכר

ד אהרן בני י

 לקמן כדאי' למעלה יותד להשיג אז דיכולות כ׳
 זו״הק דקאמר ר״ון א״נ ־ ע״ב ד״לח לה בהק'
 להמ״קע ש״ור • גופא דאצילות דנפש ר״ון היינו

: יעש כן ותירץ שהקשה משפטים בפ'
 שנשיר שכיון לפי וכו׳ ישנות נש׳ נק׳ כץ

ר נ״ב ־ וכו׳ לניצוצות נפרדו אדם מן ק  עו
 כאד״הר דכיאתם משוס הוא ישנות שנק' הטעם
 כמו ולא עצמם לתי' בו שבאו לפי כיאה חשיבא

 לצורך ולא לכד בו שנכללו והכל קין דשורש נש'
 הוכחה כמו הוא שזה אלא לעיל כמ״ש עצמם
 עי נפרדו שהרי הוא שכן לך תדע ור״ל ליבי
 לבד כללות ככחי' היו ואי רבים לחלקים חטאו

 קין בניצו׳ כמו בהס מגיע החטא היה לא
: והכל^וק״ל

 היו באדם שהיו פעם באותו ולכן ח3
 הלשון נ״ב * אחד מגלגול ישנות כק'

 ישנות נקר׳ יהיו בארס כשהיו דלמה מגומגם
 עוד שכתב מה וכן ־ הא' הפעם זוהי והלא

 איזה בגוף וכו' מהם כשמה איזה תבוא וכאשר
 וימות האי פעמים משני מגולגל נק' וימות איש
מגולגל נק' הוא כמי רבחייו מדוקדק אינו כמי

מכ״פ



אהרןז הקרמה הגלגול״ם ש' על פי'כני
 היא ועכשיו באר״הר פ״א היה שכבר לפי מב"פ

 :וק״ל יב בהק' לקמן ועי' שנייה הפעם
ט  ממדרג' נשמה איזה תבוא כאשר ולכן כ

 רק לתקן יכוליצ כהס אין וכו' הזאת
שכל שכיון הוא העעס י נ׳י׳בגלגול בכל א' תלה

 הכה אד״הר של מחטאו פגומים הס הכר״ן
 וישרה הפגום הרוח יבוא איך הנפש כשכתקנה

 נכנס הרוח דאין לא נמי שנתקנה וקודם עליה
 ריש ו רן- ר בהקדמה כדצעיל הכפש שתשלם עד

 : וק״ל גלגולים בג' אלא תקנה ליכא ולכך ע״ב
 ממלכות הזאת הכפש שהיתה הרי כיצד ל

: א הק' ריש לעיל עי' כ״ב ־ דעשיה כוקבא
א  להתקן הרוח כשיבוא כי כת״ל וכבר ל

ב: רע" ד״ר ד בהק' לעיל הוא כ׳ב * וכו'
ב הכפש שתיקן אף כי שתדע צריך גס ל

כלו'כ״בהכז' ע״ד לו יארע וכו'
 והבל דקין בנש' או א' דמדרגה חדשות בנש' דגם

 .ופגם וחטא הנר״ן תיקן בפ״א אם כמי ב' דמדרג'
 ישנות נש' כדין דינו הוי להתגלגל והוצרך כהס

 בחי' רק פעם בכל לתקן יוכל שלא ג' דמדרגה
 ביחד בשלשתס לזכות עוד יוכל ולא מהכר״ן א'

 במדרג' אבל • פ״ט ריש וס״הג פרקין בריש ועי/
 דצהי לאוקמא ליכא מניה לעיל כהו דאיירי ג'

 א' בגוף ביחד הכ״רן שיהיו לה משכחת כמי דכהו
 הנ״ור יכולים שאז הנשמה גס שיתוקן לאחר והוא

 מ"מ ע״ב ו דף ד בהק' כדלעיל עמה להתחבר
 ד״ה ג בהק' כמכו' עיבור בבחי' רק שם איכס
 דמש' בהם ופגם חטא ואח״כ קא' והיכי ע״ב

ע הפגם אין והלא בכולם  בנשמה רק בהם מגי
 :כדאמרן ודאי א1נ ע״ב ריש ד״ג כ בהק' כדלעיל
ו ה י  אלו המגולגלים דין אס להסתפק. יש מ

 לגמרי הוא שוה כ' ומדרגה א' רמדרגה
 לקמן הכז' מילי לשאר גס ג' דמדרגה נש' לדין

 או לחשיכותא כין לגריעותא כין הדף כהיפוך
 לשאר ולא דשוין כלחוד׳תוא זה לענין דילמא

 לא שעדיין ג׳ רמדרגה נש' דשאכי משוס מילי
 שחזרו ואעפי יצאו שככר ו1נ משא״כ מהקלי' יצאו

 לפעם דמו לא מ"מ פגומים להיותם לידס עכשיו
 לכל הס דשויס להדיא מבואר פ״ט ובס״הג א'

 לענייננו ונחזור וזל ע״א בדיח שם שכתב מילי
 מגולגל שהוא או הזה הג' מחלק שהוא מי כי

בראש כנ״ל האחרים חלקים משני הוא אס אפילו

 שביאיכר תי' אותו עי אפי' שוים שכולם הפרק
 שס עוד וכ"כ ־ ע״כ גדולה בסככה הוא עוד

 ■pרי ד״ו ד בהק' מלעיל אכן * יעש הפרק כקוף
 כשזכה מיירי נמי התם דהא הכי מש' לא ע״ב

ה לך ית' וכזה וזל וכתב בהם ופגם לנר״ן מ  תי
 איתא־ ואס ־ וכו' הכז' עם יובן אכל ־ וכו' גדולה
 מהדיכיס שאחד ג' למדרגה לגמרי הס דשויס
 מהקלר׳ לצאת לכשמה דא״א הוא בהם שנוהג
 והדרה הכפש תיקון חשלום קורס אופן כשום

 תקשי אכחי הא תירץ מה א״כ לקמן הכא כמכו׳
 דחזיכן וכיון כזה שויס שאיכס. ודאי אלא מהנשמה

 אחריכי למילי דה״ה יל מילתא בחדא שויס דאיכס
 קושיא' ראותה טעמא והיינו ‘ כס״הג ורלא נמי

 כלל כס״הג שם הוזכרה לא הכ״ל ד דהק' ותירוץ
 אpאכ דאכן וידוע ‘ לדיריה יתכן רלא משוס

 מרר- מכת״י זל מהר״שו שסידר שערים דשמוכה
 דעי ספרי משאי טפי קמכיכן זל מהר״חו אביו

: והיע״כא רב
ג  וכר׳ האצילות רום עד כר״ן תיקן אס ל

ה הג' בכל נוהג הוא זה דין כ״ב  מדרגו
 כדאיתא והא האצי' רום עד כדאיתא והא הנ״ל

וק״ל בכר׳׳ן
ל כו' הכותב חיים ואני ל פק'ו ' מסו י  ע

 שוה שדינו ליה דפשיטא פיב כס״הג
 : יעש הפגם תיקון בשביל להבא
ה 1נ א״א וכו' הב' המדרגה כי □t*! לה  הדי

תיקון' שישתלם עד וכו' לצאת שלהם
 מדרגה בין כהכי כמי מפליג מדלא כ״ב ̂ נפשם

 הכל דיכא נמי א' דמדרגה ש״מ ב' למדרגה א'
 א1ג באים הר״ון שאין לעיל כתב שהרי הוא ודין

 דלעיל להק' יש ולפיז והזכות השכים במספר
 שבדורותיער כיון הרזל הקשה ע״ב ו רף ד בהק'
 לנפש אלא זוכים אינם אדם בני רוב אלה

 על- א1נ בא ב״ד אין והלא הר״ון נתקכיס אימתי
 שגס ותירץ ’ להתקן ונשמות הרוחות כל שיכלו

 מורכביס בהיותם אחרים בגופות נתגלגלו הם
 בכה' אנן נענה מה והשחא * יעש הגר נפש על

 לרוק רא״א הכא דקאמר והבל ודקין א' דמדרגה
 רען הכפש תיקון תשלום אחר עד לבוא שלהם
 לדוכקס רזל קושיית הדרא וא״כ בנשמה העכין
 דאיכקר ג' דמדרגה אכשמות לאקשויי איכא וה"כ
לברא׳ שלהם לכשמה דא״א בסמוך קאמר כמי

בעולם



י כחאהרןז הקדמה הגלגולים ש' על פי'מ
 והרוח הכפש תיקון שיושלם אחר עד בעולם

 דרוב גם ומה שלהם הנשמה בתקנת אימתי וא״כ
 והכל קין מכחי' הם ככל ורוב ארם כני נשמות

 ע״ב ח דף ו בהק' לעיל כמ״ש הג' וממדרגה
 נתקכים אימתי וא״כ יעש פיד ריש וכה״הג
 דלפי ויל בא ב״ד ואימתי שלהם ונשמות הרוחות

 התם ליה קשה דלא ד בהק' התם שפירשנו מה
 לק"מ יעש בהם ופגם לנר״ן בפ״א כשזכה אלא

 כנש' אלא וכו' בא ב״ד דאין קאמריכן לא דע"כ
 ניתקנו דלא כמה דכל ונפגמו לעולם באו שכבר

 לא לעולם באו לא שעדין נש' משא״כ מעכבי
 המשיח ביאת אחר לבוא ויכולים כהו לן איכ?ת

 קאמר שכהם אצי' דבחי' נש'הדשות דהוה מידי
 ולא התחיה אחר עד באים דאינס ו בהק' לעיל

 דיש כמי קא' ח בהק' לקמן וכן כלל מעכבי
 בקלי' טבועות שכשמותי' גשמות של שרשים כמה

 ביאת אחר עד ז בזה עתה לצאת יכולים ואינם
 גבי ע״ג ד״קי שופטים פ' בס״הג ועיע המשיח

 ביאת אחר להתקן שכשלמים הבל של ניצוצותיו
ז וק״ל יעש המשיח

ו  להם יש חג' דמדרגה הניצוצות אבל □IT ל
 באות לפמ״ש כ״ב • וכו' באופ״א כח

 הם שויס נמי א' ומדרגה דנש' לזה הקודם
 קודם לצאת יכולים שלהם הר״ון שאין ב' למדרג'
 הג' מדרגה עדיפא בהא הנפשא״כ תיקון תשלום

 ומה ביניהם המרחק דרב אלא הא' ממדרגה גם
 שוה זה חשיבות־ אין ולכך זלז בין יערוך דמות

:וק״ל ליתרון נמנה להיית כלום
ז  כ״ב • וכו" אחר באופן כח להם יש 0ש ל

 גרעון הוא הראשונים בערך עכז אך
 להם אפשר והבל קין של אבל גופים שני שיצטרכו

: יעש פ״ט שם ה״הג * א' כגוף
ח □ ל  כפ״א בעת כוונתם h תיקון להס יש ש

 אלו נש' שתי' הטעם נ״ב * וכו' כתפלה
 הוא ב' דמדרגה ונשמות נפ״א עי ביום הוא

 וע״ש יט בהק' לקמן עי' השכיבה בעת בלילה
 : יעש הכא קאמ' יתרונות דתרתי ח אות כדברינו

ל ם ט  בבנו שימשיכנה אפשר יותר יזכה ואם ש
 אפשר דאיך וקשה כ״ב ־ וכו' עצמו

 בהוד ג"פ שתבוא עד והא בבנו תיכף שימשיכנה
 ליככת יכולה אינה אדם בני ג' ראש על צלם

לקמן כמ״ש פנימית נשעה כבחי' גוף כאיזה

 •ץ׳ דה זה ענין דאין לומר ודוחק • יעש כז בהק'
 קתכי שתמא דהא בר״ון ולא בנפש אלא נוהג כז

 בירור שכל כחב סו״פב ש״כו דבע״ח ועוד התם
 אמכס ככלל רהכל הדי יעוש יכו' מע״הד הנברר
 כעקרים הר״ון דגם ג אות כ בהק' לעיל לפמ״ש

 יל דה"כ ניחא יעש ביחד הכפש עם לצאת
 גס עמה יצאו הקלי׳ מעמקי הכפש דכשיצאה

 על ג״פ צלם בסוד עמדו ככר ושלשתם הר״ון
 כזה תחי' הנפש נכנסה ואח״ך אדם בכי ג' ראש

 ביר יכולת יש ואז נכנסו לא עדין ויהר״ון הגוף
 כגוף ולהכניסו הרוח להמשיך הכפש כעל זה

 לפי היינו הכא דקאמר הקלי' ועמקי כנו
 בתוך הם עדין צלם בסוד עומדים שכשהם

 והשקא ־ יעש כז בהק' התם כמבואר קלפוחס
 דהתס לדברינו מהכא סחירה דליכא מבעיא לא

 ראיה אדרבא אלא לכאו' שכר' כמו הנ״ל כ בהק'
 דהתס לדברינו ראיה להביא יש ועור ־ איכא כמי

 דאפשר והבל דקין נשמו' גבי לעיל הכא ממ״ש
 אויתיך נפשי כוונת עי א' בגוף כר״ן להשיג להם

 לצאת .נעקרים הכר״ן כל אין אי והשתא בלילה
 לו הראוי בזמן כא״וא אלא הקלי' מתוך ביחד
 ביחד הכל להשיג אפשר דאיך תקשה נמי התם
 פעמים ג' בעולם תחי' לבוא כלא״ואצייך והלא
 בקלי' הס טבועים והבל קין נש' דגם צלם בסוד

 אלא דוכתי ובכמה יב בהק' ולקמן הכא כדאמר
 ושלשתם הר״ון גס עמה יצאו הכפש דכצאת ודאי

 דהיינו ואפשר ־ ג״פ צלם בסוד עמדו ככר כאחד
 ועיש כ הק' בריש התם דקא' לק״כה דידיע אתר

 לעו״הז ובאים נמשכים הס ומשם בדברינו
 עתם בהגיע במל' להתעבר עלותם אחר בזאז

:וק״ל יע״ש יב בהק' כמ״ש דודים עת
D ם  אלא זה תיקון שייך לא כי שתדע וצריך ש

, z\ איכה הנשמה אכל וכו' לבדו הרוח 
 כפ״א דבדרוש וקשה כ״ב ־ וכו' אופן כשום יוצאה

 נפ״א כוונת עי נכרריס הס הנש' שגם מבואר
 דלא לומר ודוחק • ויענך אשי־י ובדרוש יעש

 הכפש כעלי מתו שכבר היכא אלא התם מיירי
 * יעש דהתס הלשון משמעות זה דאין והרוח

 הקלי' דעמקי הקורם כדיבור שכת' מה דלפי ויל
 כסוד בקליפתם עומדים כשהם היינו הכא דקא'

 הנשמה נמשכת דאינה הוא דמשס ניחא צלם
בנפ״א נעשה פעולות דשני וצ״ל • אופן בשום

הא'



^ אהרןז הקדמה מגלגוליה ש׳ יגל מי׳כג
 בסוד להביאם הקלי' מעמקי נשמגת להוציא הא'
 פנימית נש' לבחי' צלם מסוד להמשיך והב׳ צלם

:וק״ל הגוף בתוך
א ם מ  אופן בשום יוצאה איכה הנשמה אבל ש

 בערך אחר גדעון וזהו כ״ב ־ וכו׳
 דאצי' נפש עד להשיג שיכולים וחבל דקין הנש'

 אחר גרעין הוא נמי דכסמוך גדול שיקול וכן
:פ״ט שס ס״הג

2 D ם  האיש של גדול שיקול חילוק יש עוד ש
 השיקול שמלבד פי' כ״ב * וכו' ההוא

 יש עוד תח״ה אחר עד אלא שאינו דלעיל גדול
 כל להמשיך מהם הא' שיוכל כחיים אחר שיקול
 אלו השקולים דשני וראה והבט * אליו הטוב כחי'
 כל אליו ממשיך מהם שא' דעי זכז תלויים הם

 מהר״חו לה וכדמפרש והייח שבנפש הטוב בחי'
 כת״המ בו יכנסו' שניהם ממילא כסמוך זל

• : וק״ל
ג ם מ  ואיני וכו' שמעתי כך הכותב אמר ש

 דקושי אפשר נ״ב * הבנתם זוכר
 האיש אם כי לעיל דקאמר אמאי הוא הבנתם

 של הטוב כל להמשיך יוכל במעשיו יזכה ההוא
 עוד מ״ש וכן היא דפשיטא דמילתא אליו הרוח

 הוא דמי מוכן אינו כמי רע כולו האחד וישאר
 ואין הרוח בעל לבדו הוא והלא דקא' האחר זה

 היא ג״כ שבנפש דהטוב פירש לכך עמו לזרים
 :וק״ל הנפש כעל הוא דקא' והא' אליו ממשיך

ד ם מ  • כנזל מעשיו המטהר האיש בגוף ש
 ר״ת והיא ככ״ל וצ״ל הוא ט״ס נ׳׳ב

 :ופשוט זל מהר״חו דברי הם וע"כ לי נראה כן
ה ם מ  גבוהה נפשו היתה הע״ה דוד כי דע ש

 נמי איתא הכי כ״ב • וכו' מאד עד
 רבותיה מאי ידענא לא מיהו סוע״ב ד״סד לקמן
 ועוד גרועה הייתד הג' ממדרגה הוא והלא

 בהק' לקמן ואלו הג' ממדרגה שהוא קא' דהכא
 ועיש הב' מדרגה שהיא קין מכחי' שהיה מש' לג

 מתיצא דחדא וכר' וכר' הס ד״ה יז אות כדברינו
 דכל חי אות יא בהק' כס״ד לקמן לפמ״ש חברת'
 כוללת היא הכ״ל מדרגות מג' ומדרגה מדרגה

 עולמית כל המשכת כה ויש כולם המדרגות כל
ע מ  הב' ממדרגה הוא דלעוצס יל וא״כ * יעש א
 • גופיה הב' רמדי' הג׳ ממדר' שהוא אלא דקין
וכזה גופא הג׳ שבמדר׳ דקין הב' ממדר' א״כ

ע • הכל א״ש  מ״ש לג בהק' דהתס כדברינו ועי
 יתיישכ שכח' הא״כ ולפי * יעש בזה לתרץ עוד

 כדה׳׳עה גדול שאדם אפשר דאיך גדולה תמיהה
 כדאמ' לבד דעשיה נפש בחי' רק ליקח זכה לא

 זו״הק בכוליה ועוד חיי שכקת לא דא"כ כסמוך
 הית' שמשם וכודאי דאצי' כמל׳ אחוז שהוא מש'

 כהדר שכמר' ד' רגל שהיא נודע ועוד • נשמתו
 כדא' י*אצי' לחג״ת זכו ו דאינה היכי וכי אכית ג'

 למלכו' זכה נמי דאיהו צ״ל לא הק' כסוף לקמן
 דקרן הב' ממדרגה שהיה לפמ״ש אכל • דאצי'

 זר מכחינה הכאיס דכל ניחא גופא הג' שכמד'
 לעי' הכא כדאמרי' דאצי' נפש עד להשיג יכולים

 מ״ש עפי אפ״ל נמי דמלתא פשטא לפוס מיהו
 ונמשך ביע תוך מתלכש שהאצי' ע״כ ד״סג לקמן

 שיש כ' פרק כס״הג וכתב יעש סוף^העשיה עד
 זה מפני' קונה ויש העשיה מחיצו' נפש שקונה
 בפני' המתלבשת דאצי' נפש עד מזה לפנים

 שהשיג ונק' נרנ״חי שהם כחי' ה' ככל העשיה
 הע״ה דוד גבי יל וה"נ יעו״שב דאצי' נפש

 העשיה מפנימיות היינו שלקח דעשיה דהנפש
 נפש נקרא והכל שבה דאצילית נפש עד

: וק״ל דעשיה
ו ם מ  אומרים רכים הפ' לשון המשך וזהו ש

 נ״כ ׳ וכו' נפש רק בי שאין לסיכה
 שהיה לזה הקודם כדיבור שכתבנו הא"נ לפי

 הוא זה שגם צ״ל שבשלישית הב' ממדדי'
 מיהא הג' ממדרגה שלהיותו שחשכו מהטפות

 אלא כן אינו האמת אבל הג' מדרגה דין בו נוהג
 נדרשה היא מדרי' דכל הב' מדרגה כדין דינו

:וק״ל לעצמה
fD ם  • וכו׳ הנז בפסוק אחי פי' יש עוד ש

: יעש כ הקדמה סוף לקמן עי׳ נ״ב
HD ם  לא האדם שנפש יארע לפעמים כי ש

 וסיכה נ״כ * וכי' שלימה בו תכנס
 כש^ הממשיכים והאם האב כיד תלוי הוא הדבר

 יהיה כך כוונתם וכפי זכותם כפי כי לבניהם
 המעורע מהרע נש' אותה וניקוי זיכוך שיעור

: יעש באורך פל״א סוף סה״ג ועי בה
QD ם  שקול אחאכ חזל מאמר תכין ובזה ש

 צבא וכל הכתוב שאמר וזה היה
 קא' רזל דרשא דהאי לכאו״נ נ"כ * וכו' השמים

כלו' ומשמאלו ממימינו לה ומפיק מדנפשיה לה
מיימינים



כטאהרןז הקדמה הגלגולים ש' על פי'גני
 מפקי דאלוההסכהנהד' ומשמאילים מיימיניס

 בכה אומי זח וכו' אחאב את יפחה מי מן לה
 ד״סט לקמן מיהו זל רשי כפי' יעש ככה אומר וזה

 צבא וכל ע״פ חזל מ״ש הס הל כתב ע״ב
 אחאב את יפתה מי וכו' עליו עומדים השמים

 אלא סמיך דאכתייה אקרא כמי דרזל נר' לכן
: וק״ל נקע דעניינא דרישא

ס נ  וא״עג נ"כ ־ וכי' מתמיה הוא והנה ש
 יוסף רב לה פריך גופא קישיא דהאי

 ודקרי ליישב רוצה רזל מ״מ יעש בסנהדרין התם
:וק״ל לה קרי מאי לה

א  אבל וכו' שקול היה לא במעשיו כי OIT ג
• וכו' טוב חציה היה נפשו כבחי'

 כיון והא הכי לה משכחת היכי וא׳׳ת נ״ב
 ממילא חובה כלפי מוטה היה דכמעשיו

 הרע לצד ומכריעה נפשו בבחי' הרע מתגבר
 העכירות עי הנוסף דהרע ויל • תלייא בהא דהא
 התולדה שמעת הרע כמו בנפש כ״כ אדוק אינו

 ריש ד״כד לקמן כמ״ש כלוסה■ כעיסה שהוא
 מכריער: אינו ולכן מקופייא הוא רק ע״ב

 א"כ וכ״ת כדמעיקרא כעצמה שקולה ונשארת
 הרע לצד שהוכרעה בנכות דחטאו אולמיה מאי

 דמש' כנכות חטאו שאירע עד כסמוך רזל כדקא'
 בנכות חטאו חמיר מי אטו הרע לצד הוכרע דאז

 התורה ככל כופר הוא כה דהמודה מעז יותר
 אדם כין מ"מ חמירא היא דעז נהי יל • כולה

 את ע'יכ שימשיך כנגדו מי ואין היא למקום
 בין שהוא כנכות חטאו אבל ויכי־יענו אליו הטוב
ו ששלט עי הנה לחבי־ו אדם  אדרבא והיגו ג
 מהטוב חלק איזה נכות בירר שבזה לו לרע

 לצד הוכרע וממילא אצלו והמשיכו שבנפשו
 דמשמע דבסמוך רזל דבי־י על ק״ל אך ־ הרע

^ מדבריו  הרע לצד הוכרע בנכות חטאו ש
 שכתב הוא שקול דאכתי כתב ע״ב ד״סט ולקמן

 משוי־ש שהוא פלקון הר״א עד אחאב מן וגס וזל
 ואפ״ל * יעש ושקול בנוני תמיד נשאר אחד
 אלא שקול לנשאר קאמי גופיה אחאב על דלאו

 מעובדא דאי קשה אכחי מיהו * שלו השויש על
 דדריש האי מאי הרע לצד הוכרע כבר דנבות

 בעניינא דכתיב וכו' השמים צבא דכל מקרא רזל
 דנבות עובדא והא היה דשקול גלעד דימות

הוכרע• וכבר גלעד דרמות לעובדא טובא קדים
ט אהרן ו

 שאירע עד בסמוך דקא' דמאי לפרש נר' לכן
 לצד הוכרע שאז ר״ל אינו בנכות חטאו ענין
טמע שאז ר״ל אלא הרע  ונכשל בעכירות כ״כ נ
 דקיל לימחל ניתן שלא לחבירו אדם שבין בעון
 מאי והכא חבירו את שירצה עד לו נמחל דאינו
 מן צועקים דמיו וקול שהרגו כיון איכא ריצוי

 לצאת שפתהו עד נתפייס שלא ומצינו האדמה
 הרוח ויצא ע״פ כדרזל שדוד נפל ושם למלחמה

:הכל א״ש וכזה וכי' נכות של רוחו זה

ח הקדמה
 ע״ב ד״ח פ״ה ס״הג עי׳ זו הקדמה

: ע״א ד״כג וכפיג
ם א  וכו' עבירה איזו שעבר למי הוא הא' ש

 מה כל סותר זה לכאו' נ״ב • לתקן ובא
 קלה עבירה דלתיקון ה' הק' ריש לעיל שכתבנו

 לעי' הדומה בגלגול רק גמור בגלגול לבוא א״צ
 אפי' דמש' עבירה איזו דעל קא' והכא * יעש
 נמי דהכא למימר וליכא בגלגול לבוא צריך קלה

 חיסור דעל דומיא חדא קא' לעי' הדומה גלגול
 בדברינו כמבו' גמור גלגול דבנגי קחני מצוה
 שהוא כסמוך דקא' ועוד * יעש ה בהק' התם
 דווקא ולאו כתחילה שחטא כיון לחטא קרוב
 חוטא שהוא ר״ל אלא לחטא קיוב שהוא קא'

 ואי ע״ב ריש ריז טז בהק' לקמן כמ״ש בודאי
 מסייעתו היא אדרבא מיירי לעי' הדומה בגלגול
 במצר' חלק נוטלת היא דמ״הט להרע ולא להטיב

 בבחי' יא הק' כסוף לקמן כמ״ש כעכיךות ולא
 שהוא כיון צא״ל כחחלה מיהו ־ יעש והד' הג'

 דאפי' בגלגול חזרקו לן אהני מאי בודאי חוטא
 שעוית מה א' מצר לתקן כידו שעלתה תימא

 אחר מצד ומקלקל חוזר הוא מ״מ הקודם בגלגול
 ואין פעם ככל וכעדז זה בגלגול אחרים בעונות

 אלא הכא מיירי דלא צ״ל ע״כ * קוף לדבר
 מר; אהני דהשתא חמורות עבירות על במתגלגל

 מ״מ בודאי חוטא שהוא דאע״ג להתגלגל שחוזר
 כבתחלה חמורות כעבירית כאולתו שונה אינו
 ידע דמזליה ועוד ליה מתרמי זמנא בכל דלאו

 למעבדנהו ומיתת מנייהו עליה דעדו הרפתקי
 הא אמרת מאי וכו' חוייא ליה דנכית כמאן

תקנתא להו אית הכי קלות עכירות על קעכר
להתכפר
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 שכן וכיון * לעי' הדוייה גלגול עי להתכפר
 שפ״ק חמורות עבירות על במתגלגל הכא ד-מיירי
 דקאמר עבירה ואיזו גמור בגלגול לבוא דצריך
 לעיל ולפמ״ש חמורות מעבירות עבירה היינו
 וחזר א׳ בפעם לכר״ן שזכה דמי יג אות ד בהק'
 איכא יעש גמור בגלגול בא שהוא בהם ופגם

 וק״ל קלה בעבירה גס לאוקמה
ם 3  שחהר מצוה איזה לתקן הוא השני ש

 באיזה עצמו לתקן כלומר כ״ב * ממנו
 ע״א וריד הו״עב דיג יא הק' לקמן ועי' מצוה

: יעוש גמור גלגול כריך מצוה איזה •על
J1 ם  להדריכם אחרים לצורך שבא היא הג' ש

: סו״עא די ז הק' לעיל עי', כ״כ
T ם  ואע״ג כ״ב ־ מלחעוא רחוק הוא והשני ש

שאפ' כתב מג הוף יא בהק' דלקמן
 מ״מ ־ ייעש רבות עבירות ירו על ויבואו שיחט<א

 חוטא א'שהוא החי' לגבי מיקרי החטא מן רחוק
 כוללת זו דבחי' ועוד * לעיל כרכתיבכא בודאי

 לרדוף חייב שאינו מצות על שמתגלגל מי גס
 בהק' כמבו׳שס ומעשרות תרומות כגון אחריהם

 ומיהו * יעש יחטא שלא מובטח שהוא דיד ר-יש יא
 מי כמו כלל יחטא שלא כ״כ מובטח שאינו כיון
 ליה קרי החטא מן רחוק לכך אחרים לתקן שכא

• וק״ל פ״ה שם ה״הג ועי׳
H ם  מי אין שבעולם הנשים נשמות ובכל ש

 כ״ב ■ זו כחשה אליו קרובה שתהיה
 פיג בס״הג כמהו' בשורשו אליו קרובה היינו
 תליא לשורשו דבקרובה כיון לדקדק ויש * יעש

 ויל ־ מזה לעיל דקאמר מעשיו לפי מאי מילתא
 שעומד שעה אותה של לשורשו הקרובה דה״ק

 בחי' יש נמי שרשו דבבחי' משים מעשיו לפי בה
 מי ויש מזה למעלה זה רבות ומדרגות שונות

 כעת שנחצבה ממה מעלה מעלה נפשו שמעלה
 שורשו ובתר מטה מטה שמורידה ויש התולדה
:וק״ל אזלינן ^עה אותה של מעשיו שכפי

ם 1 ̂זחת לאשה עמו מגלגלים ש ^ ד ע  וכו׳ א
 ומכאן מגלגלים שאינם הגי דלא מש' כ״ב

 צד על אשה נושא אינו המגולגל שגם נראה
 כגזרת אלא השתדלותו כפי וההזדמן המקרה

 מפום העולם שאומרים כמו ודלא פתגמא עירין
 שהמגולגל זל הארי בשם בה ומטו קשישאי רבנן

לכס וחטפתם־ בקוד בידו הבא מן אשה לוקח

 כה״הג אכל • היא דלא אשתו איש הכרמים מן
 היכא ולפיז יעש וכו' שמגלגלין אפשר איתא פיג

 יש וא׳׳כ ההזדמן כפי לוקח ע״כ מגלגלים שאין
 ולומר לדחות יש מיהו ־ העולם להכרת מקום
 סמוכה היותר אלא לוקח אינו בכה״ג דאפי׳

 קרוה וקרוב לשרשו הקרובה אשה לאותה וקרובה
. : והיע״כא עיקר נראה וכן קדים

ט הקדמה
, ולקמן פיג ה״הג עי' זו הקדמה כל

׳ : יעש כ הקרמה ריש
ם א  והס וכו' בא ודור הולך דור וזה ש

כמר־ היינו נ״ב ־ המתגלגלים האנשים
 שו׳׳ר' ‘ בגלגול שבא דור הוא שהולך דור שדר׳זל

קוהל^ בה״הל עצמו רזל בדברי מפורש שכן
יעש ע״ח ד״קכז

ם ב ואינס' וכו' הנשים שהם ה^יז אכל ש
• כעלס לצורך רק נ״ב ־ בגלגול חוזרים ,

 ׳ : שס כס״הג נמי מסיים והכי ח בהק' לעיל כנז'
ם ג  י מה תימא נ״ב * אחר טעם יש עור ש

ד דקא' מזה לעיל אישמיענן טעס  עו
 לער הדבר וטעם הגי' שם ובה״הג אחר טעם יש

 טעס* עור דאיכא משוס דידן גי' ליישב ויש וכו'
 קא/ לכך חזייא לא תרי לכי דאיתתא פשוט

 משוס א״נ אחרינא טעמא עוד איכא זה שמלבד
 ואין■ יעש אחר טעם כתב כ הק' בריש דלקמן

: וק״ל ומאוחר מוקדם
ם ר  עק<ד מצות שמקיימים לפי האנשים כי ש

 לומ־־מקיימיס דקדק נ״ב • וכו׳ התורה
 במה תגי דלא לאשמעינן התורה עתק מצות

 שעוקקיס בעינן א 12 לחור התור' בעתק דאיתנהו
 לגיהכס הס נככתיס עותקים אינם אס אבל ממש

 דניס אין בתורה העותק שהצדיק ד בהק' וכמש״ל
פן כב הק' ריש לקמן וכ"כ יעש בגיהנס אותו  ו
 באנשיס משא״כ וזל כתב ר״עב דיט כ בהק׳

 יע״ש וכו' תורה הלומדים
ם ה  התורה עסק מצות שמקיימים לפי ש

 נ״ע ־ כגיהנס ליכנת יכולים אינם
 היה טוב יוקר אדרבא זו היא מעלה ומה וא״ת
 אחה בפעם תכף בגיהנס עונותיהם למרק להם

׳ מהר״קו שתי״־ז כמו ויל * רכים בגלגולי' מלחזור
זל
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 משא״כ יעש הוא חשד חפץ שהשית ד הק' כשרף זל

 המצות ככל ליתנהו וגס מת״ח דפטירי ככשיס
 להם כחי לכך כ״כ בגלגול מרויחיס ואינם

: וק״ל מהגלגול יותר גיהכס .יתברך
ם 1  מירן לא אכויה בן באלישע וכמ״ש ש

 דהש״ש מפשטא כ״ב • וכו׳ כדייניה
 כבוד -משוס הוא למרייניה בעו דלא דהא משמע
 משום ולא בח״א התם זל מהר״שא וכמ״ש התורה

 בו שולט אלא כו שולט גיהנס של אור דאין
 ושליק למדייניה מוטב אמר ר"מ דהא ותדע

 כפי ליה, משמע לא רזל אכל מקבריה קוטרא
 של אור און דמעיקרא משוס אלא זל מהר״שא

 מקבריה קוטרא דשליק והא בו שולטת גיהנס
 ליה משמע כמי דרזל יל א״ג ׳ ר"מ תפלת עי הגא

 תלייא בהא דהא דס״ל אלא זל מהר״שא כפירוש
 לשלוט ש׳׳ג באור יכולת אין התורה כבוד דמשום

 התס דאמריכן ממאי ראיה מייתי דלא והא 'כו
 • בהם שולט ש״ג אור אין ת״ח חגיגה בשלהי
 כעירובין תוש' עי' שם נככשיס דמ״מ דיל משוס

x>h אפי' א"נ • רב דמעשה משוס א"נ ־ ע״א 
 ואזיל מסתמיך פיג שס בס״הג אבל * כהרשיע

ע חגיגה דשלהי מימרא אהאי ^  :בפ״ו שס ו
f □  בתורה עוסקות שאיכס הכשיס אבל ש

 להסתפק כ״כ.יש * לגיהכס ליכנס יכולות
 בתורה שעסקה וכיוצא ברוריה כמו חכמ' באשה

 ואת״ל לאו או לגיהכם ככנסת אס לינה מה
 באה אס עונותיה מתכפרים כמה ככנסת דאיכה
 דקא' רזל מדברי ולכאו' לאו או בגלגול עליהם

 דאי משמע בתויה עוסקות שאינם הכשיס אבל
 יש מיהו ־ לגיהנס ליכנש יכולות איכס עושקות

 ואפי' קא' בתויה לעשוק חייבות דאינס לדחות
 אכשיס בעינן דתרתי מהכי לא עוסקות שהס
 ועוסקות נשים אבל בתורה ועושקיס חיוכא בגי
 להוכיח יש וכן • לא עושקיס; יאינס אכשיר או

 שהאנשים לפי וטעם.הדבר הל כש״הג ממ״ש
 וכו' דחמצעיתא עמודא שהיא בתורה עושקים

 אחיזתם שאין מצר בתורה עקקו שלא הנשים אך
 רגליה כשוד והיא בהם שילט ש״ג אור משם

 הרי ■ עכ״ל בהיכלות פקודי בפ' ככז' מות יורדות
 בעיי לן אפשיטא ושפיר מילתא תלייא דכאחיזה

 מאי לפום חבר באשת להסתפק יש אכתי מיהו
א"כ, גברייהו בהדי דפלגן כ דף כשוטה דקיל

 ̂ או כבעלה דינה קאתייא בעלה .דמחמת כיון:
 וכמו • דפלגן:בהדייהו הוא לחוד רבשכר דילמא

 הוי אי ת״ח ■ביד שמחזיק במי להסתפק יש כן
 כתובות ומשלהי • לאו או זה לענין כת״ח דינו

 ר' דברישאיקאמר כת״ח דדינו נראה ע״ב י־״קיא
 מצאתי ■משיק הכי ובתר חיים איכס ע״ה אלעזר

 מעלה מנכסיו ת״ח המהנה כל וכו' תקנרז להם
 הריבור■ להרחיב היה וראוי וכו׳יעש הכתוב עליו

 כזה זל המפרשים שדיברו מה ול<הכיא זה כפרט
 משכיל והקורא זו בהערה די הפנאי לאפס אך

:והיע״בא כספרתס המה הלא כד״ק יעיין
 עונותיהם למרק לגיהנס ליכנש יכולות 0ש ח

 מירוק התינח וא״ת כ״ב ־ להתגלגל וא"צ
 דהא מא״ל עשה במצות להשתלם אכל עונות
 שצריכות ובודאי שאהזג כמ״ע חייבות כמי נשים

 הספיקו לא ואס האנשים כמו בהם להשתלם הם
 דמתגלגלות׳עליה' ודאי הא׳ כפעס כולם לקיים

 מירוק רק מלוה להשלים מועיל אינו דגיהכס
 הגלגול t צריכי מיצרך נמי נשי' וא״כ לבד עונות

 ■ התדיריות מצות עלחישור הוא הגלגול דעיקר יל
 דיג יא בהק' לקמן כנז׳ וכיוצא ותפלין ציצית כמו

 משוס מיכייהו פטורות נשים כולהו והני סו״עב
 על דגם יא בהק' התם דמבו' ואע״ג נינהו שהזג
 ומעקה ומעשרות תרומות כגון אחרות מצות

 כולהו הכי מ"מ עליהם להתגלגל חייב וכיוצא
 ולאו קרקעות להם דאין בנשים כ״כ שייכי לא
 לצאת דרכו איש כמי הקן ושלוח כינהו זריעה בכי

 הס כמי ומילה הכן ופדיון אשה ולא בדרכים
 וגרושין וקדושין האס על ולא האב על מוטלות

 ופ״ור מלתא תלייא כדידה לאו כמי וחליצה ויכום
 לא הזג שאין דרוכמצו' כאופן * מפקדא לא נמי

 אפשר גכייהו דשייך הוא ומיעוטא בהו שייכי
 לקיימם השפיקו לא ואס הא' בפעם לקיימם
 כינהו עיבור להם המספיק מצות א' כפעם
 כאנשים גבייהו שייך דהעיבור רזל כתב וכבר
 אס מיהו׳ כעי' בהם להשתלם הס יכולות וא"כ
 גלגול הצריכה מצוה איזה הם שחסרות ימצא
 דמציכו והיינו *בגלגול הס דבאות אה"כ ממש

 לו בהק' לקמן ככז' בגלגול שבאו נשים לכמה
 ;וק״ל בזה כיוצא וכן יעש רחב גבי ע׳׳ב ד״מה

D ם  וכו' העיבור בשוד לפעמים באות ש
 אחד על והייני * כצ״ל כאנשים נקבית

משכי



אהרן ט וןקדמח הגלגוצים ש׳ על פי'בני
 הנשמה של עצמה לצורך הוא הא' פנים משני

 החסירה מצוה באיזה להשתלם כדי המתעברת
 להתעבר שתצטרך ההק' בסיף לקמן כמ״ש לה

 הזאת האשה לצורך הוא והשני וכו' עצמה מפאת
 או כמבו'בסמוך הריון לקבל כדי בה המתעברת

 גבי ה הק' ריש שנת״ל כמו במצות לסייעה כדי
 שייך דעיבור כיון קשה אבל • יע״ש האנשים

 בהדי הא עונוהיהם למרק גיהנם לי למה בנשים
עוניתי' גם מתכפרים העי' דבהדי פילכא שיתא

 הגוף על הבאים היסורין בצער שמיגשית עי
והק׳ ה בהק' לעיל כדאמרינן המיתה וצער בחייו

 עי ^א אינו דזה ויל בדברנו ועיש גברי גבי ג
 הלידה.כמבו' מעת שהוא לעיבור הדומה גלגול

 לעי׳ הדומה גלגול דגם ואפשר הנ״ל במקומית
 אכתי מיהו ־ עי'בחיים רק בנשים שייך לא נמי

 המתעבר לצורך כשהוא נמי כחיים דעי' קשה
 יסורי בצער מרגיש הוא כמצות להשתלם כדי

 יע״ש סו״עא דז ה הק' ריש התם כמבו' הגוף
 נר' ע"כ י עונותיהם מתכפרים ממילא וא״כ
 משום נשים גבי כ"כ שכיח לא דעי' גוונא דכל

 הקודם כאות כדאמרינן נינהו מצות בני דלאו
 כמבו' הוא ורחוק משרשה שתהיה נמי ובעינן

 לפעמים כאות דקאמר והיינו ההק' בסוף ג״כ
* וק׳׳ל כ״כ שכיח רלא משום וכו'

 העי' כסוד שבאה שאחר אפשר כי דע י
ההק׳ ע״ס מכאן נ״ב וכו' אשה באיזה

 זל מהר״חו הוציא ומשם ע״א ד״נה לקמן עי'
: יע״ש כז

א  עיבור בסוד בה שבאה שאותה אפשר י
 דגלגול ואע״ג וכו׳ כנתה תתגלגל

 מעי'לגלגו' קאחי הדרגה דעי הכא ליתיה בנשים
 עצמה מפאת הגלגול 6 היא שצריכה וכגון שפ״ד

 דשאני משום כאנשים זה ענין מצינו דלא יהא
 לידה שעת עד יצירה משעת שעתא דבכל אשה

: וק׳׳ל בבטנה מונח הולד דידה גבי
ב  האיש יתגלגל לפעמים כי דע גם י

להס' יש זה כענין נ״ב • נקבה בגוף
 מ״לת דכל כט דף בקדושין דתנן והוא א' ספק
 ובל תשחית וכל תקיף מכל חוץ חייכות ׳נשים

 של זי בנש׳ להסתפק יש והשתא למתים תטמא
 בהקפת היא נפגמת אם כאשה שנתגלגלה איש

להסת׳ יש וכן • לאו או איש שעיקרה משו' הראש

 האיש אוחו ועבר באיש שנתגלג' אשה כנש' להפך
פ׳ הוא פוגם אם זקנו השחית או ראשו והקיף  כנ
ק׳ בתר או אזלינן השתא דבתר דעלמא כאיש  מעי

 הריון לקבל יכולה שאינה שכ׳ רזל ומדברי אזלינן
 משום אזלינן מעיקרא דכתר להוכיח אין וכו'
 לענין ולא אחמר שלה טבע לענין דההיא דיל

 השתא יבתר להוכיח אין דנא קבל וכל • דינא
 מ״ע דכל בקדושין החם תו דתנן ממאי אזלינן
 שעיקרה זו דאשה ובודאי פטורות נשים שהזג
ק' כת״־ ואי שהזג המ״ע מקיימת אינה איש  מעי

 ובודאי בנפשו ופוגם מ״ע מבטל הו״ל אזלינן
 חדא * אינו זה * לתקלה שלח רחמנא אמר לא

 לחזור כעי ולא סגי א' פעם דכקיום מ״ע דשאני
 ועיש יא בהק' לקמן כמ״ש גלגול ככל ולקיימם

 הא' כפעם קיימם שככר אפשר וא"כ • לז אות
 דמ״ע ועוד לידו וכאות שכיחי דאינהו וכפיט

 קיימה כאלו דבעל בקיום לאשה לה סגי שהזג
 ד״ג מאר״שכי שער כריש רזל כמ״ש עצמה היא

 מל״ה מש״אכ הוא דשו״את ועוד • יע״ש רע״ג
 להביא יש מיהו • עליהם מוזהר הוא פעם דבכל
 כקדו' התם דקיל ממאי אזלינן השתא דבתר ראיה
 כנענית כשפחה מותר עברי רעכד ע״א דט״ו
 דמשפטיס קדישא הסבא טעים וטעמא ־ יע״ש
 משוס משפטים פ' ריש בס״הל ורזל ע״ב דק״ה
 לעלמא דדכורא מעלמא ונחית ופגים דעבר
 והשתא ־ יע״ש כנענית כשפחה אשחרי דגוק'

 אשתני גופיה אשתני דלא התם ומה ק״ו הדברים
 נקבס בגלגול שבא גופיה דאשתני הכא דיניה

 לקולא דהשה' כתר דאזלינן דחזינן וכיון ־ כ״ש לא
 דאשתני באיש שנתגלגלה אשה גבי לחומרה כ״ש

 ע״ע דמ״ה לו בהק' לקמן רזל כמ״ש לעלויא
 היא דחייכת יע׳׳ש יעל רע״ג.גכי דק״כח וכס״הל
 כעיון לן ואפשיטא כאיש ושאדמילי הראש בהקפת

 שהיה כעלי שנתגלגלה גופה מיעל ראיה ועוד
ד היכי אזלינן מעיקרא כתר אי והשתא כהן  עבי

 שהיא ועוד לעבודה פסולה אשה והא עבודה
 כתי ויהיה אזליכן דהשתא כתר ודאי אלא זרה

 להק׳ כשרצה כצרעת שנתכגע יהודה מלך מעוזיה
 שהיה עיזא גלגול שהיה חזי דמזלי אע״ג קטרח

 רכן ע״א דקל״ה מלכים סוף כש״הפ כמ״ש כהן
 להיפך וכן ולוויי בכהני שנתגלגלו גברי מכמה

אלא עוד ולא דוכחי ושאר לג הק' סוף לקמן כנז'
רכתב



רא אהרך̂:ו יזקדמה ־הגלגולים ש' על פי'כני
הג דכתב  אדס דכל ע״כ ד״עג בליקוטים כל׳

:וק״ל יעש כהן בגלגול לבוא מחוייב
ד  נקט נ״ב * בו וכיוצא זכור משכב כמו י

 לקמן רזל לו שביאר מה עפי עון האי
 שכרכע שלפי שבוע כלבא על ע״א ד״כה שם

: יעש אשה בגלגול בא כנקבה
כש' גלגול שהיא הזאת הנקבה והנה

 נ״ב ׳ ובו' הריון לקבל יכולה אינה זכר
 יכול שאינו נקבה נשמת שהוא לזכר רה״ה לכא״נ

 בשיתוף לא אס מ׳׳ד טיפת לו שאין לפי להוליד
 גבי שאמרו וכמו העי' בסוד עמו זכר נשמת
 לנוכח וכמש״ה עקר היה שלכך אע״ה יצחק
 דנוק' מסטרא שהיה לפי כמותה עקר ר״ל אשתו

 מצינו אכל דרכורא מסטרא נשמה לו שבאה עד
 יעל שהיא נקבה נשמת ו;״כ שהיה הכהן בעלי
 מגולגל שהיה ואפשר כשופי הוליד ועכז כנזל

 נשמות וג' דב' הלידה מעת זכר נשמת ג״כ בו
 להסת' ויש ה בהק' כדלעיל ביחד להתגל' יכולים

 להוליד יכול דאינו אמרינן נמי בכיה״ג אי עוד
 כמש״ל מאשה איש שאני או * זכרים רק נקבות

 זו דנקבה לדעת יש ומ״מ • והיעא יא אות קוף
 מאחר זוג בן לה יש מהיכן זכר נשמת שהיא
 נש' שהוא זכר להיפך וכן זכר בחי' עצמה שהיא
 ד׳׳לא כס״הל ועי' זוג כת לו יש מהיכן נקבה
 יצחק גבי כן שהקשה הדבר יצא מיה' כפסוק ע״א

 ־ יעש בז לו להיות רא״א מהתם ומש' אע״ה
ק כאן ממ״ש היפך הוא ולכאו'  לחבר ־מצינו ו
 יעל נש' שהיה הכהן ועלי רחב נש' שהיה הקני
 אפ״ל והיה ׳ נשים שהיל ע״ב ד״מה לקמן כנז'

 א' לפונדק מזמינם עד״ש זבז מזווגם שהק״כה
 רזל מדברי אך הוא הפוך עולם ולפז וכו'

 זכר היא האשה כאן אכל דקא' הכי מש' לא דבסמוך
א הכהן ועלי הקני חבר גבי וכן כבעלה ע ^  : ו

ז  שתתעכר זולתי אחי• מציאות לה ואין !ס1̂נ ט
 ד׳׳מה לו בהק' לקמן עי' נ״ב * וכו' כה

 זל מדבריו ומש' חנה גבי זל מהר״שו מש' ע׳׳ב
 יעש ג"כ מועיל נקבה גלגול שהוא צדיק דתפלת

 אחר מציאות לה דאין קא' דרזל חדא לדחות ויש
 נש' חשיכא חנה דאי ועוד עיבור עי זולתי כלל
 לה גרמה נקבה נשמת שהוא עלי. ותפלת זכר

עו' הכא כדא' זכר ולא נק' לילד היל הריון לקבל  ו
ותלד ותהר חנה את ה' פקד כי אומר שהכתוב

ט? אהרן בני

 לה גרמה עלי תפלת ואי בנות ושתי כניס שלשה
 בנות וב' כנים ג' אכל לשמואל כשילדה התינח

 היא צריכה פעם דככל הכא מבי' הא ילדה היכי
 ה״ה זל מהר״שו ולדברי נקבה נשמת לעיבור

 מצינו ולא צדיק לתפלת פעם ככל דצריכה נמי
 לומר סברא ואין ־ עלי לתפלת שוב שהוצרכה

 מאי בניס ג' ועוד ממש מעיבור עדיפא דתפלה
 זכרים ולא נקבות רק יולדת אינה הא עכידתייהו

 אע״ג דחנה הוא העיקר אכל דלעיל כקושיין
 זכר נשמת חשיבא לא הקני חבר גלגול שהיתה

 שהיא הזונה רחב נשמת היא שמעיקרא כיון
 נשמת שהיא משוס לא עקרה שהיתה ומה נקבה

 מאיזה הזאת בפעם כך עליה דנגזר אלא זכר
 ושאר באמהות שמצינו כמו ית' לו ידועה סיבה
 שיהיו לפעמים עליהם דנגזר דעלמא נשים

 וכשנפקדה גמורות נקבות שהם אעפי עקרות
 וצרכיה ה ולא רווח דרווח כיון רחמיה ונפתח חנה

: וק״ל למידי תו ,
 •וכד' זכרים כניס ללדת לה א״א אמנם ^}□ ין

וכו' תזריע כי אשה אומר שהכתוב לפי
יולדת תחלה מזרעת אשה רזל כמ״ש היינו נ״ב
 כיון והפא • נקבה יולדת תחלה מזריע איש זכר

 בין ממ׳׳נ לכך כבעלה זכר היא ג״כ שהאשה
 א״א החלה שהוא ובין תחלה הזריעה שהיא
 כח מועיל אינו וכאן • נקבה אלא הולד להיות
 כמו כה שנתעברה נקבה של נש׳ אותה שיתוף

 ולא ממנה היא הזרעית שטיפה לפי הריון גבי
 לחוד המ״ן שהיא זרעית דטיפת נש' מאותה

 רוחא ההוא עי שהוא הריון לקבל מ״ן והעלאת
 כש״הפ המן כדרוש כמבו' ־ לחוד בגווה דשדי

 נראה והיה ־ יעש פ׳ז סוף ש״טל וכע״ח וירא פ'
 מחדש בגווה דשדי רוחא כאן להיות שצריך לו'

 רוחא ראותו הנקבה נשמת בה שנתעברה לאחר
 כלום הועיל לא א' כביאה כעלה בה דאעיל

 הריון ולקבל אח״ך מ״ן להעלות כלי לעשותה
 אזיל דלא יל שמא מיהו ־ זכר נשמת שהיא לפי

 הוא וניעור וחוזר פקיד מיפקד אלא לאיבוד
 ה1בהשי לוקחת שהיא אפ' או העיבור לאחר השתא
 נשמה אותה של בגווה דשדי רוחא כח אותו

. : והיע״כא בה המעוברת
 צורך ללא העיכור בקוד שם להשאי 0ש

קוד של הזאת שהנש' כגון ל’־צ״ נ״ב
העי'



^הרןp הקרמס סגלגולים ש' על עי'
 עצמה מחמת כלאו״ה גלגול צריכה היא העי'
 אח״ך לכוא שתוכל כרי כאן שנתעברה אלא

 לסייע זה ואגב יא אות כמש״ל הדרגה עי בגלגול
 הכל לעשות דעות אל דרך שכן שתהר זו לאשה
 הוא העי' כסוד שס היא נשארת אס ולכך א' בכת
 הגלגול רק העי' לה יספיק לא כי צורך ללא

 שלאתשאר משוס להתגלג׳אטו לה למה יאלת״ה
 צורך ללא עצמה ותכניס תלך הקל כעי' צורך ללא

 היל ומסוכן חמור היותר הגלגול כאחריות
 : כדאמרןוק״ל ודאי אלא למקומה ולחזור להסתלק

 ונפלא גדול זכות עי ולפעמיס ואמנס
 לסיבה תינח תימה נ״ב • וכו' אפשר

 זכר וילדה תזריע כי דאשה הא' לסיבה אכל ב׳
: וצ״ע מא״ל איש ולא

 נ״ב • וכו' אפשר ונפלא גדול זכות עי כ
 הק״כה לה יזמין הזכות שעי היינו

 לקבל שתסייענה רק גלגול שא״צ נקבה של נש'
:וק״ל משס להסתלק תוכל ואז לבד הריון

א □ כ  ל״ד נ״ב • וכו' הולד שנולד שבעת ש
א״נ • שנוצר בעת אלא שנולד בעת .

 שבזמן דינה גבי כדאשכחן שאני גדול זכות עי
:וק״ל להיפך וה״ה לנקבה נהפכה הלידה

ם כ כ  • הנקבה נש' אותה משם תסתלק ש
 עיבור כבחינת שס חשאר או נ״ב

 ד״נה לקמן וכ״ה ממנה תפרד ולא ככתחלה
: יעש סע״א .

י הקדמה
 על אבות פרקי בבי' מארזל וש' יתרו פ' ש"המ

 בדבר תלויה שהיא אהבה דכל משנה
: יעש ס״הג יכסוף

□ א  פחות רק וכו' חילוק אין אס ואמנס ש
 ע״ב ע דף לקמן עי' * מדרגות מת״ק

 כמ״ש הוא אלו מדרגות וענין זה ענין כל שמבו'
 דתריג לא הק' וריש ע״ב ריב יא בהק' לקמן

 שרשיס תייג נקראים הס פרצוף דכל איכריס
 כל וכן קטניס שרשי לס״ר ומתחלקים גדוליס

 גדולות ניצוצות קריג בו יש מהתריג ושורש שויש
 נמצא יעש קטנים ניצוצות ס״ר עד ומתחלקים

 זה נשמות ניצוצי רכבות ורבי אלפיס אלף שיש
נשמה ניצוץ בין דיק לה ומשכחת מזה לה מס

 והס מדרגות כמה אחרת נשמה לניצוץ זו
 1שראוק לפי זה וכתבתי • כאן הנז' המדרגות
 ידעתי לא שכתב שס מארזל ש' על זל להשמ״ש

 ולענ״^ יעש עכ״ל מדרגות הת״ק אלו פי' מה
: וק״ל כמ״ש פשוט הוא

□ ב  לשורשי חוזר דבר כל וכו' כתח״ה אכל ש
: ייעש ל הק' סוף לקמן וכ"כ נ״ב

□ ג  שיעור ביניהם הפרש יש אס האמנם ש
ופר׳ בגדולה הגרועה מתבטלת אז וכו'

 ביניהס הפרש יש כשלא כי הוא הטעם נראה נ״ב
 שחתבטל כ״כ רחוק ההפרש אין מת״ק פחות רק

 פ״^ חשובה המעולה שאין יען במעולה הגרועה
 כ״ת גרועה הגרועה ולא הגרועה לבטל

 ת״ק הפרש כשיש אכל המעולה לגבי לכשתתכטל
 ומתבטלת המרחק.ביניהם רב אז יותר או

- : וק״ל המעולה לגבי הגרועה
ם ד ^ ’ בכף כצ״ל א׳ כשורש הס ושניהם ש נ'  ו

 pממדרג גבוהה היא הכן מדרגת אם ואז
 שס־ כמ״ש פעמים הרכה נמצא שכן וכמו האב

 ונקרל^ הבן כנשמת האב חלק מתבטל אז כש״המ
 שמדרגת להפך הוא ואס הכן שורש שם על הכל
 הען מתבטל אז מהבן גדולה יותר היא האב
 ’ וק״ל האב נש' שורש שם על הכל ונקרא האב לגבי

ם ה ס רוחא ההוא נשאר ועד לעולם כי ש  ע
 אס דאפי' משמע ג״ב * וכו' התלמיד

 לא לעולם מחוברים הס נמי מת״ק פחית הוא
 התלמיד עם להרב שיש ההפרש והיינו יפרדו
 אס ולכן כסמוך לקמן ומ״ש * בנו עם מהאב

 רכתרקד הכי נקט כנו משוס מת״ק יותי ביניהם
: וק״ל כסמוך מיירי

ם ( ^ ־ ביהונתן דוד נפש ותדבק בסוד ש  נ״
 דהקרא אע״ג כתבנו ג הק' כריש לעיל

 און דוד בנפש נקשרה יהונתן דנפש להפך כתיב
 מיקר ■ יעש אמת הוא כשהענין בכך לדקדק דרך
 למימל- בעי דהכא משוס הכי למימר ליכא הכא

 המקרא ולפי • תלמידיה גו רוחא יהיב דהרב
ק גו רוחא יהיב הוא שהתלמיד להפך הוא  דכי
א רביה דיהונתן הוא דקושטא לומר ואין הו  דדוד

 כדאיקא רביה הוה דיהונתן כריה מדמפיכושת
 0ופ'' בח״א זל למהר״שא יע״ש דכרכות כפ׳׳ק

 דקרא צורתא לפי העניןאמת הוי והשתא יהונתן
ש׳ ע״ב ד״צג חלק דבפרק • אינו זה כדלעיל  מ

דדור -



דבאהרןי הקדמה הגלגולים ש' על פי׳כני
 דגרסיכן מיהונחן יותר בתורה גדול היה דרור
 לא הזה הפסוק כל רב אמר יהודה וא״ר ההם

 לשאל שיודע כגן יודע בל׳'הר אלא דואג אמרו
 בכי יהוכתן א״ל בכולהו וכו' להשיב שיודע גבור

 כמי רבדידיה מילתא עמו וה' דא״ל כיון כמוהו
 הרי * יעש ביה ואיקכי דעקיה חלש ביה הוה לא

 שקר דרואג לומר ואין * מיהונתן גדול דוד שהיה
 לקנאתו כדי כ"כ בשכחו להפליג בדוד ביה ענה

 דנמצא הוא דקושעא משמע חלק בפ' דמלזתס בו
 חשיב מניה דלעיל דואג שאמר מה כל בדור בו

 מהם א' שכל המואביה מרות שיצאו בכיס ששה
 מייתי ועלה דוד מהם וא' דבריס בששה נתברך

 ואעפי לעיל דאייתיכן רב אמר דרי מימרא האי
 רביה דהוה הוא רדוד דאה״כ ולומז־ לדחוק שיש

 כקשרה יהוכתן וכפש דקא' קרא מיהו דיהונתן
 בההוא כלו' אלא קא' ממש בדוד לאו דוד בכפש
 ככוונה ורזל דיהוכתן בגויה דיהיב דדוד רוחא
 דמלתא קושטא לפום ליה וכסיב המקרא סירס
 ליה שמיע דמהיכא פירכא רדיכא אעיקרא מ"מ

 ויהונתן דוד בין ותלמיד רכ ענין שהיה מהקרא
 U לדבר ככלותו ויהי ואומר מספר הכתוב והלא
 משמע דוד בכפש נקשרה יהונתן וכפש שאול

 משוס ואי הכי מקמי ולא דנקשרה הוא דהשתא
 כההיא מניה גמיר מה הוה ותלמיד רכ חיבור
 אשתעויי אפי' והא בגויה רוחא למיהב שעתא

 הק' ריש דלעיל ועו״ק בהדיה אשתעי לא כמי
 יליף והכא מחייס עיבור לענין מיניה יליף ג

 לאו קרא אתא להכי ואי ותלמיד רכ לעכין ליה
 כר' לכך לתרווייהו מיכיה יליף והיכי אתא להכי

 מחייס עיבור לעכין ליה דריש קרא דעיקר לו'
 לדוגמא אלא רזל הכא כקעיה ולא כדלעיל
 גבי זה כעין מחייס דיבוק דמציכו לומר בעלמא

 המק-א להביא חש לא ומש״ה ויהונתן דוד
 ובזה ג הק' כריש דכתיבכא מעעמא כצורתו

: וק״ל הכל ניחא
 כנו הוא התלמיד של הרב אס והנה ?

 אביו של רכו הוא שהבן כלו' כ״ב • וכו'
 : ע״ב ד״ע לקמן ועיין

 עס והבן רבו שהוא לפי בכו עס האב □tT ח
 כד^ך כקע נ״ב ־ אביו שהוא לפי אביו

 למנקע דהו״מ וה״ה מזה כונול שזה מה לפי זה
עס והבן אכיו שהוא לפי בכו עס האב איפכא

 אלא לזה נותן שזה מה לפי רבו שהוא לפי האב
 נקיע בגדול נתלה להיות הקען שדרך משוס

: וק׳י׳ל הכי ו לה
 אשתו עס מזדווג האיש בהיות כי דע ט

: ס״הג בסוף עיין כ״ב * וכו'
ם י  נ״ב • או״פ ג"כ כבן נמשך האס ומכח ש

 ליה קרי יתרו פ' בש״המ דהתס וקשה
 נמי דהוא ומשמע מלבוש האס מן הנמשך לאור
 תוך מלובש שהוא כיון אלא דאה״כ ויל או"מ

 מיהו ־ דידיה לגבי פכימי מקרי האב מלבוש
 להפך מבו' פ״ה המוחין שער ש״ך דכע״ח קשה

 האס מלבוש תוך הוא האב מלבוש דאדיכא
 הכל מן חוץ כך הוא סדרן וכמצא וזל שס דכתב

 טיפה וכתוכס דזא דגופא איבריס רמ״ח הס
 שלה וכפש שלה כחומר מרמ״ח כלולה דאי'

 שלו כחומר מרמ״ח כלולה אבא טיפת וכתוכה
 • יעש עכ״ל אדס כפש הכל וכתוך שלו וכפש
 ,דצלס ככ׳׳מ הוא וכן ופיב פ״ח בשט״ל ועיע
 ליישב והכלע״ד דאימא צלס תוך מלובש דאבא
 כחי/ והיא מאימא היא שהנש' הוא שכודע כעס
 מס, והכה בחי'א"ומ והיא מאבא היא והחיה א"ופ

 וכו' האס ע״ש כק' כילו דא״וא מכש' לכן שכמשך
 כולו שלהם חיה מכחי' שנמשך ומה א״ופ נק'

א״ומ וכולו האב ע״ש נקרא  האב בחי' ולעולם נק׳
 :וק׳׳ל שהוא בכ״מ האס בחי' תוך מלובשת היא
א ם י  את המקיף יכוף הזמן וכהמשך ש

 המשך דכעי דסא כר' כ״ב ־ וכו' הפנימי
 ושקולים ככן שויס כששניהם היינו זאז לכוף זמן

 לא כדלקמן מתחלה בו גיכר אי״המ אס אכל
 אם שיש וההפרש • להפך וה״ה זמן המשך בעי

 לבין להופכו או לטוב ואו״הפ או״המ שכיהס
 צריך אינו דהתם הוא לרע וא' לטיב מהם שא'

 על והכא טבעו מחמת בנקל כך אלא כפייה
, : וק״ל כפייה ידי

יא הקרמה
 ע״א וד״נח בד״כז ועוד לא הק' לקמן עי'
 מצות התריג ובהקד' פ״ג וס׳׳הג ע״א וד״סג

: יעש ואילך מדקיב זל להי״שש
 • וכו' שוה כולם עכין אין האמנם שם א

 עולס שככל הה"פ ענין שאין כלו' נ״ב
מאביע



גש' על פי'־בגי א 'U iן'יא ח15־1אא 6‘ל ר ה ^

 דעול׳ס ה״פ שכל לפי דאצי' לה^׳פ שוה מאכי׳ע
 שה"פ דאצי' א' 'פרצוף כנגד ^א אינו מביע א'

 ה"פ וכל דאצי' אי' ככגד א1י אינם דכריאה
 ם1ומש דאצי' זו״ן כנגד אb איכס ועשיה דיצירה
 אחרות עולמית כ' עור להיית היה ראוי דלפיו

 כתב לוה ראצי' ואבא א״א כנגד מביע למעלה
 וביאור ההעלם בתכלית שהם לפי הוא שהטעם

 להחתים שא״א פ״ה שמ״ב בע״ח עי' זה טעם
̂ : יעש דאצי' חיה כנגר כלים

אביע בר״ע שנכללו הבחי' שמכל ב
 עי היינו כ״ב ־ אדם כני נש' יוצאים

 ה'זמ מבחי' הנש' לחלק הראוי כיה״ק שככרריס
 יום ככל והמצית התפליח עי הקלי' שכחוך
 עי כתקכיס ושם למעלה מ״ן ככחי' ועולים

 בע״ח כמצו' אים בכי נש' כחור ונוצרים זווג
 'ממב״וש רמש' ומאי • יעש דש"טל פ״א בכוליה

 להשלים הס הנז' דבירוריס ספ״ו ד״כד ח״ב ש״ב
 שם כתב ככר יעש עצמם העליונים הפרצו'
 ב־לזי' ויש הל איקה והא דהא ע״א בד״מב

 1י הכוגלליס עתה גם אף ־יוס בכל המתבררים
 ע''כ לנשמות ויש מביע עללס לכל ויש י'5fה

̂״א הטהור בספרו זל הר״שש 'הכריע וכן כה
א ד״קג בהק' ..... ! :וק״ל יעש ע̂׳

DtT* J יהיו'ממש הצש' בחי' כי כמצא וא״כ;
 גלה בכאן כ״ב * וכו' העולמית כדמיון

 ושהיא בעולם שישכיו הנש/ ממחצב טפח מל
 וכמ״ש ופי־ט ככלל הספי' מחצב כימיון ממש

 וכתב יעש ש״ב ח״ג ׳זל למה^׳חו קדושה בשערי
 ’ יעש הספי׳ למחצב לכוש הוא הנש' דמחצב שם

 לכושין זל הככי' אליהו כפתי' מכין היל חכי ובזה
 רמאותם. ר״ל (דמכייהו ) ליס ר״ל ( לין תקנח
 לכ״כיוהוא כשמ' פרחין מחצ׳הכש') שהוא להושין

 מעולם שיש הנש' ביצר אחז ייזל מ׳ש ולפז מוכן
 גופיה הנש' דמחצב אצי' היינו וכו' יתחלקו הא̂ל

 טפח מ'גלה זל הוא כי דכייו יתר גם יתפר' וערז
: והיע״כא מלה וכסי אהדר ומיד

ס ד  ־ וכו' האצי' מעולם שיש הנש' כיצד ש
■: יעש ד״א פ״א ס״הג עי' נ"כ ^

 צק'■יחי' כרי' סל שמןיאריך הנש׳ הנה ה
 אכל כלל עדרך הוא ־גז נ״ב ־ דברי'

 אריך ■ע״ד גינחי בחי' ■לא' ־נחלק ־כס‘ יפרט בדרך
בחינות כ״ה דבריי''כחופךשהס ׳אבא pVדאצי'

א האצי' ע״ד כעשי' וכ״ה ביצי׳ וכ״ה ככרי' הו  ו
■ : בכ״מ פשוט

ם ו  ר נכלל כולם הנז' נשמו' כחי' כל והנה ש
ל כולל היה שאד״הר נ״ב ׳ כאד״הר  פ

 pע" מכתיידא״ק ופרט ככלל כולו הנש' מחצב
 שפל הכ״ל בהק' החס זל הרש״ש כמ״ש העשיה

 - יעש ורומא בעומקא שם מפורשת דידן הק'
 קיד^- זהו הכל כולל אד״הר שהיה דמה הנר' ולפי

 שניהם ובין עמו כלולה היתה חוה שעדין שננסר
ר שננסיה אחר אבל הנש' כל כוללים היו כ מ  מ

ק בו נשאר לא הנקבית נש' כל כה וניחנו חוה  ר
 וכס״ק^ ד״ל כט הק' לקמן ועי' לכד הזכרים נש'

ם נמי דחוה יל מיהו יעש כ' דף ריש פ״א ק  הי
דם דוגמת כפ״ע ואביע א״ק ג"כ כוללת  כקו

^ כנז' בפ״ע ואביע א״ק הכוללת חמישית ה  כנ״
 וא"^ יעש ר״עג ד״ל החדש ובדפיס ע״א ד״עב

 : קאי כדקאי הנסירה לאאר אף אר״הר
t ם חלק דאצי׳ היחי' אלק הכה כיצד ש  כ

! וכו' האיה וכן וכו' אברים לתריג
א' א' כל שגס ^א זה הוא דבר’ סוף לא כ"כ  ו

 Jלתרי^ ג''כ כחלק עצמה ריחי' נרכ״חי מ׳׳הפ
ק \ ו^' החיה ה"פ וכן שרשיים אברים ״ מ  כ
/ אלא עוד ולא הנז' בהק' זי׳ע״א ה׳ר״אש י  ע

ל/ שאפי' בשמו שכאב ע״א ב' הף זל להאו׳׳ח מ  כ
: "יעש הכז' הכחי' כל בה יש דעשיה דאל'

 pוpהתחל יתחלקו הפגם עי והכה ש(£ ח
שהי^ שמה ר״ל ני״ב * 'פיטיי ייתי*

 שרשיקן לת^יג מתחלק הפיצוף רכל כללו׳ כתחלה
ן גדולות ניצוצות לחןיג שוי־ש וכל גדולים ע או  ב

 שדשי^ התי־׳י׳ג עתה לבי תי־יג פעמי' תריג שהם
 והתרל^ קטנים שרשים לס״ר נפרטים גמלים
̂׳ר נפרטים שורש גדולות־רכל ניצוצות  ניצוצרמ לס
 יעד פעמים תייג עתה שהם כאופן קטנות

 א ודל יעש ע״א וכד״נז לא הק' ייש לקמן מכו'
ס שרשים מהס״ר שורש רכל כס״הג כמ״ש טכי  ק
 הו״ל דהשתא קטנים ניצוצות לס״ר נפי־ט

 כדה^א וצ״ל שם נפל שט״ס ובודאי ס״ר פעמים
 פדצויר יואר התחלקות יתחלקו הפגם שעי ומ״ש

 שמחל^- סלע יפילץ כפטיש הוא "שהחטא לא
 החעל! שעי משום אלא דקים אותסלי־סיסיס

^ מעט להתקן כדי יביס לגלגולים יצטירכו ע  מ
מהם ונש' נש' 'כל וממילא 'גלגול ככל

מתחלקת



ג ל ■ י אהרן יא הקדמה הגלגרליס ש' ip פי'כני
 בס״הג וכ״כ גופים ככמה רכים לחלקי' :מתחלק'

 אד״הר של חעאו שעי לפי ואמנם הל פ״ג שם
 פעמים להתגלגל וצריכים כרע טוב נתערכ

י רכות  מתתקן ופעם פעם וככל שיתוקנו ע
 הנשמה מתחלקת כך מתתקן שיהוא וכפי מעט

ע יעש,־ ע"כ רכות לניצוצות עי  שה״ש כס״יזל ו
 נשמתא לחד אית גופין דכמה חע״ג דקכ״ג

 כלק כפ' מא״רשכי כש' נמי מ״שכ והיינו ’ יעש
 שמתגלגלים מה כל הצדיקים כי מהזו' דק״צד

 : יעש ומתרכים נשמותיהם ניצוצי מתרחכים
 החטא מחמח אינו הגלגולים שרכוי ואע״פ

כמכר' המצות קיום תשלום מחמת רק
 כהא הא מ״מ יעשכ ה הק' ריש לעיל בדכרינו

 המצות אחר רודף האדם היה החטא שלולא תלייא
 לקיימם כידו שאין ומצית מטמון אחר כמחפש

 לידו להזמינם השמים מן אותו מחייעין היו ג^כ
 שלשה או ככ' היותר לכל נפשו תי' משלים והיה

 לניצו' להתפרט צריכה נפשו היתה ולא גלגולים
 דלת נועל שהחטא עכשיו משא״כ כ״כ רכות
עו כפניו מונ  יכול ואינו המצות אחר מלרדוף ו
 ויצטרך נשמתו מחלקי מעט רק גלגול ככל לתקן

 לניצו' כשמתו מתחלקת וממילא רכים לגלגולים
 קיכה הוא שהחטא ונמצא גופים ככמה רכות

 דלא מש' ז כהק' לעיל מיהו * זה להחחלקית
 מחמת הוא זה שהתחלקית אלא כח׳׳הג כמ״ש
 שנשרו שכיון וזל ע״א כדי שם שכ' עצמי .החטא

 מחמת רכים ולחלקים לניצו' נפרדו אדם מן
 ככר אד״הר חטא שמעת הרי יעש אדם של חטאו
 כגלגול לעולם שיכואו קודם רכות לניצו' ,נפרדו

 מקיכתו רק החטא עצם מחמת אינו שגז ויל
 כל לישאר עוד שא״א הית שצפה מחמת והוא
 כמו לכד גדולות ניצוצות לתריג רק נחלק שורש
 שעי משוס כאד״הר כלולות כהייתם כתחי' שהיו

 ואין הקלי' כהם ונאחזו רע כהם נתערכ חטאו
 לכך כזה גדול א' ניצוץ א' כל לתקן כנכיאיס ,כח

 קטנים לא אכל קטנים לחלקים אז אותם חילק
 חכמתו ששיערה מה כפי רק ק״ר עד כיותר

 מהם א' חלק כ׳׳א לתקן הנכראיס שיוכלו ית'
 הם גם לחטוא יוסיפו שאם הית עוד שצפה ולפי

 יתפיקו לא אד״הר חטא על נוסף לעו״הז ככואם
 מחמת א' כגלגול כזה קטן ק אפי'החל כ״א לתקן

 שיצטרכו ומוכרח כנ״ל עי ומעככ שמונעם תחטא
יז »הרן נוי

 להתחלק שיוכלו כהם כח נתן לכך רכים לגלגולי'
 היות עד כיותר דקים פרטיים לחלקים עוד

 יצטרך אס קטנים ניצו' לס״ר שורש כל שיתחלק
 של חטאו עי היה וזה מזה לעיל מ״ש וכזי * לכך

 דשאר מוכן אינו דלכאו' הנכראים ושאר אד״הר
 נתחלקו שככר מאחר שמייהו דכר מאן הנכראיס

 חטא דגם ניחא לפיה אכל אד״הר של חטאו עי
 חילוק עוד שיתחלקו גרמא הוא הנכראים שאר

 והטעם קטנים ניצו' לס׳ר שהוא כיותר פרטיי
 יותר גלגול שאין לפי לא כיזק' לקמן כ' זה למנין
 סעד ית' חכמתו שיערה רכך וצ״ל יעש מה״ר

 שורש אותו תי' יושלם שלא א״א גלגולים ס״ר
 שלא קטן ניצוץ איזה ממנו נשאר עכז ואס עכ'פ
 ר׳מח ריש לקמן כמ׳ש לאיכוד הולך הוא נתקן
 : יעש פרידא דר' כמא׳ עירוכין מס' מארזל וכש'

ו ה י  א' שורש כל התחלקות דכשלמא צא׳ל מ
 להיות הוצרך קטנות ניצוצות לס׳ר גדול

 שרשים התריג כללות תחלקותvר אכל כדאמרן
 ויל ■ אצטריך למאי קטנים שרשים לס׳ר גדולים

 שאם כריותיו לתועלת השית מחסדי זה שהיה
 קטנים לשרשים גדול שורש כל מתחלק היה לא
 היה שכו קטן היותר דניצוץ דהו כל חטא אז

 נקרא היה ולא ההוא הגדול השורש ככל פוגם
 נתקניס שהיו עד ומתוקן שלם הגדול שורש אותו

 שאינו קטן ניצוץ אפי' ישאר ולא שכו ניצוצות כל
 לקמן כמ״ש א' נשמה הם שכולם מאחר מתוקן

 עונש וגס מאד קשה הדכר והיה ע״כ דיג
 פגם גורס כהיותו מאד מאד גדול היה החוטא

 אכל לעונשו קץ היה ולא ההוא הגדול שורש ככל
 קטנים שישי' למאה נחלק גדול שרש שכל עכשיו

 ואין כפ״ע הוא מהם קטן שורש כל הנה לאלף ויש
ע שלו הפגם  שאחז כדף רזל כמ״ש לזולתו מגי

 שירש כל לתיקון וסיף קץ יש וכזה וכו' דע ד״ה
: וק״ל כפ״ע קטן

 ויש שרשים לאלף שיתחלק גדול שורש ויש OtT י
 מזה גדול שזה מפני לא נ"כ * למאה

 מחמת ואיני הפגם לפי הוא זה התחלקות שהרי
 זה לשורש ליה דקרי ומה השורש וקטנות גודל
 גדול שורש דמיקרי הוא השם דכעל משום גדול

 לאלף שיתחלק אחד גדול שורש דיש אמר וכאלו
 לפ ור:כל למאה שיתחלק גדול שויש ויש

: וק״ל הפגם י
יא ־



pיא סקדיגה חגלגול״ם פי׳כני m

א  נפרטים הם וכי' שתדע. צריך עוד ;0ש י
והשאר כצ״ל וכו' תחלה כי זה. בדרך י ׳

 הכ״ל הא' כדרך אינו זה. דרך לכאו' וכ״ב ־ נמחק
 שהוא כ' דז לבאר כשבא לא כהקדמה וכן,לקמן
 תדקדק שאם שם וכתב חזר שאח״ך אלא באופ׳׳א

 יתבאר דהתם ובדבייכו ־ יעש א' שהכל ,תראה
: יעש. א' הכל הוא איך בה״ד

ם יכי  כשמה יש תחלה כי זה כדרך ונפרעיס ש
• ס״ר עד נחלקים וכו' לכולם אב א' ^

 כמו אצילוחס מעת הוא זה פרטות אם צ״ב
 קא' ולעיל זה גרם החטא אין א'׳כ לכאו' שנראה

 הוא הס״ר של האחרון שפרט לכ״נ גרם שהחטא
 היו לא החטא ולולי הא' בדרך וכמ״ש החטא עי

 נפש וע' שבטים ויב אבות לשלושה רק נפרטים
 התריג בהק' שם זל מהרש״ש כר' ד,וכן לב ולתריג
 כל בכללית בין מוכרח היא התריג 'שפרט

 שהוא לפי ואבר אבר כל בפרטית ובין הפרצופים
 כלולה היא מציה וכל תייג שהם המצות ככגד
 פרטית והיינו בד״קיד יעש התריג מכל ג"כ,

 הס״ר פרט אבל אצילותם מעת להם המוכרח
 והוא זל הרש״ש שם כמ״ש קטן פרט אלא אינו
 בדברינו ועי' • ט אות כמש״ל החטא שגרם מה

 אכות ג' של זה פרטית עכין דמה לא בהק' לקמן
: בס״ד לא כאות יעש וכו' ויב

ם. ג י  והוא לכולם אב א' נש' יש תחילה כי ש
 אבות בג' כולם גכללית ואח״ך אד״הר

 מתפשטות הכשמית שהיו מה שכל ר״ל כ״ב * וכו'
 כל היו בחחלה כי ביותר מתגלים היו והולכות

 ככשי׳ית ככללית ישיאל כללית של כשמות הת״ר
 אכית לג' וכפרטי ייתר נתגלו יאח״ך לבי אד״הד

 ושוב נפש לע' ושוב ליב יותר עוד ישיב.נתגלו
נראו בכח שהיו ומה לס״ר ונפרטו ממש •נתגלו

 דוגמת הוא שאר״הר בס״ך יתבאר לא כהקדמה
 שבטיס והי׳כ חב״יד מיחין ג' הם אכית והגי' הכתר

 ■ שהס ויין שני שכילל ו הנקרא הת׳׳ת דוגמת הם
 הו״ק הם נפש והשבעים ׳ שבי אלכסון גבולי יב

 שהם מיוד כלול א' וכל שכעהי שהם המלכות עם
 תריג שהוא הפרציף כל כללית הם והס׳׳ר ע'

: יעש לס״ר כפרטים והקריג וגידים אברים
B’ יל* S ס״ד עד כחלקים נפש הע' אלי ואח״ך 

 ניציצית דווקא לאו נ״ב • גדילית כצוצו'
ע אלא קטנים שרשים ה״ר כלי׳ אלא גדילית  אג

 שמתחלק גדול א' שורש גבי כסמו׳ למתני דבעי
 ; וק״ל גדולות ניצי' הכא נקט קטנים כיצו' לס״ר

ו ' ט ם  יכו׳ דאד״הר השמאלי כתף אבר והנה ש
 ייתד ולא קטנים שרשים לע' מתחלק

ק בהק' לקמן בס״ד בזה שנכתוב מה עי' נ״ב  ל
 pקטכי שרשים לע' מתחלק ומ״ש * יעש כז אית

ק לג' מתחלק הוא כתחלה כי הכל סיף היינו  אבו
 שרשיס ע' שהם־ נפש. לע' ואח״כ שבטים ויב'

 אח״ך שמתחלק ומה והולך שמבאר וכמו קטנים
 שקס לפי חשיב ,קא לא קטנים ניצוצות לס״ר

: שרשים ולא כיצוצית
? ם ט  וגידרן מבשר כלול אבר כל כי דע גם ש

ד כח הק' סוף לקמן עי׳ נ״ב ־ וכו' עי  י
ימלן ■ שם זה עכין ג״כ שהובא ע״ב בד״נט
 השס״ק מכלל שבאברים הגידים שאין שכתב

ק והנה * ד׳נז לקמן ג"כ כ״כ הגדולים  כפ׳׳
ק/ כיותר ומכו' איתא החשמל ש' מ״א משער ב

ס הס מינים דשלושה פיב חו״פ שער מ די  גי
הכמשכי(^ הלבנים הם והגידים ־ וורידים ועורקים
מיתדו^^ כעין והם ההרגשה גידי וכקראי' מהמוח
׳ בזה זה העצמות והמחברים המקשרים וחבלים

. הלע מן הנמשכים הדופקים הם והעורקים
 ומלאיג^ דופקים שאינם הפשוטים הם והוורידים 1 בכח כתוכו שכלול הגרעין דוגמת בפועל עתה

ק/ .כפיב שם וכתב ־ הכבד מן ונמשכים רם | מתגלים והולך גי־ל שהוא מה וכל כולו האילן כל  מ
 השס׳׳ק מכלל אינם הנ״ל הליכים שהגידיס חו״פ | לחיץ ונראים כה עד בו טמונים שהיו הכוחות

 ק13 מל״ת שס״ה כנגר שהם רזל שיכ^ו גירים j האילן גזע דוגמת הוא שאד״הר בנפשך ודמה
׳ ׳ “ נתפצלו ושוב כולו האילן כללות שהוא ועיקי־ו

 כללית כל ג"כ שהם גרוליס ענפים ג׳ ממנו
 ומהי׳יב קטנים ענפים י״ב יצאו ומל:ס האילן

 יצאו ומהם מהם קטנים ענפים ע׳ עוד נתפצלו
 כללית היא מהם והלוקה חלוקה וכל עלים ס״ר

ולקמן * סו״עא ד״ה פ״ג גv׳׳לp ועי' האילן כל

 שהש חחריס מינים השני חותם הס סה הש
 דיפתי^ן והבלתי הלב מן הנמשכים היי־ופקים
ר שבש' אע״פי והנה ־ יעש הכבד מן הנמשכים

 הד-ן בחי' הם ל״ת מצילז שש״סה כתב
 קר"^ משער בפיב והתם גידים בשס״ה המתפשט

שהדופקים תיופ«־ רוח רק דס בתוכם אין קא/



ט רד ,,. אהרן יא הקדמה הגלגולים ש' על פי'ג
 בש' כתב כבר מ״מ • יעש הלב מן הנמשך דק
 דם מיני שכולם בשלשתס השוה שהצד פ״ה כ'

 מכז כמ״ל ־ יעש מזה מזוכך שזה אלא' ‘הם
 כנגד שהם חזל בדברי המכריס גידים שהשק״ה

 • הלב מן הנמשכים הדופקים הס ל״ת שה״ה
 צריך וא״כ מן^ה׳כבד הלמשכיס דופקים והבלתי

 ל1ר' בדברי כאן הנז' הגיאיס אלוי הם מי לידע
 גידיס־ שהס*' לומר דאץ האברים מכללות שהם

 מש״מא בפ״א שם מצואלי־ שהיי הנ׳ל הלבנים
 קא' והכא מהם ונחשבים העלמות מכלל ‘שהס
 עורקים־ קלות שהם ויל * בפ^׳ע בחי' שהם

 פ״כ בס״הג כמבואר הורידים וסיפי' הדופקים
 הס והולכים נמשכים שהם מה דבל ע״ב ד״צד

 מש' והכי לבשי־ שמתהמ' עד כיותר דקים' נעשי'
 והתחלת דראשית דש׳׳מא פ׳׳א מהתם נמי

 דופקים הבלתי והורידים היופקיס העורקים'
 שאינם הגדולים גידים ה׳שס״ה ה׳ם שניהם

 כשמתדקדקיס וקופס‘קצותם חך היאבריס מכללות
 שמכללות קטנים הגידים הם הם והולכים
 מזג אל וקרובים רכים והס עצמם האברים

̂ : ילבש הבשר
 מ בשער בפיב ־התים קאמר דהיט צא״ל

 והלא השס״ה מכלל הם הדופקים דגיחס
 משכן הואי והלב מהלב נמשכים הם הדופקים

 הם ל״ת שס״ה כנגד שהם גידים והשס״ה הירח
 ולא בנפש תלויס הם כולם המצות לי בנפשי
 שכל צריך היה וא׳׳כ ל־־ף מעבר' צמכוזר ברוח

 מהכבד ה׳נמשכיס מהררידיס יהיו גידים השס״ה
 נמי איתא דהכי הוא וקושטא הנפש משכן שהוא

 I הכבד מן הם גידים השש״ה דזלו פ״ה כש״מט
 I הוא שהרוח לפי ויל • יעש הנפש מ-וי ששם

 ן לכן ה״צם כמכו' ולמטה מהכבד כנפש מתלבש
 ן שם הנז' דכ״רן יל א״כ ־ הנפש שם על נק׳ הכל
 אפי' ארם לך אין שהדי עצמה דנפש נ״רן הם

 שלשה ממנו ששש* לבד נפש בחי' רק בו שאין
 וכיון הנ׳׳רן משכן שהם מצ״ך שהם אלי כלים
 שכיימזיס מה הוא שפיר נפש בחי' היא שהכל

 הלב מן הנמשכים ם 'ניימח גם מל״ת השש״יז
 בחי' הם העצמית שגם שכת: יו בהק׳ ועי'לקמן

 כחי' הם הע:מית שה*י זה יתכן יתיך עש י מ״ע
^fכ* צ״ל וע׳י־כ נשמה  זל לה־ד׳בש ע עי י מ

: יעש באורך ,יד שאלה ד״ח

לכחי' העצמות הס משניהם ולמעלה 0^^ ין
 נ״ב * בעצמם הס ולא שכתוכס המוח ,
 העצמו׳ הס משניהם דקא'ולמעלה דמאי צ״ל לפז
 להש' אין עצמם הס אבל שבעצמות מויח כלו'
 מצות' התריג הק' דבסיף וקשה חשיבות קום

 ד״יט חדש ובדפוס ע״ב ד״לד ובנ״הש' זל להר״שיש
 נדרש. והמוח לעצמם' נדרשים דהם מכו' ע״ג

 כש׳כד ועיע יעש בפ״ע חשיבות להם ויש לעצמו
 אלא' בפ״ע חשוכים הס דלעולס ואפ״ל רפ״ב

 המוק מחמת טפי לה אעלייא דידהו דחשיבית
: וק׳׳ל דהנא לגבי קיב ע״ד שבתוצס

ח  כולם חלקיו וליקח עולה הזה והארס 0ש י
הנז' העקב שהוא וכו' לראשם מסופם

לה לקמן וכ״כ נ״ב *  דשורש ד״לחע״ב בהק'
 מנוק' אביע עולמות ד' שבכל ה״פ בכל הוא קין

 דשורש מזה ומש' ־ יעש דאצי' א״א עד דעשיה
 בהק׳ לקמן וכ״כ ־ אביע ד״ע כל תיפס הוא קין
 יעש העולמות כל המשכת כוי שיש ע״ב ד״ל כט

 הכוללים מה"פ א' פרצוף שהוא לפי הוא והענין
 כח הק' ריש לקמן מ״ש נודע וכבר צלולס שבכל

 שבדעת הגכורו' מוח בחי' הוא קין דשורש ושא״מ
 דגבורה הדעת שספירת הדעת דרוש בריש ול'

 שהיא בפ״ע פרצוף והיא מדות יוד כוללת היא
ע ־ יעש' דזא נוק' עי  ודס״ג ס״עא ד״נו לקמן ו
 החסדים בחי' שהוא הבל לשורש וה״ה ־ ע״א

 פרצוף ג״כ שהוא כח בהק' שם צמ״ש' שבדעת
 כמ״ש הזא פרצו^ והוא מדות יוד כולל בפ״ע

• הדעת בדרוש שם
ן ו י כ  גמורים פרצו' כ' הס והבל שקין היא שכן ו
 ל דשער ז בדרוש רזל מ״ש נודע הנה ’
 כל אשר יס כולל בהיותו אלא פיציף נק' דאינו

 יוד והם מאביע כלולה היא מהם א' ספירה
 העשיה סוף ע־* מא״ק בשוה זאז מלבישים פרצו'
 והיינו זל להר״שש רחו״הנ הק' כי־יש ועיע * יעש
 העולמות כל המשכת בו שיש כט בהק' מ״ש
ק' דעשיה מכו׳ שהוא שם שסיים ומה  דאצי' עדני
 בחי' הוא קין שו׳ כללות דכל משום היינו לז ותו

 בפ־טו' אבל לעיל כנו׳ הכיללת דזא נוק' פרצוף
 לה ובהק' כאן כמ״ש דאצי' דא״א ניק' ע* ישנו
 להשיג'קין שזכו מה לפי מיירי רהתס א׳נ • הנ״ל
 עד איתיה גופיה אבל,השורש שם עד והכל

:האצי' רוס
, ונמצא



י נ אהרןיא מקדמה הגלגוצים ש' על יי'ב
א צ מ נ  הכל או קין משורש שהוא מי כי ו

 שמקוף חלקיו כל לוקח הוא הנה
 ע״ד לכד משרשו הכל האצי' יום עד העשיה

 פרעית מכחי' שהוא מי כי דידן כהק' כאן מ״ש
 מעקב עולה הוא הכה קין דשוי־ש השמאלי דעקכ
 גופיה קין דשויש דאצי' דא״א העקב עד לעקב
 אחרת כחי' שום לוקח ואינו משרשו הוא והכל

המשכת איכא גופיה קין שכשו' לפי אחר משורש

 ’ חפי ראותה א' המדרגה הכה מאכיע כלולה
 ״א עולאר זיהרא כחי' שהם חדשות נש' הנק'
 שכה דבריאה דא״וא ונרנ״חי דאצי' רנ׳׳חי שהם
 כתרים דמאה רנ״חי שהם דכיע עילאה זיהר' עם

ע דשארית  הכול כט בהקדמה שם ככז' שכה מ
 השנית ומדרגה למעלה ופדחו מאד׳׳׳הר נשתלקו

 שכה דכיע כתרים דמאה ונפש דאצי' נפש שהם
.הט״ה שהם שכה הג' ומדרגה כאד״הר נשארו

ע עולמות ארכעה כל מ ע ולמטה שמחכמה j שהוא מי וכן ככ״ל א מ וירדו כשרו כולם שכה ד
 אדם משודש שהוא מי כמי וה״ה הכל משורש

 ושורש שורש שכל לפי עילאה זיהרא משורש או
 א' תפי' כל אשר ית הכולל כפ״ע פרצוף הוא

 חלוק והוא כנ״ל ואביע מא״ק כלולה היא מהם
 ! המשכת לכדו בו ויש למעל' מלמטה אחר משור'

 עד דעשיה דכוק' דכפש מנפש העולמות כל
 פרטית מכחי' הכא והאדם דאצי' דא״א יחידה

 כחי' מאותה חלקיו כל ולוקח עולה הוא שכו
 רום עד העשיה מסוף גכוה מעל גכוה עצמה
ע ואינו ישר כדרך האצי'  אפי' אחרת ככחי' נוג
 זכה אם זולת ( אחר כשורש וכ״ש כימא כמלא

 דאותו אחרת ככחי' כחינתו להחליף ליהתעלית
 יע״ש כ ובהק' א כהק' ככ״ל גופיה שורש

 הקד' וריש כט כהק' שם לקמן ומ״ש )כדכריכו
 הא' כחי' כ' יש והבל קין כשמות דכשורש לה

ע כ״רן והיא גרועה מ  של ישנות נש' כשאר ד
 היא והשני כקלי' מנש'שנשרו שהם אדם כני

 המשכת כה שיש אכיהם להם שהורי' מעולה כחי'
ע דנ׳׳רן דמשמע ־ יע״ש העולמות כל מ  איכה ד

 שהיא אחר משורש אלא עצמם והכל קין משורש
 ל דף כט כהק' שם הנז' הגרועה הג' שמדרגה

 היינו אלא כן אינו * יע״ש ז כהק' ולעיל תו״עא
 שגם לפי גופייהו והכל דקין הג' דמדרגה מנש'

 השלשה כל כהם יש עצמם והכל קין כשורש
 מדרגה יש כהם גם וא"כ שם הנז' דנש' מדרגות
 : כך כותב לסתום כדי ורזל גרועה ג'

 כשירת סדר ראוקו שתדע צריך הוא והענין
הקד' ריש לעיל הכז' דאד״הר אברים

 וכש״הע ע׳א ד״ל כט והק' יב בהק' ולקמן ז
 בפרטות רק בכללות היה לא ושא״מ דז כראשי' פ'

 דפרטי פרצוף דכל הכוללות מיס וספי' ספי' רכל
 שורש הכה משל דרך שורש ראותו אביע פרצופי

ספי' כל אשר יס הכולל כפ״ע פרצוף הוא קין

 כשורש הוא ועדז ספי' אותה ערך שלפי לקלי'
 כחי' שהם וחוה אדם כשורש הוא עדז הכל.וכן

 ככז' העולמות דכל או״א פרצופי דשני נשמות
כ ל דף כט בהק' שם ע ככחי' עדז הוא וכן ע'  זי

 דכל דאצי' יחידה א״א כחי' שהיא חנוך שלקח
 שמקרה כאופן • יעש כט כהק' שם כנז' העולמו'

 לקמן הנז' שרשי' ה' ככל שוה היה הנש' כשירת
 המכונים הון וא״וא א״א שהם ע״כ ד״לכ לא כהק'
 ושורשי א״א שהוא דחנוך עי' זיהרא שורש כשם
 זון שהם והכל קין ושרשי או״א שהם וחוה אדם
 מפרטי פרצוף דכל ספירה דכל כפרטות וזהו

 pשכור מקרה דוגמת והוא שכהם אכיע פרצופי
 ככללוק לא פר' דכל כפרטות ג״כ שהיה ה״זמ
 .בריש זל״הה הרש״ש כזה הרחיכ שהאריך כמו

 דומה ממש כאן הוא וכן • יעש רחה״נ הקדמת
 מיתק כעין לו קרה שאד״הר הוא שידוע כדומה

 והת״וק דק״ג ריש שם זל הרש״ש כמ״ש המלכים
 הכש^ מחצכ כל כולל היה והוא יעש ע״ב דז 'זל

 3ז להרש״ש מצות התריג כהקדמת כמבו' כולו
 כך למטה כו הכלולים בענפיהם שאירע וכמו
 לפיז ונמצא לייעלה העליונים כשרשיהם אירע
 כל כולל הנ״ל הנש' של שרשים מה' שורש שכל

ע שורש ־*״מ שבו ה״פ כפרטי שרשים חמשה  זי
ס ושורש שבו בא״א דזיע שורש כו יש דחכוך  אי
 זון• שהם והכל קין ושורש שבו או״א שהם וחוה
 וחוס אדם שו־ש וכן דזיע שורש נק' והכל שבו
 נקרא והכל ש״שים הה' כל כולל וא' א' כל ג"כ

 א'- כל והכל חין שויש וכן לבד וחוה אדם שורש
ע ריש כס״הג וכ״כ שרשים הה' כל כולל מהם  פי

 יש ואבר ואכי וספי' וספי' ואור אור וכל וזל
ע ונ״רן פרטיה בכל זיע של כחי' ^ו כל כו בי  מ

 דמ״ש תכין וכזה • יעש ע״כל מכו' דבר והוא
לנ״דן שזכה אחר חנוך כי לב הק' בריש לקמן

ע מ מ



דה אהרןיא הקדמה הגלגולים ש׳ על פי׳ני3
 נ״רן היינו דאצי׳ נשמה עד גם ליקח זכה מכיע
 וכן שורשו מזולת לא עצמו שורש דשל דביע
 נ׳׳׳רן נמי היינו והכל קין לגכי בך ג״כ מש״ש
 בס״הג כהדיא וכ״כ ־ עצמם שורש ̂דשל דביע

 אומרים שאנו אלו כל נתבאר וכבר וזל פיע .שם
 דאצי' נפש או רוח או דעת או נשמה עד עליהם
 ההיא הכחי' תוף עד מלמטה שהתחיל שמ״כש

 התחתון כלתי העליון להשיג א״א כי המדרי' בתדר
 ישנו והכל קין דשורש לפז נמצא ועוד * יעש

 והיינו שרשים מחמשה ושורש שורש דכל כפרטות
 והכל קין דכחי' ע׳ב ד״מה לו כהק' לקמן מ״ש
 כמה היטב והמעיין * יעש הפרצו' ככל ישנו

 יובנו ובזה הם נכונים שהדברים יראה שכתבנו
ה מ ג  חכם ישמע רכות וספיקות שונות שאלות '

 יראינו וה' עוד ויחכם לחכם ,תן לקח ויוסף
: אכיר נפלאות מתורתו

ט ם י  שכנוק׳דעשוה חלקו לוקח תחלה כי ש
 שבאריך חלקו וכו' הנז׳ העקב שהוא

 קצת נראה מכאן נ״כ ־ העקב כבחי' דעשיה
 האדם שא״צ א בהק׳ לעיל זל מהר״חו כדברי
 ביצירה וכן דעשיה שכה״פ שרשיו חמשה רק לתקן

 ליקח להתחיל שצריך דהא ודע • יעש ובריאה
 הא׳ כפעם דווקא היינו למעלה מלמטה חלקיו

 ^א מתחיל אינו ואילך מכאן אכל לעולם שבא
 אין דא״לכ הקודם בגלגול לשם שהגיע ממקום

 הנפש דכשנשלמה פ בהק' לעיל ועי׳ סוף לדבר
:וק״ל יעש לבדו הרוח יכוא אז להיתקן

 נ״ב • הזה הענין תועלת נבאר ולקמן 3
 לעניין דעוכו׳ בד״ה ונראה כסמוך הוא

 כמו כת׳׳ומ זלז מסייעין שבעקב הנש׳ כל היות
 כסקר׳ ועור למ״ר בהק' לקמן ועיע א׳ נשמה

 קדמו אשי הניצוצות שאר אס לענין ע׳׳א דיד דידן
:וק׳׳ל יעש המצות הם קיימו יו1נ

וכו' שלם כקרא האדם אין כי דע ^3
 ריש ולק' א הק' ריש לעיל עי׳ כ"כ ,
: ע׳׳ב ד״ו פ״ד וס״הג ל הק׳ ■

3 3 ?g□ שיקח עד ויזכה בחייו שיתקן עד 
 וא״עג כ״ב * דאצי׳ דא״א יחידה

 וזכה שלו כ״רן אדם דמשחקן כ כהק' לעיל דכתב
ד שא"צ לענין היינו יעש שלם אדם נק' בהם  עו
 שישלים צריך מ״מ אבל התם כמכו' בגלגול לבוא

 העיבור עי להיות אפשר וזה לגמרי חלקיו כל
ח אהרן נני י

 זכייתו כי הנשמה תי' שלימות אחר בחייו או
 לפי כ״כ טירח בו ואין בנקל הוא ויחידה בחיה
 דמאריהסייעיה וגברא לקליפות אחיזה בהם שאין
 וזל פ״ז ש״כ בע״ח מצאתי לזה קרוב שוב * הוא

 ג״ר כי נחי שהם ביחד באים הג״ר כל ואח״ך
 כי אחת אחת כככתים הם אמנם כא׳ חשוכות
 יחידה ואח״ך חיה ואח״ך הנש' נכנסת כתחלה

:וק״ל יעש
ם ג3  אם כי ליקח זכה שלא מי ואמנם ש

־ :נמחק והשאר כצ״ל וכו׳ דעשיה כחי׳
ד ס כ  הוא הכל וכו׳ התיקון ענין כי ודע ש

 כ״ב • בלבד כשמתו אחיזת במקום
 ועי' ש׳ג ח׳ג זל למהד׳חו קדושה בשערי וכ׳כ

 לגרום יכול רצון דבעת ע׳א ר׳קה זל תו׳ח להרב
 לעכין כן וכמו * יעש העולמות בכללות גס תי׳

 דכשכת פסחים במס׳ מארזל כמ׳ש־בש׳ הפגם
 מדברי והנה יעש למעלה עד הפגם עולה ויוט
 במקום הוא הכל הופכו או שהתי' דקא' רזל

 אינו והקלקול התי׳ דכל מש׳ לכד נש' אחיזת
 כס' וכמ׳ש הספי׳ כמחצב ולא הנש׳ במחצב רק

 עצמם שהספי׳ ש׳ב ח׳ג זל למהר׳חו קדושה שערי
 דפשט הגס יעש אדם בני מעשר^ לתיקון א׳צ

 מקומות שאר רק לאפוקי הוא דהכא זל דבריו
 • הא כמי מיכה למש׳ איכא מ׳מ שורשו שאיכם

ע הספי׳ במחצב דגם כתב במ׳א אבל  התי׳ מגי
 כה׳ש עי׳ כגדולים כפתח זה דבר וככר והקלקול

 סו׳פב זא לשער ובהגהותיו ע׳א ד׳קג ק׳vכל
 סו׳עב וד׳קכח ע׳א וד׳עג ע׳ב בדז זל ולהת׳וח

 ריח כמה׳רר הר׳הג ועט׳ר מ׳ור ומופ׳ה * יעש
 סי׳ ישרים סוד בקוכטריס עז כשאל כר׳ו הטוב

 הכד׳מ ח׳ב פעלים רב הבהיר ספרו שבסוף יג
 יעש הצורך כל לגלות רצה שלא שם מדבריו ונר׳
 השכל חלוש כמוני ולאיש פותח מי סגר הוא ואס

 הריס כין ראשו להכניס כדאי אינו הדעת וקצר
 הרוחני עולם של כרומו העומדים ורכרים גדולים

 נשען הת׳ומ וקיום התפלות כוונות כל אשר
: והיע׳בא עליהם

 ע״ה הנביא 12שמו יהיה אם אפי' שם כה
 הנביא לשמואל דכקט הא * מהם א'

 כמבו׳ השורש מזה היה שהוא משום היינו ע״ה
 ושאר ע״א ה בדף ועוד ע״ב נו דף לקמן

. : יעש דוכתי
כו



אהרןיא ו?קדמח הגלגוצים ש׳ על יני'בני
נ״כ 1D ם וכו' לסייע באיס כולם ולכן ^!

 כמ׳ש כו שמתעכריס עיבור עי היינו
כלהג ל בהק' לקמן ̂עש h ריש פ׳ר שס ו ' : 

ז  לא להס אין וכו' ניצו' שאר ואמנם כ
 העקב זה ניצוץ מחמת פגם ולא תי'

 שור' כל שנתחלק מה אהכי זה לענין נ״ב ־ כלל
 הפגם יגיע שלא כדי קטנים שרשים לכמה גדול
 לכד הקטן בשור' רק הגדול שור' אותו ככל

. :וק׳ל יעש ט■ באות לעיל כדכתיכנא
ח ם כ  החלקי' בכל פוגם א' פגם לא אמנם ש

 יחטא ח׳ו שכאשר אמש׳ל קאי ג'פ וכו'
 הפגם יהיה כך מל׳ת שס״ה ■על ויעבור האדם

 דהו כל דלאו השתא וקא' נש' כחלקי שיפגום
 אלא העולמות שככל נש' חלקי ככל פוגם עון
 שאין קל עון יש כי העון גורל כפי הוא הכל

ע פגמו  והחמור שבעשיה נפשו כחלקי רק מגי
 כפרה חלוקי ד' ע׳ר וכו' היצי' עד מגיע ממנו

 ברי' שם בדברינו ועי' יעש כא כהק' לק' שכ'
• - ׳. וק׳ל יעש וכו' וכפי ד׳ה הנז' הק'

DD בפרטות והפגם התי' נבאר ועתה 0ש 
 טז כהקדמה לקמן ע׳י' נ׳ב * וכו'

 : יעש שה'מ ובריש ע׳ב ד׳ז פ׳ד שם וב׳סהג
ם ל  והיא וכו' הנפש• תיקון בכחי׳ ונתחיל ש

 יל נ׳ב • לידתו בעת באדם הנכנסת
 האי מאי לידתו מעת באדם נכנסת היא דאם

 הוא לנפש שיזכה האדם תי' דכל בסמוך דנןא'
ע קיום עי  • שנולד מעת בה זכה ככר והלא מ׳

 כאדם נכנס דלא כתבנו ב אות ב בהק' ולעיל
 ולפז * יעש לבד דנפש נפש בחי' רק לידתו כעת
 דאפי' עוד ליישב נ׳ל וכעת * הכא נמי ניחא

 הלידה כעת נכנסת היא הנפש כללות דכל תימא
 משוס זה לגוף גמור וקנין זכייה נק' זה אין מ'מ

 אימתי אכל מצדו ולא זכי קא גבוה דמשלחן
 הוא גמור בקנין הגוף לזה הנפש חלקי נקנים

 חלקי מר׳מח וחלק חלק כל שאז המצות קיום עי
 ונטהר נתקן הוא מצוה לאותה המתייחס הנפש

 גמור בקנין הגוף לזה ונקנה בו המעורב מהרע
 שכל כתח׳ה חוזר הוא ובו ע׳ש נקרא להיות

 שנתקנו הנפש חלקי באותם בתח׳ה קם הוא גוף
 בחלוקה כסמוך לקמן כמבו' המצות קיום עי בו

 נתקנו שלא החלקים שאר אבל ל ובהק' הה'
אחר גוף אותו אחר בגוף אלא הגוף בזה כמצות

 ̂ בנפש־ זוצה האדם ־שאין נמצא * כתח׳ה נוטלם
ת' בקיום אלא ע״ש נק' להיות גמור כקנין  המצי

ך שמקיים המצות שיעור ולפי זה בזולת ולא  ׳ פ
ד' בקנין בהם שזוכה הנפש חלקי שיעור מי  ג
 ■ שהבאכו הא' לפי' גם א״ש כאן שכתבנו ובמה
׳ : וק׳ל יעש סופ׳ה ש׳ך מע״ח ב בהק' שם

א ם ל  * קיומס בחסרון או הוא הפגם וכל ש
 כגרן והיינו ממש פגם משמע נ׳ב , .

 לפי' פגם נקרא הוא דאז קיימם ולא לידו שבאו
 דנפש אבר אותו על לקלי' מחדש שליטה שגורם

ע לאותה המיוחס  -■ הא'' שליטה על נוסף' שביטל מ׳
 •־ לידר באו לא אס אבל יעש ע׳א ד׳פט בנה׳ש ככז'

: ופשוט פגם ולא מקרי חסרון
ב ם ל  pהרר לקנות הוא התורה עסק כי ש

ס שכל כיון צא׳ל נ׳ב * שביצירה , קיי
ע  התורה עסק רק הרוח לתי' מירי שייכי לא מ׳
 ■ פה{ ועכשיו נפשו תי' השלים שכבר מי א״כ לחוד
 המצות לקיים צריך הוא אמאי להיתקן שלו הרוח
 ספיקא־ דמחמת ונהי מידי גביה שייכי דלא כיון
 >■ אר נפש כחי' אס עצמנו ■יודעים אנחנו דאין
 ־ ה' שרוח מי מ"מ לקיימם אנחנו צריכים רוח

ת בחי' שהוא בגרמיה ליה וקיס בו דיבר  רי
 לדידיה איכא ’ נמי דאיסורא יל ואדרבא • מא״ל
 למיעה- וליכא • לבטלה המצות קיום על לברך

 לאקשויר איכא גופה דאנפש ניחא מי דלדידך
 די שהמתגלגל בסמוך רזל לפמ״ש הכי נמי

 ־ לפן- החסרות המצות כשמקייס בגלגולו
 דבריא מצות אותם על תקשי נמי התם והשתא

 דאפוך כההיא הא' בגלגולים אותם קיים שכבר לו
 דאמאר טז בהק' לק' שכ' טפי זהיר הוה במאי

 מצר״ וכן הזאת בפעם ולקיימם לחזור צריך הוא
סופת וק״ש ותפלין ציצית כמו הגוף חובת שהם  ו

 בס"פ^ כמ״ש פעם בכל לקיימם שמחוייב ולולב
 בהגש דאין מאחר ואמאי סוע״א ו דף פ״ד שם

 לבטלת עליהם שמברך וכמעט צדידיה צורך שוס
ת שום איכא דוראי למימר לך אית מאי אלא על  תו

ת שוס איכא ה"נ אותם ועושה שחוזר במה ל ע  תו
 דניצר/ אע״ג דהתם דמי דלא היא לא כעשייקס

ת נפש בחי' חדא כולהו מ״מ נינהו חלוקות  ן נינ
 קלתס עשיית מועיל לכך במצות שייכי ותרווייהו

 דפתת למאי וכ״ש כיותר לזככם האחרים לקצת
̂ הא׳צריפד/ ניצוצות דגם סוע׳ב דיד זו לק׳סוףהק'

הם
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 המצות .קיוס כעת השני זה בגוף להמצא הס

 כחי' דזה .הס שונות דכחי' הלא משא״ב ־ יעש
 במצו' כלל שייך לא דהרוח ותו רוח בחי' וזה נפש
 דאיכא שא״ה ועוד לזה זה של עשיה מועיל מה

 אותס ועושה שחוזר במצות לדידיה נמי הנאה
 מצות התמג מכל כלולה היא מצוה שכל משוס

 וא"כ ועש זל להר״שש מצות התריג כמכו'ג|כהק'
 מ׳מבפרט' מצו' אותה בכללו' שייכו' לו נהי־דאין

 בפרעיות איתנהי נמי אינהו וכן איתיה שלה
 הס קיימוס שלא עכשיו הוא שמקייס המצות

 שוס לו שאין הרוח מש״אכ שייכי בהני והני
 בבוא להק' יש כן וכמו כלל* במצות שייכות
 שלה המצות קיוס מועיל מה להתקן הנשמה
 ד והק' כ בהקדמה מש״ל ע״פי בדוחק ואפ״ל

 מורכב אלא יחידי בא אינו להיתקן הרוח דבכוא
 דקיוס יל וא״כ יעש הנשמה וכן הגר נפש על

 היא גס שהרי הגר נפש לתי' הוא שלו המצות
 כמ״שש עצמה העיקרית נפש עס ותיכלל תתעלה

 הנפש גס חז הרוח שנתקן דלאחר ועוד ב בהק'
 ע״ב ו דף ד בהק' כמש״ש עמו ומתחברת באה
 התורה עסק דאי גיסא לאידך יל מיהו • יעש

 לחוד הרוח לתי' רק הנפש לתי' מידי שייך לא
 תשלוס אחר עד אלא נכנס הרוח דאין נמי וקיל
 בעל כה שעסק תורה אותה כל א"כ הנפש תי'

 כלום עליה תהא מה הרבים גלגוליו בכל הנפש
 סובלתו הדעת אין זה ח״ו לבעלה היא הולכת

 שכאשר פ״ה ש״על בע״ח כמ״ש אפ״ל היה ולזה
 מתגלה אינו העולם לאויר ויצא נולד התינוק

 בו הס ונפש רוח שהם והשאר לבד נפש רק בו
 יתגלו איז כת״ומ יעסוק וכאשר בפועל ולא בכח

 ע״ב ד״מח רו״הק בש' וכ״כ יעש כפועל בו
 דידיה התורה עסק ככח שס הם הר״ון שגס וכיון
 כשוף לקמן תמצא לזה אחר תירוץ (להו מהני

 רזל דקא' האי דמאי ק' אכתי אבל יעש) נז אות
 דמש' דיצירה הרוח לקנות הוא התורה דעסק
 מצות אעו הנפש לקנין שאינו לאפוקי דאתא
 לתי' שהס היא מ״ע מר״מח א' לאו התורה עסק
 מ״ע הר״מח מחלק גופיה איהו והלא הנפש

 התורה עסק מצות היא מהס וא' שונות לחלוקות
 הנפש דכתי' הנפש לתי' שייכה נמי דאיהי ומש'
 נמי משמע והכי חלוקות בכולהו ואזיל עתיק
הרוח ענין נבאר ועתה ע״כ דיד לקמן ,ממ״ש

 ̂ בתי' מיידי הוה השתא דעד דמש' וכו' והנשמה
 י בה' מצות שאר דפרע דאגב לומי ודוחק הנפש

 התוי־ה ' עסק מצות נמי פרע הא' חלוקות
 י לענין מדי שייכא דלא אע״ג הששית כחלוקה

 חלוקו' ה' ס שה כ' דבריו דכריש מה והיינו הנפש
 לפרש הו״ל הא כי דכל ששה מוצא אתה ובפרען

 התורה דעסק וא״ל למיעעי דלא לסתוס ולא
 הוא הרוח ותי' כת״שבכ הוא הנפש לתי' שהוא

 ע״ב בדיד דלק' מדבריו מש' והכי כת״שבעפ
 לעסוק שצריך קאמר הו' כחלוקה נמי התס דהא

 הוא התו' שעסק דקא' דהאי נ״ל לכן * בפר׳דס
 דליתיה הנפש קנין לאפוקי לא הרוח לקנות
 עי דאינו הרוח קנין לאפוקי אלא התו' כעסק

 ■ התורה עסק עי, רק אלא הנפש כמו מצות שאר
 ואתחנן ר'פ ע״א ד״מד מש״המ מש' והכי לחוד
 יעש בתו' ועמלו ערחו עי הוא נמי הנפש דתי'

 משלפניה. חלוקה^היא הו' זו דחלוקה ומשוס
 ’ ואיהי •לחור הנפש לתי' רק מהנו לא דהנהו

 בהדייהו לה כייל לא לכך לתרוייהו מהנייא
. ז ברישא ,

ג ״  התורה דעסק דמלתא כפשעא דלעולס יל א
 לאו מיהו הרוח לתי' רק הנפש לתי' אינו

 ̂ דכולהו הפרעי לרוח א אל לחוד דמיצי' הכולל לרוח
 דיצי' דרוח ולרוח דעשיה דנפש לרוח דהיינו נ׳רן

 יז הק' סוף מלקמן מש' והכי דברי' דנש' ולרוח
ע מד׳ע עולס דכל בת׳ת הוא התורה דעסק מ  . א

 איתא והכי רוח. כחי' שהוא זא היינו ות׳ת ״ יעש
 דקיוס א׳ש וכזה ’ יעש פ׳ה מע ש' כע׳ח נמי

 הוא התורה ועסק דנפש נפש תי' הס המצות
 דף חי בהק' מן מלק מש' וכן ־ דנפש הרוח תי'
 התורה בעסק ישתדל שאס שכתב דאחר ע׳ב יח

 התו' כסודות לעסוק עור ישתדל ואס לרוח זוכה
 יותר עצמו יתקן ואם עוד כתב הנש' אל זוכה
 השתא דעד מש' וכו' היציר' מן שלשתם לו יהיו

 : יעש גופה דעשיה דנפש כנ׳רן מיידי הוה
א ת ש ה  א' קו' גס נמי ניחא להכי דאתית ו

 הרוח דכעל המצות אקיום שהקשינו
 הנפש לתי' ריכי מצרך דלפיה נינהו צורך ,־ללא
 הוא המצות דקיוס לפיז ונמצא גופיה דרוח

 דרוח ונפש דנפש נפש ר׳ל כולם של הנפשות תי'
 של הרוחין תי' הוא התורה ועסק דנשמה ונפש
לכחי' כייל דלא עעמא והיינו הכל וא׳ש כולם

הקשית



י ג p יא חקדיג 6יןגלגולי ש' על סל ׳ ב n H

 שאר כהרי הקולה עסק מצדק שהיא תששית
 לחוד והאי לחוד דהלןי משום ברישא לעי' חלוקוק

 המעשיות מצות דכל שכתב פ׳ב ש׳מ כע׳ח וכ'מ
 עסק כמו בדיבור התלייית ומצות התיצו׳ תי' הס

 יבין והמשכיל • יעש הפנל תל הם ותפלה הקל
 דחלק הפרק כסוף שם שעסיים וכמו הך דהיינו

 בחל הוא דאבי׳ע ועולה עולם ככל שיש העשיה
: החיצונייית׳יעש ’

ו ה י  תלהרוחין שהוא דקאמק התורה עסק מ
 בחינתו כפי כ׳א רק ככולה שוה אילו ’

 דנפש הרוח תי' הוא כמקרא התורה עסק דקיינו
 והיינו דנשמה רוח וכתלמוד דרוח רוח, ובמשנה

 דנפש הרוח כתל דאיירי דלקמן הששל שבכחל מה
 הדף כהיפוך אבל סתם כתורה לעסוק כתב

 פירש דנשמה ורוח דרוח רוח כתלקון דאיילי
 דקא', ופר׳דס וכו' ובתלמוד במשנת באדלתשהוא

 שהוא גופיה במקרא הוא דלק' הששית כבחי'
 ודרש המקרא ורמו כמשמעו המקרא פקע

̂׳׳ת המקרא וקוד המקרא  שעי דרוח הרוח לתי' וה
 פשע שבה פרד׳ס כחל בארבע ג"כ קוא המשנה
 המשנה ואור המשלה. ודרש המשנה ורמז המשנה

 שיהיה צריך דנשמה הרוח תל שהיא התלמוד וכן
 האי כולי דבעינן והא ־ פלד׳ס בחל בד' ג׳־כ
 דאמדינ^לעיל דאע״ג משוס הוא וחדא חדא ככל
ע מד׳׳ע עולם דלל ^  סוף לא מאביע כלול א
 שבו הפרעיי מאכיע כ״^ שגם אלא זה הוא דבל
ע מאביע ג"כ כלול הוא  סל׳פב ש״מ ועי' כניי

 פרד׳ס כחל ד' א״וא ככל שיהיה צ־יך ולכן ושא״מ
 יעש טל שאלה דף.י־ זל הרדב״ש ועי' שלי כאביע

 הנפשין תל היא המעשיות דמצית שכתבנו וזה
 יש דכולס הרוחין תי' הוא התורה ועסק דכולס
 התורה ברכת כהק' זל הר״שש מדברי כן להבין
 זל ולדבריו • יעש הרחיכ העמיק זל שהוא הגס
 דכר״ן כרנ״חי הכוללים דאביע דכיע דלאמע צ״ל

 להו קרי כולהו המעשיית מצות עי שקיקונס
 הכוללים דאכיע דאצי' נפשולאביע הכאבשם רזל

 התורה עסק עי הוא שתיקונם דחיה כרנ״חי
 : והיע׳בא הכנויים ערכי עפי רוח כשם קרי

 בעסק תלוי הרוח דקנין כיון לחקור גכן
 התורה מעסק דפטירי א״כהכינשי התורה

 ואע״ג זכיין דלא לו' ודוחק לרוח זכיין במאי
היא אחיזתם דכל משוס כך שהוא לומר דאפשר

f ונחלה חלק להם ואין נפש בחי' שהיא במל' b 
 דגם לעיל כתבנו ככר הא מ"מ רוח בחי' שהוא

 וא"כ התורה עסק עי הוא נמי דנפש הרוח תי'
 עסק עי הן דזוכית ויל לדוכתה בעיין הדרא
 בסוטה כדאמרן דפלגאןבהדייהו דבעליהן החור'
א ד״קסו תרומה פ' מזוהק וכ״מ ע״א ד״כא  ע״
ב הש^׳ס כוונת דהיינו ואפשר * יעש ^  דכדכות ב
 זכיין במאי נשים חייא לרבי רב דא״ל ע״א דיז

 • יעש וכו' כנייהו באקרויי וא״ל לרוח כלומר
 אותם משלימות פטורות דנשיס נמי שהזג ומ״ע

 זל הרשכי מאמרי בש' כמ״ש דכעל קיום עי ג״כ
 דנפש הדוח דתי' מש״ל ולפי * יעש ע״ג ד״ג
 • דכקכו טעמא היינו במקרא התורה כעסק הוא

 רמו סי' ביוד כש׳הט זל מרן ופסקו זל הפוסקים
 תורה כתו את המלמד כל דאמרינן דהא ו סעי'
 שכע״ע בתורה דווקא היינו תפלות מלמדה כאלו
 יעש תפלות כמלמדה אינו שבכתב תורה אכל

 אחיזתם דכל כיון להיפך ראוי היה דלכאו' אע״ג
 אלא כנודע שכע״פ תורה שהיא בנוק' הוא

טעמא  לתי', להו מהני דהמקרא משום היינו.
: וק״ל דידהו דנפש הרוח

ג ם ל  התריג כל לקיים צריך האדם כי ודע ש
 עדין מהם אחת חיסר ואם מצות

 דווקא דהיינו טז הק' ריש לקמן עי' נ׳׳ב ־ וכו'
 א״צ חדש שאיט מי אכל חדשה נשמה כשהוא
 וכ״ע ־ יעש ממנו החסרות מצות רק לקיים

:בסמוך כאן
ל ע מן אשר מצות הס אחד 0ש ל מנ  הנ

מעכבי' הם אין ומ״מ נ״ב ־ לקיימם
 חסידה היא .דנפשו ואע״ג כאדם הרוח כניסת

 חלקי כל נשלמו שלא שכל לעיל וכתב מהם
 אפשר דנים אין מ"מ נכנס הרוח אין הנפש

 : ופשוט ז בזה לרוח שיזכה ייי אין דא״לכ משא״א
ה  ־ יקיימוס ב״המק כשיבנה אמנם ל

נש' אותם שכל גלגול עי היינו נ״ב
 בידס ספק היה ולא החרכן אחר לעולם שבאו
 המשיח בזמן להתגלגל יחזרו ו1̂ מצות לקיים
 לקמן וכ"כ • אותם ויקיימו תח״המ קודם שהוא
 המשיח,שיכנה כיאת אחר אמנם וזל טז בהק'

 כדי ממש* גלגול יתגלגלו אז בכ״א ב״המק
 עצמם שכל סו״פד כס״הג ג״כ וכ"כ יעש לקיימם

ומשמנס * יעש זה כשביל הוא המשיח ימות של
מזה



י נ ן . יא הקדמח הגלגולים ש' על <סי' כ ר ה א דז.
 אח״ך אלא המשיח כביאת כשלם התי' שאין מזה

 וברור ומיתה ולידה גלגו' דאיכא כיון הז' עד,אלף
 כמנהגו ועולם החסידית המצות קיום עי ותי'

 ח הק' בסוף לעיל מכו' וכן ־ עכשיו כמו נוהג
 ניק מהם ומתבררים בעולם קלי' נשארים דעדין
 כע״ח ועיע יעש ב?הז להתברר יכלו שלא אותם

 ף1י בהררי בהמות יתבררו שלעת״ל פ״ג מט ש'
 ה דף כע״ות ועיע יעש הטמאות וחיות ובהמות

 יעש יח נהד א כמעין הח״סל כהדיא וכ"כ ע״ב
 ותי' בירור איכא המשיח בימות דגם מכז מש'
 אפי' ללקט שיגמר דעד טו בהק' לק' דכ' והא

 ישראל ואין נגלה המשיח אין שכרגלין ניצי' אותם
 סו״פב האצי' סדר ש' וכע״ח כ בהק' וכ"כ נגאצין

 ועוד ראה פ' ופש״המ פ״ב וריש פ״א וכש״טל
 רק נשאר שלא לפי אלא דוקא לאו כולהו בכ"מ

 מס״הל מיהו • הכל שנברר ליה קרי מועט דבר
 משמע מקלט ערי כענין ע״ג קי ד' שופטים פ'

 יהיה אס אכל הכל נתקן אז בעתו יהיה הקץ דאם
 מהק' אבל * יעש עדין התי' נשלם אינו אחישנה

 וכין הכי דבין אלא הכי מש' לא טז ומהק' דידן
 מצות כל לקיים צדיך דהא התי' נשלם אינו הכי

 •לעיל שהבאנו מקומות .מכל והנה ־. החסידות
 אין דאמר שמואל מר אזיל.כשיטת שהוזל מש'
 מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות העו״הז כין

 ע״א ד״קלט תולדות פ' בזוהק איתא וכן לכד
 אז שיהיה הוא והענין ־ יעש הנעלם במדרש

 איש לבטח ישכון שישראל שהמ״עה כזמן כמו
 תוספת עוד שיהיה אלא תאנתו ותחת גפנו תחת

 יחלש שהיצ״הר שה״עה מזמן ביותר מרובה טובה
 יבוא ולא הארץ מן יעבור הטומאה ורוח כוחו

 כמ״ש בשוגג אפשר רק במזיד לחטוא עוד האדם
 יושבי כל וידעו ויבייו הכ״ל שופטים כפ' דזל

 שלוים יהיו וישדאל האלהיס הוא ה' כי תבל
 ויהיו דכר ושום פדנסה דאגת מכלי ושקטים

 שלם כלב מצותיו ושומדי ית' לעבודתו פנוים
 מזמן יותר גדול עלוי יהיה כעולמות וגם

 משתמשים מלכים כ' בבחי' זון שיהיו שהמ׳׳עה
 כמבואר שה״עה בזמן היה שלא מה א' בכתר
 לעולם חדשות נש' ויבואו יעש פ״ב ש״לו בע״ת
 כמש״ל החטא דקודס דאד״הר עי' זיהדא מכחי'
 האריך כאשר טוכוח מעלות כמה ועוד ו בהק'

ריח כמוהר״ר ועט״ר מ״ור דורינו מיפת .בזה
ט »וזרן גגי ....־- י

 פעלים רב הנד״מ הבהיר ספרו כסוף נר״ו הטוב
 לי שאלה כתשוכת ז סי' ישרים סוד בקינטריס ח״א
 : כמא לבינו וישמח עינינו יראו יעשב צעיר איש
ו  מצות כשמקיים זה בגלגולו לו די DST ל

 מעולם קיימם שלא ממני החסרות
 הגוף חוכת שאינם מצות דווקא היינו נ״ב * כלל
 ע״ב ד״נב לקמן עי' וכיוצא שחיטה מצות כמו
 ציצית כמו ותדיריות הגוף חובת• שהם מצות אכל

 ודאי וכיוצא ולולב וסוכה ותפלה וק״ש ותפלין
 כס״הג כמכו' גלגול בכל לקיימם מחוייב שהוא

 חזר לא אס מ״מ אבל יעש סו״עא ד״ו פ״ד שם
 קיימם שכבר כיון עליהם מתגלגל אינו וקיימם

: סוף לדבר אין דאל׳׳כ א' פעם
ז ם ל  לרדוף מחויב דאינו הקן ושלוח ש

 שיתגלגל הוא מוכרח ג"כ אלו אחריהם
 מחויב אינו הרין דמצר אע״ג כלו' נ״ב * וכו'

 רחמנא אמר יקרא דכי לקיימם אחריהם לרדוף
 מ"מ קרקע לו אין אם ומעשרות תרומות וכן

 להשלים לקיימם חייב לקיימם לו דאפשר כיון
 להתגלגל צריך לאו ואס חסירה תהיה שלא נפשו

 חיוב לידי עצמו להביא להשחדל עליו ולכן עז
 דמעיקר כיון ומיהו ־ הגלגול מן להפטר כדי

 רדף לא אם אחריהם לרדו?> חייב אינו הדין
 שלא לו מובטח עליהם להתגלגל והוצרך אחריהם

 סו״עא דיז טז בהק' לקמן ועי' בגלגול יחטא
 כפירושו זל להשמ״ש ויאיתי ־ סו״פד שם וכס״הג
 ש"המ ריש דהתם רזל בדברי שנתקשה לש״המ

 דעל לתרץ הוא ומ״ש התם נמי ניחא ובמ״ש יעש
 העיבור בסוד אלא בגלגול בא אינו אלו מצות

 קא' דבהדיא זא המחיר אחי• ־ יעש שעה לפי
 לפי ואפי׳ גמור ב^גול להתגלגל שצריך הכא

 גלגול שהוא טז אות ה בהק' לעיל שצדדנו דברינו
 כחיים שהוא ממש עי' מ״מ יעש לעיבור הדומה

: וק״ל כלל למימר ליכא שעה לפי
ח □ ל  אז קיימם ולא לידו באו אס אכל ש

 ופשוט נ״ב • להתגלגל הוא מוכרח
 אי כא' שתיהס לקיים שא״א וחליצר: דיבום הוא

 לחליצה יכום שהקדים דהיינו לפו״ד כדחזי עביד
 קסה סי' א״הע בש״ע זל כמר״ן דקיל לדידן
 אלא חליצה מצות על שוב להתגלגל דא״צ יעש
 נמי עי' דאפי' דיל אלא עוד ולא ב*עי' ליה סגי
כיון שתיהם כמקום עולה יכום דמצות בעי לא

דא״א



אהרןיא הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'בני
 דחלץ איפכא עפיד אי אכל כא' כ' לקיים דא״א

 קיימה ולא לידו באו רמקרי מהתכרא יבם ולא
 כמי וכטל כראוי עשה שלא כיון יכום למצות
 המצוה מענפי א' ענף שהיא קדימה מצות

 בעי' ליה סגי ולא היבום על להתגלגל ומב״על
 נמי חמור דפטר ועריפה פדייה למצות וה״ה

: ככלע״ד הכי דיכא
ל  מובטח אס זל ממורי קבלתי לא אבל ט

כלו' כ״ב * לאו או הג' כחלוקה וכו׳ לו
 מצות לקיים השתדל שלא כמי ליה דייכינן אי

 דאי לא מי דהתס אחריהם לרדוף מחויב שאינו
 אינו דעיקרס כיון ואפ״ה לקיימנהו הו"מ בעי

 כ״ש יחטא שלא לו מובטח אחריהם לרדוף מחויב
 גרע דלא לקיימם בידו יכולת אין דעיקרם הכא
 באו מיהא דהשתא כיון טפי גרע הכא או״ד
 דחלוקה מצות כדין דיניה והוי קיימם ולא לידו
 מתפ״ל דלא ומש' * יחטא שלא מובטח שאינו הב'

 בחלוקה אבל לקיימם בידו אין דעיקרס בהני א12
 שאינו ודאי קיימם ולא לידו באו אס גופה הג׳

 דיז טז בהק' לקמן בהדיא הוא וכן מובטח
: יעש ס״עא

ם מ  וכו' מצות שאר בעכין כתתפקתי גס ש
 שיכול הב' מחלוקה שהם אפי' פי' נ״ב

 מעות היל שלא כידו ספק־ היה לא אך לקיימם
 שזה נא' אם ומ״ש • וכיוצא לולב או ציצית לקנות

 וכיון אזליכן דידיה בחר אי כלו' וכו' אנוס כק'
 כדין דיניה הוי לקיימם בידו ספק ואין עני שהוא

 העיכוב אס לי דמה כעי' ליה וסגי הד' חלוקה
 לו שאין מצידי או מצויה שאיני; המצוה מצד

 או״ד לקיימה כידו יכולת אין הרי סו״ס מעות
 יש גופה דהיא וכיון אזלינן המצוה עיקר בתר

 לקיימה מעות לו אין שזה אעפי לקיימה יכולת
 דחלוקה דמצות דטעמא יל א״נ • להתגלגל צריך
 משום הוא בגלגול עליהם לבוא שא"צ הד'

 תועלת ומה לידו יזדמנו שלא אפשר כמי דהשתא
 כפעם שגס אפשר בכ״ד ה״כ וא"כ בגלגולו לו

 ספק יהיה ולא עני בגלגול יבוא השנית הזאת
 דעשירות מלתא דהאי הרויח ומה לקיימה כידו

 וא"כ כזכותא ולא כמזלא דתלייא מיהי ועניות
 .בתר דקא' והיינו * כדהתס בעי׳ ליה דסגי יל

 לו יזמין שהשית אלא שיתגלגל אפ״ל אך הכי
לעולם שיביאנו כלו' וכו' ההיא המצוה בודאי

א בידו ספק יהיה ואז דמזוני כשעתא מ י קי  ל
 pהמצר השית לו שמזמין מה השתא כמי וניחא
 : וק״ל זה בגלגול עכשיו ולא הב' בגלגול ההיא
א □ מ ^ לא נ״ב וכו'• כתבנו ובמ״א ש ב ע ד  י

ס מ״ש דהיינו ואפשר אתמר היכא ר ק  ב
^ קיום לצורך גס כי כת' ובמ״א וזל דידן הק'  מצר

כגן כדכריכי ועיע עכ״ל וכו' עיבור יספיק ק  ל
׳ : יעש ז אות טז בהק׳

^ פרטית מציה היא החמישית שם מב הי  ו
 pיכרל יש וגס וכו' ולרבות לפרות

 יכרל^-ן יש הרוב שעל פי' נ״ב • לקיימה כידו
עפכבי דרך אשה שנושא שמכיון לקיימה בידו  ה
ע שה' לא אס כניס להוליד הוא  ך̂•p ממנו מנ
^ מי ומ׳׳ש * ית לו ידועה סיבה לאיזה בטן ע  ש
רן ומתי בכיס לו היו שאפי' לו' הוא בכים כלא  כי

P עונש בכלל ישנו בכיס בלא מת הוא שסי״ס t 
 ד״קפז וישב פ' הקדוש מזוהר מש' והכי
ס ולא ומ״ש ׳ יעיש ומיתי ליה דהוו או דקא' י י  ק
• והיינו מעולם איחה קייס שלא כלו' איתה ר ג  כ
 מצררן קייס לא שעדין לעולם ביאתו תחלת שזוהי
 שקר^ מי אבל זה עונש בכלל ישנו אז כלל פ״ור

ס בגלגולים פ״ור קייס וכבר ■*מגולגל מי ד קו  ה
 -5זע שלא פעם באיזה יארע אם אפי' אז הכה

pבאו קם גופו אלא זה בעונש אינו לככיס p 
אר גלגו' באותו במצית נפשישכתקכובו חלקי ש  כ

י דמשקייס דעלמא גופים ג ק
^ לו יי דהמגילגל דיג סוף מזה כמש״ל ר  פקי
 ר-ץ מעולם קיימם שלא ממנו החסרות המצית

 שמיכר-^ן מהל שא״ל שכ' ע״ב ד״כב מלקמן מש'
ן חדש ניצוץ שאני לפי פ״ור מצית לקיים אני ר, ע  ו
 כע׳ר קיימה דאלו מש' וכו' מעולם קיימתיה לא

ר1ל בהגהותיו זל הרמז וכ״כ בכך לו די היה  ס
 ה הק' סוף לעיל נמי וכ״מ יעש חוקת פ'

 והירדן בניס על להתגלגל הוצרך שלא עזאי בן על
הקודעיס פ״ור מצית קייס שכבר משוס לי'  בגלגו

 pאר ג בהק' לעיל בדברינו ועיע ־ בדכי-יכו יעש
 צ//^ ולפיז יעש וכו' תבין דבר וממוצא דיה כו

 תנים^ רכי על ע״א דיג רזל מאמרי בש' דמ״ש
 לבכי^ זכה שלא מפני בגלגול שבא דוסא בן

׳ ■ י יעש כלל זכה שלא הייני וכו'
̂^ במי אלא אמורים רזל דברי דאין שכבן
^ בת״ה<מ קם הא' מדקא׳שגוף אשה ק ה ב

רוחא .



לחאהרןיא הקדמס הגצגוציס ש' על «י'גנג
 שלא אלא אשה שהיל דמש' כאתתיה דיהיב רוחא

 כיפואות נשתדל שלא כין והיינו לבנים זכר;
 הועיל ולא שנשתדל וכין למכתו ארוכה להעלות

 עונש ככלל הוא אפיה עקר שהוא לפי כלום לו
 בההוא אלא בת״המ קס אינו שגופו כאן האמור

 נפשו חלקי וכל שעשה הת״ומ וכל לבד רוחא
 לכנים שזכה הב׳ גוף נוטלם ידיהם על שנתקנו

 דהוא אמרינן ומתו בנים לו היו אם אפי׳ דהא
 פ׳ מזוהק מוכח והכי זה כ״ש זה עונש בכלל
 זכה ולא כהו דאשתדל כגון רקא' הנ״ל וישב
 דמחלק ד״קו ריש דמשפטיס סבא וההיא • יעש
 יכיל ולא דאשתדל למאן אשתדל דלא מאן בין

 מדרזל מש' והכי הנש' עונש לענין מיירי יעש
 הסבא לדברי דמוקיס הכית בדרוש ש"המ ריש

 נתייכמו אס שנא לא וכז • יעש בהכי הנ״ל
 כלל אח להם היה שלא או נחלצו או נשותיהם

 כלל אשה לישא רצה שלא מי אבל שוה דינס
 ואינו הוי כלא הוי דגופו ביותר חמור עונשו

 דיהיב קדמאה רוחא דליכא דכיון כלל בת״המ קס
 מהר״חו וכ״כ בת׳׳המ קס הוא מהיכן כאתתיה

 במזיד פ״ור והמבטל הל קדושה משערי כח׳׳ב זל
 יחיה ולא בעו״הז בכרת מת כניס בלא ומת

 י דף דברנות בפ״ק מבואר וכן • יעוש לעו״הב
 מת כי ה' בדבר לחזקיה הנביא ישעיה דקא״ל

 כולי מאי א״ל לעו״הב יחיה ולא בעו׳׳הז הוא
 וכ״כ י יעש בפ״ור עסק דלא א״ל.משוס האי

 דימיש ההוא ע״ב ד״קפו וישב פ׳ בזוהק
 מעוות לעלם תקנתא ליה לית פירין מלמעבד

 אתתא למיסכ בעי דלא .בגין לתקון יוכל לא
: יעש בפ״ור ולאשתדלא .

 לכונסה■ הספיק שלא ועד שה א קדש אס אבל
 ואבד כלה דגופו כלל נשא שלא כמי דינו אין מת

 כת׳׳המ דקם לבנים זכה ולא כנשא דינו אלא
 בה יהיב ולא כנסה דלא ואע״ג רוחא בההוא

 •כמ״ש הקדושין עי רוחא בה יהיב מ"מ רוחא
 ובאותו יעש הקדושין במצית תצא כי פ׳ בש״המ

/ בת״המ קם הוא רוחא ע א  כההוא־ קא׳ דהכא ו
 לאו הוא ביאה בשעת כאתתיה דיהיב רוחא

 ארוסה דהא ותדע ׳ בהווה דיבר• אלא דווקא
 קדושין דכשעת רוחא ההוא ואי יבוס כעיא נמי
 ודאי אלא כלל יבוס תבעי לא היא כלום לאו

 זגבי ע׳׳א ד״מו וישב פ׳ בס״הל ועי' כדאמרן
 והי-כא ־ יעש וישב פ׳ סוף וכלק״ת ואונן ער

 ילדה ולא שנים עשיה עמה ושהה אשה דנשא
 מניסים כ״ד שאין אלא אחרת לישא רוצה והוא
 זל רמ״א שהביא מרדכי הגהות לס׳ כגון אותו

 רביכר דחרס דס״ל י סעי׳ א הי׳ אה״ע בש׳׳ע
 ומחמת יעש מציה במקום אפי׳ הוא זל גרשון

 האמור עונש בכלל דאינו נר׳ בניס בלא מת כך
 על מעכבים שהב״ד אצא רוצה שהוא כיון כאן
 ד׳ד׳ תיס׳פ״קדשכת ועי' למעבד הו״ל מאי ידו

 מלעשות שמניח מה דכל וכו׳ קודם ד״ה ע״א
 בכלל ליתיה לו אוסרים שאנחנו מחמת

: יעש חיוב
 שלא דזה אלא אמורים רזל דברי דאין רע עוד

 ת״ח הוא אס חבל ח ת חינו לבנים זכי:
 מעונש עליו שיגינו שלו הת״ומ הס כדאי וצדיק

 כחייו שתקן נפשו חלקי בכל כת״המ קם והוא זה
 של תולדותיהם דעיקר דעלמא מגולגלים כשאי

 *וכן בניס במקום לו והס ומע״ט תור<ה צדיקים
ד״חע משפטים ופ' הנ״ל וישב פ' בזוהק אמרו _ אלא אשה שנשא מי נמי דה״ה נ״ל היה ולכאו'

צריכה ת״ח דאשת והא ע״ב ד״כג ובתקונים ע״א אין נמי דהוא בנים בלא ומת שגרשה
 כורתה הגט שהרי כאתתיה דיהיב רוחא כחי׳ לו

 דאפסיד ואיהו כתח״המ יקום וכמה כנודע
 הקשר מתיר דגט דאע״ג יל מיהו • אנפשיה

 אינו בה דיהיב רוחא אותו לבינה.מ״מ שכינו
 קם ובו נמצא הוא שהלא בכ״מ אלא ואבד כלה

נפיק נמי דהתס אחלוצה דהוה מידי בתח׳׳המ

 מיהו ־ יעש וישב פ׳ שם בזו״הק מבואר יבוס
 אם אבל לבנים זכה ולא אשה כנשא דווקא היינו

 וצדיק ת״ח הוא אם אפי׳ כלל אשה לישא רצה לא
 כזה הוא והרי תזכרנה לא צדקותיו כל גמור
 קם ואינו ואבד כלה דגופו דעלמא אינשי כשאר

גדול וחסיד כתורה חכם לך אין שהרי כת״המ
ישעיה-בדבר לי כא ואפיה יהודה מלך כחזקיהו ן * במקומו כמכו׳ הרקיקה עי ההוארוחא מינה

 שנא לא ה״נ לעיל כראמרן בו קם הוא ואפיה
 מיתה לאחר נפיק ריחא. ההוא דהתס ואע״ג

• לחלק,בכך אין מחיים גרגשת.נפיק ופכא.גבי

 לעו״הב יחיה ולא כעל״הז הוא מת כי וא״ל ה׳
 פ׳-נות בזו״הק וכ״כ כמש״ל נסיב דלא משום

 דלא עזאי מבן לך תקשי ילא ’ יעש ד״סו.ע״א
רצה י



אהרןיא הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 שככר כגרמיה ליה דקים דשא״ה לישא רצה

 צריך לא ותו הקודמים כגלגוליס פו״ר קיים
 : יעש כז איח ה הק' סיף וכדכריכו כמש״ל

 מת אשה כשא שלא זה ראם לספוקי ואיכא
 רזל שקכעו הזמן שהוא שכה יח קודם

 מת דאם ־ דינו מה שכה כ' קוים או לכישואין
 וגופו עוכש שוס ככלל שאיכו לן פשי׳ יגש קודם

 דקי הכהדרין כמסכת רזל כמ״ש כתה״מ קם
 ואפי' יעש וכו' לעו״הכ כא מאימתי קטן ע״ב

 דקמיס ע״א דקיא ככתוכות אמריכן כפלים
 כתחייכ שככר ואילך יג מכן אכל יעש כת״המ
 להקדים המוכתר מן מצוה כמי ואיכא כמצות
 ג סע׳י א סי' א״הע כש״ע כמכו' יג כן ולישא

 הקדים ולא להקדים דהו״ל כיון אמריכן מי מאי
 דעדין כיון או״ד כלה דגופו העוכש ככלל הוא
 עכרו לא או לכישואין רזל שקכעו הזמן הגיע לא

 תפחכה עליו הק״כה אומר שאז שכה עשרים עדין
 למעכשיה ליכא המובחר מן מצוה משוס עצמותיו

 כאה זוג כח אחר מחזר והיה כמי שכה כ' יאחר
 יש וכן ־ מאי שמת עד כידו עלתה ולא יהוגכת

 כת או כן רק להוליד זכה שלא כמי להסתפק
 דינו מה בכיס שכי או ככות שתי אפי' או לבד

 שהם כתקכה פ״וי מצית קיים שלא כיון כימא מי
 דלא וכמאן כאן האמור עוכש ככלל הוא גם זון

 זרע ליה דאית כיון דילמא או דמי פ״ור קייס
 עוכש בכלל איכו יכום צריכה איכה ואשתו מיהא

 שכבר מצאתי החיפוש אחר הא' לספק והכה ־ כלל
 כמלאכים ראשונים של שולחכם על זו ה1שי עלתה

 יעו״שב* יו סי' ע״כ דש״ח ח״ג זוהק כהשמטות
 כתרא כפ' הכה לבכות רק זכה שלא מי ולעכין

יוחנן לר' בכות דהו״ל מכו' ע״ב ד״עא דקדושין

 ח״כ ספרו כתחלת זל’ הש״מש הדפיסו החשמל
 לנפטר תועלת ויותי הל ע״א ד בדף שם וכתוב

 מתועלתו יותר לאחיו אשתו כיבוס זרע כלא
 את והעברתם כבת הכתיב אמר ולפיכך בבתו

 והתורה ההוא היום עברה יום כי לבתו נחלתו
 גריעא דהבת הרי יעש עכ״ל הכל מבארת

: מהיבוס אפי'
ק כאן ביאר לא דרזל עוד  הגוף עונש י
 שלו הנש' עונש אכל בכים בלא המת של

 כסבא כמכו' אחרים חילוקים בו ויש ביאר לא
 זוהק וכהשמטות וד״קט ד״קו ריש דמשפטיס

 כזוהק ועיע ־ יעש ע״א ד״קף חקת וכפ' הכ״ל
 עונש בקיצור כתב ששם רע״א דיג כיאשית פ'

: יעש והנשמה הגוף
ג  בר נכנס אין וכו' הראשון הגוף אכל מ

״ כנודע וכו' קדמאה רוחא ההוא רק
 וההוא וזל סע״א ד״ק דמשפטים כסבא כ"כ נ״ב
ח מכא בההוא דאשתאר בקדמיתא דהיה ריח  פי

 דהוה קדמאה גופא לההוא ואסתלק וכ^ מתמן
 גופא ההוא יקום רוחא וכההוא בקדמיתא

: יעש עכ״ל
ד  שיד מקום עד וכו' לטרזח וצריך מ

ד וכשטרח כ"כ ־ מגעת שכלו  ע
א' ששכיכר וזהו כזה די מגעת שכלו שיד מקום

ט וא' המרכה ע/ ריש כס״הל כמ״ש וכו' הממעי
עק שלא והשאר * יעש סוע״ג ד״א כראשית  הגי

 לר אותם מלמדים טורח עי אפי' להשיג שכלו יד
לק׳ רזל כמ״ש פטירתו אחי כג״ע וגס לע״חל

 שס וכתב ׳ יעש ע״ד ד"ככ מאי-זל וכש׳ יז בהק'
 לו יש מיש־אל א' דכל ד״מ רו״הק ובש' יז כהץ'

לבדו לו כשמתו שורש לפי המכוון כתורה א' פי' _
הק עליו אמרו ואפיה יעש להשיפ לטרוח שצייך הכא קא' ועז לזוצתו ולא ;הכ״ל וישב פ' סו

 כמקום לו כחשכים שיהיו שלו הת״ומ הם דכדאי
 • זה לענין כינהו כלום לאו דבכות ש״מ יעש בכים

 בהגהות שם כמ״ש מזוהק איני לשון דאותו ואע״ג
 איכא ושפיר רזל מדרש א1̂ יהא לא מ"מ יעש

 של ככותיו שגם רילמא וכ״ת לדידך ראיה מניה
 זל התוס' דמדכרי היא לא בחייו אח״ך מתו רי

 מוכח וכו' והאמר ד״ה ע״ב ה דף דברכות כפ״ק
 חדא מיהא נקוט וא״כ ׳ יעש בחיים שנשארו

 לי און מצאתי שוב ׳ כעהו כלום לאו דבנות בידך
בקוד זל גקאטילייא n החסיד הרכ מדברי

הפרד״ספי' אותו
פ״ד שם סה״ג

עי׳ כשמתו לשויש השייך ו
 יזככר כרחמיו והשית ו דף ריש

 תורה וחידושי פירושים אותם לאור להוציא
: אטד לכר״ן השייכים

ה  במעשה מצות תריג כל לקיים צריך מ
 כ״ע • כמחשבה וכן וכו' כדיבור וכן

ק׳ כאן אותם רזל כתב שלא דברים יש'כ' עוד  ונ
 וכבאד • דליבא ויעותא הכוונה והס כמ״א

 בפועל המצוה קיום הוא המעשה לא' א' עכייכס
וישיבת תפלין והנחת ציצית לבישת כמו ממש

סוכה



טלאהרןיא הקדמס הגלגוציס ש' פל פי'
 קריאת היא הדיבור * וכיוצא לולב ונטילת ס'וכה

 במשנה הלכותיה ולימוד מצוה אותה של הפרשה
 והכוונה * כאן רזל כמ״ש זל ופוסקים וגמרא

 עושה שהוא עשייתה כעת בלבו שישים בלב היא
 בעלמא כמתעסק ולא יח לצאת וכד* מצוה לשם
 כוונה צריכות דמצוח כמ״ך דס״ל נראה דרזל

 סי' פכי ועי' ס סי' א״ח בש״ע זל מרן כפסק
 ק״ש כגון בדיבור התלויות במצות וכ״ש תקפט
 למ״ד.מצות דאפי' העומר'וכיוצא וספירת ותפלה

̂׳צ  דליכא משום כיונה דהני,בעו מודה כוונה א
 זל כפוסקים כמבו' עליהם דמוכחת עשיה בהו

 • ית ולצאת בפיו שמוציא למה לכו לשים וצריך
 בריש רזל פירשה וככר במוח היא והמחשבה

 עשייתה לו די אין מציה העושה גם וזל ש״המ
 בעשיתה שיכוין ל1ר מ״ש שייקיים צריך אלא לבד

 שצווהו השית־ עושיהם־שהוא לשם עושה שהוא
 מחשאת שום דעתו• יעלה-על ולא יעש כך על

 שצר קבול לשם ולא שתהיה פניה מאיזה פיגול
 שלווהו בוראו רצון לעשות אלא כבא ולא כזה לא
 שהוא הוא כן כשמו דליבא והרעיתא • כך יעל

 הרויח •מאלו יותר והשמחה והחשק הלב רצון
 בוראו רצון להשלים שזכה לפי וכסף זהב •אלפי

 רזל־בריש גז שביאר וכמי ית' לפניו נ״ר ולעשות
 ו 13 בה'תנאים המצוה וכשמקיים ; יעש ש׳׳המ
 לפניו ומקובלת רצויה ותמה שלימה מצותו תהיה

 ההיא אל״המצוה המיוחס נפשו חלק ואותו ית'
 כנגד שהם שבו־ הפרעייס נרנחי כחי' כה^ יתוקן

 והשית ושלם גמור תי'• שבו וזון וא״וא א״א ר\פ
 : אמר ו13 ה׳תנאים ככל מלותיו לקיים .יזכנו
ו ס מ  מתחלקות מצות תריג כי דע עוד ש

 התריג בהק' עי' נ״ב וכו' אברים כחריג
 ■ עיניך ויאירו ואילך מדקיב זל להר׳שש לנצוח
 ג״כ כ״כ פרטיות מלוח יש ואכל אבר וככל ומ״ש

: יעש פ״ה וכש״מע פ״ד נ ש' בע״ח ^
.tD מ׳׳ע יא י־יש12השמ כתף אבר בכל כי 
דרמ״ח כיון להקשות אין נ״ב וכו' ’

 וכל כנ״ל אברים ברמ״ח מתחלקים הם .מ״ע
 יגיע מהיכן ־ -לבד א' מלוה רק כנגדו אין אבר’

 ד' אלא בכללותו אין והלא מ״ע יא הכתף לכללות
 אברים ד' דאהלות כתו״פק כדתנן לבד אברים
 שער.כ כע״ח רז^ ■זה תירץ דככר * יעש בכתף

באברים מ״ע הרמ״ח התחלקות קרר שאין פ״ד
כ אהרן בגי

דיד הק' כקוף נמי

 הרמ״ח כי אהלות דמס' האברים התחלקות כסדר
 החסדים כחי' הס אלא עצמם האברים אינם מ״ע

 השורשית הליחה סוד שהוא בתוכם המתפשטים
 האברים להשקות בגוף המתפשטת שבאדם

 ע׳ד באו״פא מתחלקים הס ולכן עצמם ממשיים
 בגופא ע׳ב ברישא מ׳ב שהם דק׳ש תיכין רמ׳ח

. : יעש כירכין ע׳ב בבטן נ, .
ח  וכו' זה ענין היטב לי נ־תצרר ולא ט

עי' נ׳ב • וכו' המשונה החיוב מהו
 מהו שביארנו ל אות ד בהק' לעיל בדברינו

: יעש כזה שיש המשונה החייב
 דומה אינו כי זל ממורי שמעתי גם שם מט

 איתא הכי וכו' אליו קדמו אשר וכו'
טז ולקמן ן \ . ונ׳ב * יעש בהק'

 שקדמו ולא לעוהז בבואם כזמן ^יו שקדמו היינו
 שהם אפי' אלא שבשורש מדרי' בסדר כמעלה אליו

 אחריהם להבא מועילים במעלה ממנו פחותים
 מדרי' בסדר מהם מעולה שהוא הגס לעוהז
 ■לעוהז הנש' ביאת שאין כז הק' ריש ועי' השורש

:וק׳ל יעש המדרי' בתדר היא
J כריתות כמו עד וכו' מל׳ת יש כי דע 

 עד מתכפרים שאינם כ׳ד ומיתות
 שמעת דמאן להולמו קשה יה *לשון נ׳ב • שימותו

 כפרה חלוקי דארבעה רבי'ישמעאל דס׳ל־הכי ליה
 ומ׳בד כריתות ולדידיה ד׳פו ביומא כיתנייא היא

 אלא נמי מיתה בעי ולא מכפרין •נמי׳יסורין
 ומי׳יתי־לה התם כדתניא * לחוד ה' חילול לעון
 ומ׳בד כריתות דאי ועוד * כא בהק' לקמן רזל
 מאי נמי מיתה אלא ביסורין להו סגי לא נמי

 שצריך ויש כך להגיה נ׳ל לכן ה' לחילול שבקת
 ב׳ד ומ-יתות כריתות כמו לכפרם יסוריס ג'כ•

 מתכפרים שאינם חמורות עבירות יש אבל וכיוצא
 ■ישראל ופושעי ה' חילול כגון והיינו שימותו עד

 והאינס עולים ואינם לגיהנם והיורדים בגופן
 חלק להם שאין אותם וכל בת״המ קמים

 קוף זל למה״רחו ■קדושה בשערי ועי' לעו״הב•
:יעש ב חלק

ם  עכירה היא אס כי חילוק באלו ויש ש
 :כצ״ל וכו' כלה שגופם מאותם י

: נמחק שאינם ותיבת
ב  לאקן־מה הזאת׳תתגלגל הנפש הנה 0ש נ

 און דארזל ואע״ג נ״ב * וכו' שחטא
להם י



אהרןיא vהקדמר הגלגולים ש' על פי'בני
 כלה שנשמתם למימרא לאו לעו״הב תלק להם

 היינו אלא כדח ממנו ירח לא כי ח״ו ואובדח
 אb עו״הב הנק' אי״א כזווג למ״ן עולים שאינם

 לקמן כמ״ש לבד דנוק' מ״ן בסוד למעה הס
 שכלה הוא לבד הראשון והגוף כד הק' סוף

 מהחטא הנפש נחקנה שבו השני גוף אבל ואבד
:וק״ל בת״המ הנפש נכנסת ובו קס הוא

ג  • וכו' נאבד אינו הראשון הגוף הנה נ
 לעיל עי'בדברינו זה לכל הטעם נ'׳כ

 הי־ף לק'כהיפוך וע׳י׳ע • נכון עצ ■ותבין ה ר׳הק
 ועוע דהכא חלוקות הב' שהם והד' הב' כחלו'

: ע"כ וכד״נז ל בהק'
ד  ־ וכו' מחגלגלת היא הנפש אמנם יש□ נ

הא' לגופה חוזרת היא ובתי׳יחה נ׳׳ב
: יעש ה הק' ריש בדברינו ועי'

ה נ  לחבידו המחטיא האדם כי רע גס ^שס ׳
 ע״ב ובד״נז ל בהק' וכ"כ נ״ב וכו'

 במצות לסייעו כדי הוא כעי' עמו שבא והטעם
: יעש הא' בגלגול שהחטיאו מה חלף

 כפדטיות עצמו לתקן לאדם די לא 1נ
דיש ועי'לעיל כצ״ל נפשו אחיזת

א' הק'
f j כאו״פא הדברים פי' נל״עד אמנם 

 שצריך דקא' דמאי ר״ל נ״ב וכו' והוא
 דכעי כפשוטו אינו וכו' העשיה חלקי כל לתקן
 אלא כולה והיצי' העשיה דכצלות הה״פ כל לתקן
 שבה״פ שלו פרטיים שרשים ה' חלקי כל היינו

 דהכא שיטתו וכפי ואזיל וכדמפרש ויצי' דעשיה
 ומש' ־ יעש א הק' ריש צעיל הסכמתו עלתה כך

 התריג כל לקיים השתא נמי בעי דלא פירושו לפי
 פרטיות מצות כקיום ח אל מעיקרא כדא' מצות

 יוכל ובזה סגי נפשו אחיזת במקום התלויות
 דאי תלייא בהא דהא מיצי' רוח אח׳ך לקנות
 צריך ממילא דעשיה הה"פ כל לתקן דצריך אמית

 כל תי' הס שהם מצות התריג כל לקיים ג״כ
 שרשים ה' כתי' דדי אמרת ואי כולה העשיה
 שא"צ נמי ממילא לבד נפשו דאחיזת פרטיים

 וקשה זל כדבריו כמכו' מצות התריג כל לקיים
 תריג כל להשלים שצריך רזל רקא׳ ההיא רא"כ
ת במאי מלות מ ק  אדידיה מדידיה וע״וק לה* ^

 פרטיות מצות בקיום דסגי מש' דהכא דלפיד
חיים הכותב אמר כד״ה כסמוך ולקמ לחוד

א ושס״ה מ״ע רמ״ח כל לקיים דבעי קא' וכו'  ל
א דע״כ ליישב כדעתי עלה וכתחלה ‘ תעשה  ל

 אלא לחוד פרטיות מצית כקיום דסגי הכא קא'
 שמיציה הרוח אח״ך לקנות שיוכל לעני; דווקא

 pמצו התריג כל להשלים הוא מחויב מ״מ אבל
א האברים מכל כלול הוא אבר שכל משוס מ״  כ
ר גס וא״כ יעש ל והק' יז הק' ריש לקמן ת ו  א
 המצרא מכל כלול הוא נפשו דאחיזת פרטי אבר

תגלגל התריג כל לקיים חייב זה כללות ומכח מ  ו
 pכניס לענין משא״כ אותם שישלים עד עליהם

 pפרטרו מצות אותם כקיום רק תלוי דאינו הרוח
 שאיכנש מצות כשאר לא אבל ממש •אבר שכאותו

 דהסא לישנא דייק והכי לבד כללות מכח אלא בו
א הוה ובזה ־ ריצי' יוח לקנות אלא נקט דלא ח  ני
 ד׳זל דברי על לעיל זל הוא שהקשה מה נמי

 פרטיר/ המצו' אלו כין שיש המשונה החיוב דמהו
 שכא כאן דלפיה כולם תריג לשאר אבר שבכל
 pהרר כניסת תלוי פרטיו' מצות שכאלו לפי ושנא
 יוקר- לקיימם עליה רמייא חיוכא ולהכי דיצי'

 ד״נב מלקמן משמע וה״נ מצות משאר
 דאותר פרטיות מצות בקיום תלוי הרוח דכניסת

ס חסר שאני שהמצות שם שכתב לבד אבר ה  מ
 שאשליס ואחר חדש שאני אע״פי לבד יא הס

 pשילו על להורות הענין וכוונת וכו' אותם
 הכץ/ מצות היא על להיתקן נגמרה שככר הנפש

 שקר^- שאע״פי הרי • יעש וכו' הרוח יבוא ואז
 ר־ יכאל קאמר אפיה המצות כל לקיים וצריך חדש

:דיצי׳ כרוח לזכות סגי לכד פרטיות המצות
 דלקמן דבדכריו חדא כלל יתכן לא רזה

, הרוח כניסת דלענין מכו׳ כסמוך ע נ
 מתבאר- וכן בהדיא יעש המצות כל קיום כעי

 ועף/ נבאר ומתה ד׳ה ע׳ב דיג לעיל רזל מדברי
 מהר׳חו ומדברי א הק׳ דריש מדבריו וגס

ס כיון ועוד * יעש קיימי דעלייהו דהתס  דקי
ק מצות קריג כל לקיים הוא חייב סוף ע  מ

 מהר׳חר קושיית הדרא א'כ זכז אברים התכללות
מ לכד א' נפש רק בעולם דאין לרוכתה זל  pו

 רלקמ״ן ההיא דנא קבל וכל * כפירושו זה תיקון
 וערד אלימתא ראיה היא לעיל שהבאתי ד׳נב

ד ’ לדוכתייהו דלעיל קושיין הדרא דאלת׳ה  סו׳
א כרמסיק אלא מלתא מהאי מסיקנן א1  תעל

 שכלינו קוצר מחמת בידינו ואין כרבא מבי
להשוות ד
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 האמומס רזל דכרי עם זל מהר׳חו דברי להשווה

 של עצמו דברי עם וגס ובמ׳א הכ׳ל במקומוח
 מ׳ש נזכרתי שוב והיע״בא הכ׳ל זל מהר׳תו

 רוח הוא הא' הם רוח בחי׳ ב' כי ע׳א ד׳כד לקמן
 הוא והב' ממש משרשה ההיא הכפש אל המיוחס

 הא' ובחי' זבז הנשמות שרשי תערובת דמצד רוח
 כי אפ׳ל ועפיז יעש הב' מן מאד מאד גדול

 התערובת מצד שהוא הב' שמכחי' הרוח כניסת
 רכה׳ג וברוח לבר פרטיות מצות כקיוס ליה סגי

 מל־ברי המתבאר כפי והכא בד״כב התם איירי
 הא' דכחי' העיקרי הרוח אבל זל מהר״חו
לזכות א׳א ממש ההיא הנפש שורש אל המכוון

• דא״ח ואלו אלו הכל א״ש וכזה האמתי אצי'
 רוח כחי' מיני דשני נוכל.לומר יותר נשכיל ואס
 דס׳הג רוחין מיני השני הס הס הא' בתירוץ הכז'

 לעיל שהקשינו מה נמי ניחא וכזה ־ א׳ והכל
 תהא מה הנפש דבעל התורה דעסק לב כאות
 לתיקון שהוא א״ש הכ״ל הס״הג ולפיד יעש עליו

:וק״ל גופה בעשיה המתלבשת דיצי' הרוח
 וממלכות דעשיה זא ממלכות נפש כגון DC*׳

 א הק' לעיל בדברינו עי' כ׳ב ־ דאו״א
: יעש בזה מ׳ש וכו' צא׳ל ברס ד׳ה ט אות
ט  א״כ וכו' שישלים צריך אלא דאל״כ ג

 כ״ב ־ לכדה א' נפש כעולס|רק אין
ככללותה העשיה כל לתקן צריך אדם כל דאס ר״ל | לגמרי הכפש חלקי כל לתקן שישלים עד אלא בו

 יחדיו צדקו ובזה מצות התריג כל בקיום שהוא
 :זאז כסותרים הנראים המקומות כל
 פרק שכס׳הג הערך יקית הק' עפי יל ועוד

 שהיתה ־זל למהר׳חו מ׳ב היא שכ׳לס כ
 מהר׳שו לפני ס׳הג^ולא את שסדר הרמ׳פ^זל לפני

 חיד׳א הגאון כמ׳ש שבידינו הזה ש׳הג שסדר זל
 יד אות ח במערכת ח׳א הגדולים שם בספרו זל

 ע׳ב ד׳סג לקמן תראה הכ׳ל הק' קצת ואפס יעש
 • יעש מופלג בקיצור וכו' שמואל אמר בד׳ה
 ותו׳ד ידים ברחב מבוארת היא שם כס׳הג אבל

 דנפש כרכחי יש שבעשיה זלז מלבישים הס שהכש'
 מתלבשים ובתוכם לכל חוץ והס עצמה דבחי'
 דברי' כרכחי מתלבשים מהם ולפנים דיצי׳ כרנחי

 כרכחי שקונה מי ויש דאצי' כרכחי מהם ולפנים
 עוד נכנס ויש לכל חוץ שהם לבד עצמה מעשיה
 העשיה שבתוך דיצי' כרנחי וקונה מזה לפנים

 שבתוך דברי' נרנחי וקונה לפנים עוד שנכנס ויש
 ולפנים לפני נכנס ויש העשיה שבתוך היצי'

 היצי' תוך שהיא הכרי' שבתוך דאצי' כרכחי וקונה
 כולם שקונה הכחי' אלו וכל העשיה תוך שהיא

 שם המתלבש האצי' ואפי' דעשיה נפש נקראים
 האמתי האצי' שאותה האמתי האצי' שאיכה ^פי
 מביע כנר״ן שישתלם עד כאדם לבוא אי״א

 מיצירה רוח בחי' שיש ונמצא ־ יעש האמתיים
 וא״כ האמתי מהיצי' רוח ויש בעשיה המתלבשת

 כעשי' דיצי׳־המתלכשת איוח קאי זל דמהר״חו יל
 לזכות א״א שזה האמתי vדיצירר ברוח מיידי ור׳זל

 שהוא כשלימות הנפש חלקי כל שיתקן עד בו
גפי כס״הג כדק' כולם מצות התריג כל קיום עי

 דעשיה בכתר נפשם שורש להיות כתעלו הכל הרי
 א' ספי' כשום עוד שרשו שיהיה מי ואין לבד

 יהיו וכולם ולמטה שמחכמה תחוכות מט״ס
 ששרשו מי שיש נודע שככר יתכן לא וזה בטלים

 בהק' לעיל רזל קושית והיא וכו' כיסוד ויש כמל'
 יש הפרש מה דא"כ ליה קשיא דהכי או יעש א

 כקו' והיא א״א וזה שוות כולם הרי הנש' כין
 ומהר״חו יעש יג אות א בהק' שם שהבאנו ס״הג

 לפ״קד קשה אך * מחקו' לדבריו הכרח עושה זל
 שם ועיין טעם בטוב רזל זה תי' דהתם מאחר

 תו כשאר מה א״כ דבריו בביאור כדברינו
: וצ״ע מידי להכריח

D5T D קשה לכאו' נ״ב * וכו' מוכיח זה וגם 
 דאתא ואפ״ל ברישא דקא' הך דהיינו

 הכי דיכא כמי הפגם תיקון לענין דגם לאשמעינן
 בשאר מחויב ואינו קטן השורש רק לתקן דא"צ

 שהוא דמי ל הק' ריש לקמן כמ״ש והוא הבחי'
 של העקב בפרטיות כשמתו ושורש הכתף מאכר
 רק הכתף דכל הפגמים כל לתקן דא"צ הכתף
ע יעש לכד ההוא העקב כחי' עי  דיג לעיל ו

: וק״ל ע״ב ד״נז ולקמן ע״ב
ם א0  עסק עי הוא דיצי' הרוח תיקון כי ש

 משכה שבע״פ כתורה וכו' התורה
 כידיעת תלוי דכריא' הנשמה ותיקון וכו' ותלמוד

 כש״המ לiר' מ׳ש לפי כ״ב ־ וכו' התורה סודות
 כחי' הד' כל יש דכאצי' ע״א ד״מז ואתחנן פ'

 הקבלה חסר ובברי' קבלה תלמוד משכה מקרא
 חסר וביצי' ־ ולמטה מתלמוד כחי' ג' רק וליכא

א״כ * יעש ומקרא משנה רק וליכא התלמוד גם



אהרןיא הקדמה הגלגולים ש' על פי'
 עי ולא המשגה עי הרוח.דיצי/הוא דתי' צ״ל

 התלמוד עי הוא דבדיאה הנש' תי' וכן התלמוד
 להרד׳כש ועי' באצי' אלא שאיכה הקכלה עי ולא

 והביא טל שאלה ע״ג ר״ר הלז כפרט שהאריך זל
 הביא זל והאמ״לי זה חלויקות-בעגין אוגיות כמה

 להרד׳כש ועיצב יעש וד׳׳קו ע״ר כד״קה דבריו
 זל-בפירושו -והש׳מש רו׳הק ש' לריש ?ל-בפי׳
 היה דכאן והאמא הל ע׳א כד׳צז שס כתב לש׳המ

 זה דענין ולהיות הדיבור •ולהרחיב להעמיק לן
 הדס לבוא.בין חצי דמה וכו׳ עמוק^עמוק הוא

 וטרח עמד שכבר וגם וכו' עולם גאוני גבוהים
 מניר הגדול הימני'הגאון עמוד החזק פטיש

 וכו' פירושי להבין להיות.זוכה די- זלהה הדד״בש
 בתדיה כעני מה עבדא אנא וא'כ יעש ע״כ

 נגענו וכבר מדיבוריכו יפה שתיקותינו הלא דמור
 והשתא ד׳ה לב כאות זה בעכין קלה נגיעה
 לבינו שיפתח עינינו .וליה וכו' להכי דאתית

. : אסר תורתו בתלמיד -
 כלי מציה העושה כי■ כתככך ובמ״א *שם ב0

 .כ״ב • וכו' העשיה עולם מתקן ״כוונה
 זל להרד׳בש ועי׳ ע׳א ד׳א •שעררו׳הק כריש הזא

 אלו יזל ומדבדי * יעש כזה מ״ש לשם בפירושו
 סח כמוה״רר הר״הג מכיר ועט״ר מ״ור למד

ה לעושה דה״ה נר״ו הטוב  ר״ל כוונה בלי עביי
 יעש״בספרו כעשיה • רק פוגם שאינו בשוגג
 סימן י׳וד בחלק הכד״מ ח״ג פכבליס רב הבהיר

., ■ . יע׳׳ש יד ̂ - ■■■
*DC כ״ב • וכו' כדיבור הוא ההורה ועסק 

 שצריך להורות בדיבור לומר דיקדק * • ■
 השכל כעיון הגי ולא כשפתיו הלימוד שיוציא

 כש״המ וכ״כ בפיג אלא-לגרוס לבד הלב והרהור
 אינו ממש התירה שעסק ע״א ד״מה ואתחנן פ'

 דרכיה כארבעה עצמה הקורה קריאת רק העיון
 בהק' לקמן ג״כ וכ"כ ־ יעש ככורע פרד׳ס שהם

 ודברי • יעש תמיד כה ושונה והוגה ולומד יח
 ידועים בפה למוציאיהס הס חיי-ס כי שאמרו דזל
 הגדול מהתועלת רו״הק ש' בריש ועי' הס

 כעסקגכתיריה ממש האדם מפי היוצא מלימוד
 :הל שם -י ;ל הרד״בש וכתב ודיבור והכל קול עי

 להוציא ■האדם כשילמוד זה־הדסש-צריך וכפי
 והבל ודיבור מקול. ̂כלול• שיהיה כדי בשפתנו

אינו דאם קדישין ורוחין מלאכים ממנו ויברא

 מלאךיצב״צ שיה ממני ניכרא איצו בשפאזו מוציא
 מאמר על ע״ג די מא״רשבי בש' ועיע * יעש
 ^צו' לעילא דילי״ככאמיקדשא אלעזרשתיקא א״ר

 ■למעלה רישס האדס׳עושיס מפי ד״א-היוצאים כי
 ■־בראשיה בזוהק'פ' ועי' יעש העליון אצי' ויתוקן

̂יב• וכו' כפיך דברי ואשים ע״פ ע״ב ד דף  ופד
 אמוני וצפ' וצו' חמישאה פיקודא ד״ה ע״ב

: יעש ע״א ד״טל . ׳ .
1D ם  6הנצ הניא וכו' ־חיים הכואב אמר ש

צלו׳ כ״ב • מקומה אל להעלות וכו'
 : וק״ל לבוא'בגלגול עוד ־ולאתלטרך

HD ם  אמ״ח• כל קיוה והוא וכו' הוא הא' ש
 כאבנר נז באוא לכגיל כ״ב * מ״ע .

 אמכם שיישצנו* מה ועיש דלעיל דבריו סואר דזה
 צשנו משמעות לפי דאכא סתירה כאן דאין אפ״ל
 דמפרה מאי לפוס ולא הכי קא' רזל דברי
: וק״ל איהו ליה .

1D &  ■עד צכלס״כגוף איןהרוח כי ונודע ש
 כ'צ * הכז' אלקיס צשני הנצש שתש׳תלס

̂כ ק׳ ריש לעיל דאמרייכן ואע״ג ככ״מ לעיל כ'  ה
 מחסדיא ואינם הנפש פוגמים הם שהעבירות ד

 : 3וק" שאגי רוח גבי הצא יעש מליככס ניצוצותיה
ז  א׳ כילוץ ההיא'שהיא הצפש אם והצה ם1■̂* פ

3נ" ■' יואר להאחלק לו שא״א פרטיי -
 ■קצוציס ניצוצות מס״ר א' ניצוץ־קטן שהוא כלו׳

 ptp יותר להתחלק לה שא״א ,.גדול א' דשורש
 דר־ך. בהק' כנזל מס״ד־ יוקר התחלקות שאין לפי
 ואע״^ • ד״ה׳ע״א פ״ג ס״הג ועי׳ סו״עב דיב

 דאפשד השלישיח בכחי' בסמוך הכי בחר לקא'
 אתחלק החחיה וכעת שונים כגופים שחתנלגל

 הלק שום דאין קא' הא מ״מ מרובים לחלקים
 לקמן בס״ד מ״ש ועי' גמורה נפש צק' מהם
 : יעש וכו' כאופן ד״ה ג אוח לא 'p-ti כריש

ם  האגס אין האדם יחטא אס ואח״ך ש
 נ׳״ב־לכאו׳׳ן • כרוח כ״א בנפש פוגם

ע הרוח עם עצמו זה בגוף הנפש בהיות שגס  מ׳׳
 דזס יקצה שנתקנה לאחר כה פוגם הפגם׳ אין

 אחיד כי דע הל א הק' בסוף ממש״ל היפך
 עי י כ׳הם פגם ואח״ך נר״ן ליקח זכה שהאדם

 'צשהס בכולם פוגם שהפגם דמש' וכו' חטאו
 'ולא ודרכתי.סובא ד הק' •כריש וכ״ג ,א', בגוף
לאחר הנפש כעל כשמת אלא זה כעין מצינו

שנתקנה



ני.3,
 וכאה אחר בגוף כאהמח^להיתקן ושוב שנתקנה

 זה של י החטא אין אז לסייעו עמו ג״כ הכפש
ע הרוח כעל הגוף  הוא שהרוח כיון לכפש מגי
 ע״א’ סוף ד״ג כ הק' כריש כמבו׳ זה בגוף עיקר
 זה בגוף עיקרית היא ג״כ כשהנפש אכל ־ יעש

ע הפגם אין ואפיה ק לנפש מגי  לא זה לרוח י
 הק' דריש ככה״ג מיירי דה״כ לכ״ן בשו״מ מציכו

 ובו' האדם יחטא אס ואח״ך דקא' ומאי הכ״ל כ
 אם ואח״ך ה״ק אלא קא' עצמו גוף באותו צאו

 הנפש עמו ותבוא להיתקן אחר כגוף הרוח .יבוא
 און השני גוף כאותו האדם יחטא אם אז .ג"כ

: כרוח רק כנפש פוגם הפגם
 דהכא ^א דמלתא כפשטא דלעולם אפ״ל
 כתכלית לגמרי הכפש כשנתקכה מיירי

 כמ׳׳ש רעשי' כתר עד אותה שהעלה דהיינו הזיכוך
 מיורי מ״עןדבהכי רמ״ח כל קיום עי והוא א בהק'
 האמתי לרוח זכה וע׳יכ זל בדבריו כמכו׳ הכא
 און עצמו זה בגוף שהיא אפי' שאז ממש דיצי׳

 בתכלי׳ שנתקנה כיון כרוח רק בה מגיע הפגם
 וההיא זה בגוף שייכות שוס עוד לה נשאר ולא

 כתקכ׳ כשלא לאוקמה איכא ושא״ת א הק' לסוף
 לכד שלו שרשים ה׳ תיקן רק התכלית עד הנפש

 לאותו המיוחסות מצות קיום עי והוא שבעשיה
 מהר׳חו כמסקנת לרו' הוא זוכה ואפיה לכי אבר
 סו' לעיל שכתבנו התירוצים ועפי א בהק' התם
 בנפש ־גס ככולם מגיע הפגם ולכך יעש נז אות

: וק׳ל רע״ב ג כדף שם כ בהק' ועי'
• השני בגוף הזאת הכפש תתגלגל '

 ואעש בכללותה הנפש כל פי' נ״ב
 להתגלג' סגי לא מ"מ במצות נתקנה שכבר

 המיוחס חמורה בעבירה שנפגם חלק אותו רק
 ואבד כלה הוא הא' שגוף שמאחר לפי לחוד לו

 כת״המ המתוקנים חלקיה שאר יקומו במה
 הפגום חלק עם להחגלג' הס גס צריכים ומש״וה

 ועי' כח״המ בו לקום כדי בגוף,ב' ממש גלגול
 היא. ומ״ש * יעש יט אות ג בהק' לעיל כדברינו

 אחרת נפש עם מתגלגלת שאיכה לאפוקי לבדה
: וק״ל הד' בחלוקה כדלקמן חדשה

וד' ג' קליקה כ״ב יכו' הוא והשלישי 3^

רן יא הקדמה ,תגלגוציס .ש' .על עי' ה ^ ? ,

□ וכו' כולה לבדה היא תתגלגל אז כי ש

בדברינו וע״ש דלעיל'בהח' הוזכרו
ש  להשליס המתגלג' שבין פחיליק ל הק' בריש י^

ת עגה לתקן ־אי מציה : וגגש עכיי
בני

 כדלעיל פירושו לבדה מ'״ש ג״ב
 דווקא היינו מייש גלגו' ומ״ש • השנית בחלוקה
 במ״ע הא' בגוף נתקנו שלא חלקים לאותם

 במ״ע נתקנו, שכבר חלקים אבל להם הנכונים
 בגלגול שם אינם קלה בעבירה שנפגמו א12

:לקמן כדמסיק עיבור בבחי' אלא ממש
□  המ״עהככועם שעשו חלקים ואותם ש

 לפי להם המיוחסים כלו' כ״ב • להם
 מחלקו פרטי א' לחלק מיוחסת היא מצוה שכל

 וזל ה' דף ריש ג בהק' לעיל ועי' כנודע .הכפש
 : יעש וכו' לו המיוחסת המצוה קיום עי

ם  וצריכום גמוריה א' ,נפש אינם כי ש
בדברינו עי' נ״ב וכו' הס גס להמצא י

: יעש ט' אית ג הק' לעיל
ף ] ; □ ע  תשלום השלים השני הגוף זה ואס י

 דאס משמע נ״ב וכו' מ״ע רמ״ח
 ג' פעם עדז עוד ומתגלגל חוזר השלים לא

 חלוקות לשאר כמי וה׳ה • שישלים עד ורכיעית
:ופשוט

 ,כ״ב • עבירה בשום נפגם לא וגס
 הפגם ותקן וחזר פגם אס וה״ה

 : ופשיט לרוח לזכית דיכול הכי דינא כמי
 כ״ב ׳ בחייו הרוח כל גס בו יכנס אז ם5̂צ

 ואות א אות ד בהק' לעיל מ״ש עי'
 התקנה עי הייני כרוח לזכית דיכול דהא ה

 היא זו ג' חלוקה כי יעש כלילה אויתיך דנפשי
 דיכול דהא עוד ודע • דהתס א' הבחי' היא

 אס דווקא הוא הנ״ל התקנה עי לרוח לזכות
 אבל ד הק' ריש התס כמבו' חדשות מנש' הוא

 ז בהק' לעיל רזל פסקא כבר ישנית כשמית
 ככל א' ככחי' רק לזכית להם דא״א ע״א די

 קין של שהם כ' דמדרגה ובכש' ־ יעש גלגיל
 לזכות יכולות אי ג הק' סוף לעיל מס״פל והבל
 לא או הכ׳׳ל התקנה עי אפי' ב' בפעם לרוח

:בדברינו יעש
ם  אחדת נפש עם וכו' הוא הרביעי ש

מנש' ממש חדשה לאו נ״ב • קדשה
 שזואי כלו' ז,אלא בהק' הנז' א' דמדרגה חדשית
 ממדר' שהיא ואפי' מחדש לעולם ביאתה תחלת

 וא 4אוי ה בהק' לעיל גדבריכו ועי' דהתס הג'
גו׳ יקות תהה כיי הוא הקדשה אחרת ו^ולך,נפש

זה



•נהקיא ה^דמה הגלגולים ש' על פי'בני
שם המגולגלת הא' כפש שהרי כת״המ הכ' זה

לגו׳בת״המחוזרת היא
וכז׳ל:

הכא כדמסיק הא'

ח ם ע  הא' לגו' תחזור היא התחיה וכעת ש
 המגולג זי נפש זכתה חס וכן ב כ

 הס גס הטוביס מעשיה עי שלה ר״ון להשיג שס
 כדמשמע הא׳ לגוף התחיה כעת עמה הולכיס

 ד חלוקה היא שהיא הכ' בכחי' ד כהק׳ .לעיל
: ח אות בדברינו ועיש דהכא

□ ט17  תהיה לא אס החדשה הנפ' זו כי דע ש
בהקד' לעיל כ״כ נ׳׳ב • וכו' הנפש .
כ דז ה כ ובדנז ל בהק' ולקמן ע' : יעש ע'
 ובו' הד' החלוקה בזה כי ונלע׳ד שם פ

 למעלה ותלך כחייו תצא וכשהשלימה
 ה הקדמה ריש ממש׳ל הפך זה צכאו׳ נ׳ב * וכו'

 וכ'כ • יעש המיתה יוס עד כלל נפרדיס שאינס
 כהווה דיבר דהתס ואפ׳ל יעש ד׳ה ריש ג כהק׳
 וכולי המית' עד להתכ׳ נשל' הפג׳ אין הרוכ שעפי

 מהד׳חו של זו לש' ראיה להביא ואין * ואולי האי
 נ׳וא גבי ע׳ב ד׳לד לב כהק' לקמן שכת' ממה זל

 נשתלקו הכרמל כהר הנכיא כאליהו דכשנתקנו
 כו באו מחייס עיבור עי דהתס משוס יעש תכף

 :וק׳ל שס כמכו' הלידה מעת ולא לזמרי כשהרגו
א ם פ  * אחר חילוק נראה אחר וממקוס ש

 הוא שכתכ הנל׳עד לפי כי פי׳ נ׳ב
 הס שויס והר' הג' שהס אלו חלוקית כ' הנה זל

 לעיבור הדומה גלגול כחי' להס שמספיק כמה
 לעול כנז׳ אחריס בענייניס חלוקיס שהם והגס
 נראה דממ׳א קאמר ולזה שויס .הס כזה מ״מ
 החסרות המצות ^ו שאס כזה גס חלוקיס שהס
 ניצוץ שוס קיימוס לא עדין ג' דחלוקה הנפש מזו

 ולא גמור גלגול צריך אז אליו שקדמו מניצוצות
 חלוקה מש׳אכ לעיבור -הדומה גלגול לו יספיק

 ־ לעיבור הדומה גלגול לה יספיק דלעילס חד'
 מ״ש שפיר יתיישב שבמ״א זו שמועה לפי והנה

 ידע שלא סו״עא דיר לעיל גופיה זל מהר׳׳חו
 עוכא נ"מ רהשתא יעש זלז שבין החילוק מהו

• וק״ל פשטא הדר דבעיא דכתי* וצ״ל
ם 3פ  קיום לצורך גס כי כתבאי ובמ״א ש

 אע׳ג פי׳ נ׳יב • עיבור יספיק מצוה
 * אליו שקדמו מניצוצות ניצוץ קיימוה..,שוס דלא
הדומה גלגול אפי' אלא גמור גלגול לו שא'צ ול'מ

 ממש כחי'עיבור לו יספיק אלא צריך לא לעי׳נמי
 קאמ' לגלגול הדומה עי' דאי שעה לפי כחייס

 פליגא זו שמועה ולפז דלעיל הך היינו א״כ
 דלא אפשר מיהו * מינה דלעיל אההיא כתרתי
 ביד יכולת שאין כמצות מיירי אלא כלל פליגא
 וכיוצא ויבוס הכן פדיון כגון לקיימס האדס

 הוא אלא עליהס מתגלגל דאינו לעיל דאמרינן
:וק״ל כלבד שעה לפי כעי׳

 מסמרא וטשיחי המקרא על חזרתי שע״כ מורע ולנע״מי
 הרמעיקרא כשאר הפנאי לאפס ואילך ומפאן בתרא

 ישראל וצור ‘ קעניס וחקוניס הגהות איזה עשיתי כקצ׳׳מ רק
:אכ״יר ומ״ן משגיאות יצילנו

יב הקרמה
 ועיע ע״א ד׳סו לקמן היא שנויה זו הק׳ ׳

 וכס״הג ע״כ ד״עו תצא כי פ' כש״המ
: יענן ע״א ד״סה לה ופרק פז

ם א  כלולות כתחלה היו כולס הנש' כל כי ש
 דווקא דישראל נש' פי' נ״ב * כאד״הר

 ע״ד ד״גן ויחי פ' כס״הל כמ״ש דאו״הע ולא
 לפי אדס קרויס אתס כסוד פ״א וכס״הג וככ״מ

 : וק״ל אדס קרויס או״ה ואין כו כלולי' שהייתס
ם 3  עי׳י נ״ב 'וכו׳ אבריו נשרו וכשחטא ש

 דנשיר;- יז אות יא בהק' לעיל כדברינו
 כחי' דכל בפרטות אלא בכללות היתה דלא זו

 דאד^ בנש' ובין חדשות בנש' בין דהיינו וכחי'
 כהס היתה ישנות דנש' וכין והבל דקין ובין

 דכא״ו^ דאצי' עי׳ זיהרא דבחי׳ ־ בשוה הנשירה
 נשחרר שכהס והכל וקין אדס וכחי׳ למעלה פרחו
 לקליפה נפלו שכהס ישנות נשמות וכחי׳ כאדס

 כבקי' הוא זו כהק' רזל דברי שכל כאופן * יעש
 כהס שהיה הכחינות לשאר תקיש וממנה א'

: וק״ל הזה כסדר ג״כ
ם ג  נש' קצת כלולות היו באד״הר והנה ש

 רינן לעיל כס״ד מ״ש עי' נ״כ * חדשות
 כ״ה וכו' לעולס כאו שלא ומ״ש ־ א אות ז הק'
 ולכאורה יעש מעולס באו שלא ד״סו לקמן ג״כ

ק' ואלו דקא' להיפך מש' דבריו דמסיוס קשה  נ
 דכשכאיה אלא זה ואין וכו' אמיתיות חדשות נש'

 קיך באים היו לו/דאלו ודוחק • כך נק' לעולס
שלהס שעיבור קאמר נמי ולקמן קא' כך נק'

הוא



מב אהרןיב הקדמה הגלגולים ש' על פי׳בני
 ולעיל • לעו״הז בגוף יורדות ואח״ך כח הוא
 נש' ביאת בענין טובא וטרי שקיל ז מיכהק' :

 עפי ויל * יעש היא כיצר לעולם החדשות אלו
ע בחי' כי ו בהק' מש״ל  להם אפשר דחדשות מ

 באים איכס שבהם אצי' בחי' אבל בזהז שיבואו
 הכא דקא' דהא ניחא 1ולפי יעש התחיה אחר רק

 והתם שבהם אצי׳ על היינו לעולם באים שאינם
 ט אות ו בהק׳ שם וכמ״ש שלהם בביע מיירי
ע • יעש עי  ש״טו על זיעא הש״מש בהגהת ו

 מוחין נמשך דג׳ר דו׳ק שמזווג שכתב תו׳פא
 חרשות נש' להוציא רזון דג״ר דג״ר לו״ק דגדלות

 • יעש לעולם יצאו לא ועדין נבראו שכבר אותם
 מיקרי דלא באד״הר שבאו זו אביאה דקאי יל א"נ

 שיצירת לפי הכי בתר דמסיק מטעמא כלל כיאה
 נמי שייך זה דטעם דא״בא מזווג היתה אד״הר
 דאב״א מזווג נתהוו הנש' רכל משום גבייהו
 לעולם באו לא כאלו ומשו״ה ו הק' כריש כמש״ל

 א"נ * יעש תצא כי בפ' שם מש״המ וכ׳׳מ דמיין
 לבד כללות בדרך רק באד״הר באו שלא מטעם

 ט דף ז בהק' ועי' ביאה חשיבא לא לכך
: וק״ל ע״ב ריש

ם ל  • וכו׳ אד״הר שיצירת לפי הוא והטעם ש
 דלעיל טעמא ההוא שייך לא הכא כ״ב

 במה מיידי דהכא משום ר״עב ט”ד ק' כה
 עצמם לתי' שבאו ובודאי עצמו לצורך שנשתייר

: ופשוט לכד כללות כדרך ולא
ם ה  עליון ככחי'זווג היתה אד״הר שיצירת ש

 בפחי' וכו' שתחזור עד ולכן דאב״א ,
ש נ״ב * וכו׳ דפ״כפ זווס׳עליון מ״  לעיל כזה עי'

: יעשב יד ואות א אות ו בהק'
ם (  זווג כבחי' עתה לבוא שתחזור עד ולכן ש

 כל ונ״ב כצ״ל וכו' תקרא אז דפ״כפ עליון .
 דחדשות א׳ במדרגה נמי שייך כאן האמור סדר

 אכ״א בבחי' תחלה נתהוו הם שגם לפי אמתיות
 ריש לעיל כמבו' פ״בפ והבאת נקירה וצריכים

 יעש ג אות שם כמ״ש החם מיידי רבהכי ו הק'
 דבחד ע״ב ד״עו תצא כי פ' מש״המ מש' :ן

 : יעש בזה לתרווייהו כליל כללא
f ם  אז דפ״כפ עליון זווג בכחי' עתה לבוא ש

 ונקראת לעול' שבאה ראשוניה פעם תקרא
 זווג שזה ע״כ ד״עו כש״המ עי' נ״ב • חדשה

שלים דלא זווג הוא הנש׳ אלו של דפ״כפ העליון

 חדשות נש' לברוא שהוא דשלים זווג כי דשלים
 ש' ש״טו בע״ח ועיע * יעש החרכן אחי נפסק

 והנה וזל שם זיעא הש״מש והגהית פ״א הזווגים
 שנפסק הוא דא״וא דג״ר דג״ר העליון הזווג

 דגדלות מוחין נמשך דג׳׳ר דו״ק ומזווג מהחרבן
 אותם חדשות נש׳ להוציא רזון דג״ר דג״ר לו״ק

 דג״ר ומזווג לעולם יצאו לא ועדין נבראו, שכבר
 דו״ק לג״ר רגילות מוחין נמשך דא״וא דו״ק
 ולפי ׳ יעש עכ״ל הישנות נש' לחדש רזון דג״ר
ע ג אות לעיל מ״ש מ  אמתיות חדשות דנש' ד

 אלו עם נכללים דהם צ״ל כזהז לבוא להם אפשר
 וכן * חדשות ג״כ שנק' באד״הר שנשתיירו הנש'

 מה בצד חדשות נק' ג"כ שהם והבל קין דשורש
 דו״ק מזווג יוצאות הם כולם בחי' הג' אלו וכל

 א״נ • דשלים שלים לא שהוא הנ״ל דא״וא דג״ר
ק יוצאים אינם דג״ר ו״ק ^דמזווג יל  החדשות י

 שנשתיירו שהם אחיות בחי' השני אבל דכיע
 עם נכללות הם והבל קין ודשורש באר״הר
 מזווג ויוצאות הישנות נש' שהם הד' המדרגה

 כערך מקרו ישנות דכולהו משום דו״ק דג״ר
 נראה יותר הראשון ופירוש ־ האמתיית החדשות

 חלוקה דבחד ע״ב ד״עו מש׳׳המ משמע והכי
 ובין אמתיות דחדשות כין לכלהו התם להו כייל

 גס כהדייהו נמי כייל הכי ובתי באדם דנשתיירו
 מחד דכולהו יל א״כ יעש והבל קין לנשמות

: קאתו זווג
ם ח  ונקראת לעול' שבאה א' פעם תקרא אז ש

 שיכולה לקמן למ״ש ונ״מ נ״ב * חדשה
 אם משא״כ ט״ח המלכית במעי בעי' להתעכב

 יותר להתעכב יכולה שאינה ישנה נק' היתה
 שהחישה ז בהק' למ״ש נ״מ ועוד • יום ממ'

 ועוד הנר״ן כל עצמו גלגול כאותו להשיג יכולה
 להשיג יכולה שאינה ישנה כשהיא משא׳׳כ יותר

 להש״מש ועי' * יעש גלגול בכל מהנר׳׳ן א' רק
 והנה ל׳ה ע״ב כד״קיד שם לש״המ בפירושו זל

 וכי חדשות שנקראים ר״ל דמה שכתב וכו' בכחי'
 נ"מ ולע״ד שתרץ מה יעש מלתא תלייא בקריאה

■ : וק״ל כדכתיבנא טובא
ם 13  עיין נ״ב * אב״א זווג בכחי' אלא ש

 הנקרא החול דלילי זיווג דהיינו שם ב״המ
: יעש שכת דליע זווג כערך אב״א

ם י לעולם שבאה א' פעם עתה תקרא עכז ש
נ״ב
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f y 'דא״בא מזווג שבאה וא״עפ חדשה שנק׳ כלי 
 מיקרי לעולם שבאה א' פעם שזוהי כיון מ״מ

 והבל כקין הכלולות כש' גכי כהמוך כמ׳׳ש חדשה
בהק' לעיל יזל לשון מסתימת וכ״מ הכא והה״כ

 אם בין חילק ולא חדשות כק' הם א' דבפעם ז
 דכתב והא * יעש דא״כא או דפ״כפ מזווג סאו

 כבחי' ביאתם דלעכין סו״פב ד״עו שם בש״הע
 הא' תנאים כ' צריכות חדשות נש' שיקראו פ״כפ

 אחר תיכף שיהיה והב' דפ״בפ מזווג שיבואו
 אחרת ביאה בנתיים הפסק כלי מאד״הר שנפרדו

 דא״בא מזווג דכשכאה למימרא לאו א״בא של
 זל הש״מש כן שהכין וכמו חדשה מקרייא לא

 סתירה לו יצא ומזה ע״ב וד׳קטו ד׳קיד לשם בפי'
 דלענין ה״ק התם אלא יעש בצ״ע והניח כדרזל
 דפ״כפ מזווג שיבואו לטיבותא תרתי כהו דלהוי

 כב' אלא לה משכחת לא הא חדשות יקראו וגם
 עדיפא דפ״כפ מזווג דביאה תימא ולא תנאים

 חדשה מקריה דפ׳׳כפ מזיוג דאתייא אימת דכל
 מפסקת א״כא דזיוג אחית כיאה דאיכא ואע״ג
 דהיינו לטיבותא בחדא אבל היא דלא כנתיים

 אלא תנאים כ' בעי לא לחוד חדשה למיקריא
 חלשה נק' היא כפ״א לעולם שבאה אימת כל

 דמיקריא דלענין דא״כא מזיוג דכאה ואע״ג
 כפעם אלא מלתא תלייא פ״כפ כזווג לאו חדשה

 הזהב מלשון וכ"מ מלתא חלייא לעולם שבאה א'
 לעולם ביאתם ענין אכל וזל שכתב שס דרזל

 צריכות חדשות נשמות שיקראו פ"כפ בבחינת
: וק״ל יעש וכו' תנאים כ' ’

א' פעם דכשבא זל הש׳׳מש שם עוד מ״ש
 בא ואח״ך חטא לא דא״בא מזווג לעולם ׳

 דאין משום חלשה לנק' דפ״כפ מזווג ב' פעם
 דווקא א^א מפסקת שכנתייס דא״כא הביאה

 דנקט דהתס רה^זל מלישנא ודייק.לה כשחטא
 לעיל רזל פסקה כבר דהא ליתא גז * יעש חטאו
 א' פעם אחר שהוא דכל כסמוך ולקמן ז בהק'
 וישן גל1מגו אלא חדש מקרי לא תו לעולם שבא

 לקושטא אלא אתמר לריוקא לאו התם דק' וחטאו
 בגלגול חגזרים הם דחטאו דמשוס' אתמר דמלתא

 כל» גס ־ בגלגול לבוא להם למה חטאו לא ראם
 לסיפא מרישא מקשה כילו דהתם זל דבריו שאר

:ועש. הרואה יראה כיזשר י
בד^׳קטוי שם שהביא דמה ניחא אגרחין, 3ג1\??

<• *to#• • W ׳

/  יהיו בבוא משיחנו דבכיאת עו״ת מספר ע
 באו שלא אחי״ות גשמות וימשיכו תמידפ״בפ זון

 וצ״ל הל זה על זל הוא וכתב וכו' הא' כמלכים
 לעולם הרי הא' במלכים באו שלא פירוש מה

 * לעת״ל אפי' הם מלכים כני ישראל כל ועד
 שפירושו צעו״ן לי • יעש וכו' פירושו נלע״ד אך

 המנוקדוק הויות ־יוד האמתיים הנרנחי על הוא
 כמלכים היו לא ואותם והתי' החיות עיקי* שהם
 זל בהק'להי״שש וכמבו' נשברו דמשו׳ה הא'

 פ׳ז ריש בס׳הג דקא' והיינו * יעש ע׳ב ד׳קיא
 באד׳הל שנכללו הגש' אלו יתעטרו הז' שבאלף
 וחלק חלק כל מהם גכויהיס היותי נש' כאותם

 תק' לעיל ועי' עכ׳ל היטב והכז צו הדומה עם
״ : ועש זל הרג״ה משם מ׳ש ז אות א

ם  ונזפל כקין כלליתם היות אין .לכן ש
 כ'כ ־ וכו' אלא א' לפעם אפי' נחשכות

^ כיאה חשיבא לא נמי כאד׳הר וכיאתם מ טע  מ
 נמג דהני דא׳בא מזווג שנתהוו משום דלעיל
 השנית מדרגר: כמו נינהו בו שנשתיירו מנש'

כ ריש ד׳ט ז בהק' לעיל מיהו • דלעיל  איתא ע'
 בי' חשיכא לא באד׳הר דכיאתם מאי אחר טעם
 שלו* שאינם, עצמם לתיקון שם באו שלא משום

 יש טעמים דשני וצ׳ל • יעש לכד בו שנכללו רק
 א,1י ליכא דהכא כ' דמדרגה כנש' אבל • כדבי

 ד. אית כמש^ל דא׳כא מזווג שנתהוו טעמא חד
 והבל בקין אח׳ך כשבאו נמי והכל דקין והני

 לחיקץ, באו דשלא טעמא חד אלא ליכא עצמם
; : יעש טז אות ז בהק׳ כמש׳ל 'עצמם

ם 3י וכו' שוה שדינם אע״פי אך ש
 כ״ע * וכו' גי־ועות הס אחיות ככחי'

 חדשוק, שנק' מה לענין היינו שוה שדינם מ׳׳ש
 לעולם שבאים א' כפעם להשיג שיכולים ונ״מ
 ו-מכא^ ־ יעש ז בהק' כמש״ל דאצי' נפש ער אפי׳
 דנש' כ ואות ו כאות דהתם לדברינו ראיה

 יעת והבל קין לנשמות בזה שוה דינם דהכא ב'
 • הדדי בהדי להי משוה קא הכא דהא
^׳ היינו וכו׳ גרועות הם אחי־ות בבחי' עלז מ'  ל

 זק רק בעיבור להשתהות יכולות שאינם בסמוך
 ישנוק. להו קרי דלהני ע״א דעז •בשה״מ ועי'

ע יעשי ב' דמדרגח כעיזךיהנש' עי  בהק' לקמן ו
 שקן:ה> ד'ל;ר^'כ*שכתכ:שלכחי'־אחרות:אפשר כט

. : ייעט ^:'' מך מעולה, היא׳ זיץהג'
...................... " * " ם ש



מגאהרןיב ההדמה הגלגולים ש' על פי'בני
ג  נק' אלו כי וכו' הד' מדרגה ואחריה 0ש י

• לעולם שבאו א' כפעם ואפי' ישנות
 ביאה כק' באד״הר דכיאתס משום והעעם כ״ב
 בכסי' חורו דא״בא מזווג שנתהוו שאחר לפי

 ובס״הג ו בהק' כמש״ל אד׳׳הר בנסירת פ״כפ
 פ"בפ וחזית נחירה שהיא ואע״פי • יעש פז

 בדברינו שם כמ״ש דאחור פנים שהיא גרועה
 חשיבא היא הנש' אלו לערך מ״מ יעש ג אות

 באד״הר וכיאתם גמורה פ״בפ וחזית נחירה
 מיתה נחשכת לקלי' אח״ך וכשנפלו כיאה מיקרי

 אח״ך כשבאו ולכן חופז שם כח״הג כמ״ש להם
 מגולגלות ישנות נק' א' בפעם אפי' לעולם

:וק״ל באדם פ״א באו דכבר משום
ד ם י ט  נשמות והם וכו' ה' מדרגה ואחריה י

 המתגיירים הגרים בגוף הבאים
 * וכו' הקלי' אל ירדו הנזל המדרגות כל ואמנם

 תחלה כלולות היו הגרים נש' שגס מש' כ״ב
 שאר עם לקלי' וירדו ישראל נש' כשאר כאד״הד

 ומשם המל' במעי מתעברות הס ואח״ך הנש'
 וק' הגרים בגופות לעולם וכאות יוצאות הס

 זווג מתולד' נעשו' הם הגרי' דנש' מש' דוכת' דבכל
 פ' בזו' כנז' לילה ככל שכג״ע הצדיקים נשמות
 שעיקר ומש' ד״קחה לך שלח ופ' ד״רג ויקהל

 היה ולא מחדש עתה מתהווה הוא מציאותם
 לק' רזל מדברי וכ״נ כלל זה קודם הוויה להם

 ע״ב וד״נד כד״מ ועוד וע״ב ע״א ד״לז לד כהק'
 הכא מיירי הגרים נפשות בכל דלאו ויל • יעש
 דקא' ר״ע נפש כגון מאד החשוכות כאותם אלא

 • יעש מהקדושה היא שעיקרה לד כהק' התם
 גבי ע״ב ד״כע וירא פ' סוף כס״הל איתא וה"נ

 שנשרו נש' מאותם שהיו ואכמליון שמעיה נפשות
 נפשות ככל מיידי דלעולם יל א״נ * יעש מאד״הר

 בחי' ששתי הנ״ל כמקומות שם שכתכ fah הגרים
 כגיותו כו הנכנסת היא הא' * הס הגר נפש
 והיא להתגייר לכוא רוחו את הערה ־אשר והיא
 מתולדת הנעשית והיא כאמת הגר נפש הנק'
 הנכנסת היא והכ' * שכג״ע הצדיקים נש' זווג
 כשאר קדושה נפש והיא כשמתגייר אח״ך כו

 ככחי' מיירי דהכא יל וא״כ * יעש ישראל נפשות
 והוא א' בכחי' אפי' הכא דמיירי יל ועוד ■ הב'
 הוא דהאמת לד כהק' התם כק״ד שנכתוכ מה עפי
 נפשות הוייית עיקר ממציא הצדיקים זווג נזאין

ב •רירן בגי כ

 שהם אלא לעולמים היו שכבר בעולם הגרים
:יעשב הקלי' מתוך אותם מבררים

1D* אל ירדו כולם המדרגות שאר אבל ם1י־צ 
 דהא ירדו ל״ר נ׳׳ב ־ וכו' הקלי'

 כמש״ל כאדם נשתיירו ג' ומדרגה ב' מדרגה
 לפי לקלי' אחיזה בהם שהיה כלו' אלא כהדיא

 במדרגה משא״כ החטא בשעת מיהא שם שהיו
 כדי ליישב שנר' מה זה לגמרי שנסתלקו הא'
 יל א'נ * כתכ׳ד זאז סותרים זל דבריו יהיו שלא
 דקיא זל ותו׳ח ד׳צו בהק' זל הרש׳ש מ׳ש עפי
 הכנוים ערכי על הוא שהכל ע׳א וד׳קלה ע׳ב
 ונקרא ממנו העליון לערך זא נקרא פרצוף שכל
 דבערך הכא יל נמי והכי * יעש נשכרו הג׳ר שגם

 כולם המדרגות ששאר נק' העליונה המדרגה
 דהנשירה ב אות לעיל עמ׳ש א'נ ־ הקלי' אל נפלו

 והחמשית הד' דמדרגה כשוה הכחי/ בכל היתה
 הכא דקא' והיינו לקלי' ירדו א׳וא דכל דפרטות

 וכדי הקלי' אל ירדו כולם המדרגות דשאר
 דכאמת הא' המד' מן קאמרתוץ הענין להעלים

 והבט * ירדו שכה תחתונות מדרגות שני היא גס
 מדרגות לחמשה הנש' כחי' כאן חילק דרזל וראה
 לא הק' כסוף וכמש׳ל הון וא׳וא א׳א ה'פ כנגד
 כזון היתה השבירה דהתס וכמו ־ יעש ע׳ב ד׳לב

 שהם והה' הד' מדרגה כן כמו דכא׳וא דפרטות
 דהתם וכמו הקלי' אל ירדו דכא׳וא דפרטות זון

 כאן כן כמו דכא׳וא דפרטות כא׳וא ביטול היה
 כהם היה א׳וא בחי' שהם כאדם שנשתייר דמה
 וו:מי כאן אירע כאן שאירע דכמו כאופן * פגם

̂ : למלתא מלתא וידמה
ז  שלפיז הגס כ׳ב • פגמים שני בהם יש ט

 דמדרגה מהנש' גרועוח שהם נ׳ל היה
מ אד׳הר דחטא א' פגם רק כהם היה שלא ד  מ'

 ,לקלי' נפלו ולא כא׳הר לישאי בהם כח שהיה' כיון
 למאד מהם מעולים הס בזה הד' כמדרגה

:יעש סוע׳א ד׳ט ז הק' ריש כמש׳ל
 כדי ןכו' המל' כמעי כעי' לבוא ם12̂ ין

 נשמות לפיז וא״ת נ"כ * וכו' להטהר
 לעיל״אמאי כדאמר לקלי' ירדו שלא א' דמדרגה

 כיע דמ"מ יל כסמוך כדלקמן לעי' צריכות הס
 וע״ש ו הק' ריש כמש״ל הקלי' אל ירדו שלהם

 • עיבור דצריך הוא ולהכהו ה אות בדברינו
 היינו הקלי' אל ירדו לא א שמדרגה לעיל ומ״ש

על '



אהקיב הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 טו אות לעיל לפמ״ש מיהו * שכהם אצי' על

 כשוה ופחי' בחי' כל בפרטות היתה דהכשירט
 מעיקרא יעש הקלי' אל ירד א׳ דמדר' מנש' וגס

: וק׳ל ליתא קושיא
 להשתהות יכולות וכו' הא' המד' הכה יח

 עי' נ״ב ־ יבח המל' בבטן עי' בהוד ̂ .
 יד אות הוף פ״ג בשטז לע״ח בפי' זל להשמ״ש

 מעי' מעולה הוא דיבח דעי' הכא דמ״ש שהק'
 שא׳׳ה ולע״ד ־ יעש להפך שהוא התם ומ״ש דזח

 דכל העי' חדשי שיהוי מחמת הוא דהחשיבות׳
 מחלאת מתכקית היא בעי' שוהה שהיא כמה

 מעי' טפי עדיף דיבח עי' ולכך ביותר טומאתה
 שנעשה ממה הוא דהחשיכות התם משא״כ דזח

 דזח עי' ולכן־ ידו על הכש' הויית דעיקר העי'
 דיבח מעי' טפי עדיף דעתיק זת עי■ הנעשה
 ככז' שלו בחג״ת דאריך כהי התכללות עי הנעשה

: וק״ל יעש ופ״ג פ״ב בש״כח
 תריסר דאשתהי מעשה בגמרא 'ככז' ישם יט

 עובר שאותו אפ״ל כ״כ * וכו' ירחי
 כשתהא גופו גם ולכן זו מבחינה לנשמתו היתה
 מדר' דהא בהא הא תלייא דלא ואע״ג יבח בעי'

 ואפיה יום מ' רק בעי' שוהה נשמתם שאין ד
 יום מ' בן שהרי העולם כמנהג הוא גופם עי'
 אכפל בכדי לאו מ"מ • ה מדר' וכ״ש הוא נפל
 : בעולם ־לזה דוגמא דמציכו לאשמעיכן רזל

 ג' רק וכו' להתעכב יכולות אינם כ
נש' עיבור לך שאין נמצא כ״ב • ימים

מ בפחות  כ' הסוכות חג דרושי סוף ובש״הכ מ
 יולדת היא והזווג העי' של ביום בו כי דאפשר

 דהתם ע״א ד״ר זל התו״ח מ״ש עפי ויל * יעש
 א"כ ־ יעש תפלה אותה של פרטי בזווג מיירי

 טומ' מחלא' הנש' כקוי לצורך שהוא דהכא עי'
 הנשמה הויית לעיקר שהוא דהתס ועי' לחוד

:וק״ל לחוד ויצירתה

יג הקדמה
 ע״א מסוף ד״סו לקמן עיין זו הקדמה

 יעש ע״ב ד״סה פ״לה ובק״הג ואילך
 ראה פ' בש״המ עי' זו הקד' ותחלת

: יעש ע״א ד״סג
U א t f f ׳דה' פי' כ״ב • וכו' הנשמות כל כי

 נש' גס אלא בלבד זו ולא * יב בהק' הכז' מדרגות
 שירדו יאילך כ' מפעס המגולגלות הישנות
ס חטאם עי הקלי' מדור שהוא לגיהכם  ה,̂ס ג
 יחוי- או תפלה ידי על מגיהכם לצאת יכילית

 5כעי״ה ולבוא למל' מ״ן בסוד ולהעלותם
 להדיא, כן שמבו' רע״א ד״ע לקמן ועי' להתתקן

 ^בוא^ חוזרת שהכש' פעס שבכל לפי והיינו יעש
 העל' במעי תחלה. להתעבר היא צריכה בגלגול
 שהוו. שלו החברים גבי ע״ב ד״סו מלקמן כרמש׳

עו וכ״מ יעש מגולגלים ישכים שהיו הגס בעי'  נ
 מבררא^ הפגומיס שהנש' דקא' טו בהק' לקמן
 הקדושה' למקוס אותם ומעלה השכי' אותם

בכי. בגופות־ בעו״הז אותם ומורידה ומחדשתם
: יעש אדם

ס ר  לעו"ה,ן בבואה גס אי לסיפוקי איכא כ
דכחי׳ כההיא לגלגול. הדומה עי' בבחי'

 במער תחלה להתעבר צריכה יא הק' דסוף הד'
 ובעיקר׳ * לחוד גמור בגלגול דווקא או המל'

 להתעבה דבעי דקאמרי' כמי גמור דגלגו' מלתא
 ד״עת אמור פ' ריש מזו״הק הכי מש' לא תחלה

 עליה. גזר דקבי׳׳ה דאפשר וזל התם דקא' ע״ב
א בההוא מיד אחרא בגלגולא למיתיה בגין מ  יו

 דבגלגון^ אמריכן אי מיהו יעש וכו' דאתפטר
 לאוקמר איכא להתעבר בעיא לא לעי' הדומה

• ודוק בכה״ג זו״הק דברי
□ ב ש^. תפלותיהס עי א1י יוצאים אינם ע}

 לא מ״ע ירע^א לא כ"כ וכו' ישראל
 pהתור עחק עי ג"כ יוצאות שהם כמי מור קאמ'
 כמ״ש' זה בדבר גדול עיקר הס דהתפלות דכהי

 שעקר היא ודאי מ"מ ־ יעש ו דף ריש בע״ות
 המצולן מעשיית יותר גי*ול עכין הוא "כ

 שהוא אלא עוד ולא וכו' גדול תלמוד רזל
 בראשים פ' כס״הל רזל כמ״ש מהתפלה גם גדול

 התורש ועסק בזין היא התפלה כי ע״ד ב דף
 * יעש, מאו״א עליונים ווקר מוח׳ להמשיך הוא
 רש״עי גבי דק״ש ו דרוש ריש מש״הכ מש' וכן

 מן שפטורים. אומנותם תורתם שהיתה וחבריו
ע ברכת. בהקד' ועיע ׳ יעש התפלה ר תו  ה
 דהיא ואפ' • ע״א ד״צב בכה״ש זל להרש״ש
 ב'.)^ גרול הוא התורה שעסק דכיון הנותנת

 דא״רא. זווג. ולגרום. זון עד מ״ן־ להעלות שגורם
רמ מיירי לא דהכא משוס הזכירו לא משו״ה

במ״ן

 ג׳ התורה
כמ״ש



מד ..אהרן יג הקדמת הגצגוצים ש' על פי'בד
 •־ כסמוך כמבו' לכד הנוקכא עד שעולה במ״ן

 גדולים שהם היחודיס ענין שהזכיר ואע״ג
 ע"כ ד״כו רו״הק כשער כמ״ש התורה מעסק

 וק״ל שויס היחודיס כל לאו מ״מ
|j □  שיש פגם איזה שעי כשמית יש כי ודע ען

הקלי׳ כעמקי יורדות הם וכו' כתחתונים
 רק לעולם עדין כאו שלא כשמית פי׳ נ'׳כ

 פגם עי לפעמים למ׳ן ועלו מהקלי׳ שהוכררו
 לחזור להקלי' כח יהיה משרשם שהם התחתוניס

 הקלי' לעמקי מחדש ולהורידם מהקדוש' לחטפם
 ח׳ו כשפוגמים כי דפסח א דרוש כש׳הכ ועי׳

 הם הכה עליונה וספירה מדה כאיזה למטה
 הכשפע השפע כל ויקחו הקלי' שיתאחזו גורמים

: יעש כפגם ה המקום מן
ד  נש' איזו ועליית יציאת נזדמנה אז ואם י

 כ״כ • וכו' יכולת יש וכו' הקלי׳ מתוך
 הוא להתעכר שעולה ממש רגע כאותו ל׳ד

 המציאות יקר הוא שא׳כ אח׳ך ולא לעככ שיכולה
 כל להתעכר עלייתה מעת כלו' אלא כך להזדמן

 מש' וכן לעככ יכולה שם שהיא זמן המשך אותו
 וכודאי נש' י׳ עד לעככ שיכולה לקמן ממ׳ש
 כסמוך וכ'מ • דווקא ככ׳א ולא כזאחז אפי' שהוא
 היא תמיד המל' כמעי הנשמה כהיות כי דקא'

 לעלות יכולה היא המ׳ן אותם וככח מ׳ן מעלה
 דכסמוך משא׳ך כמי וכ'מ * נש' לאותה עמה

כ ד׳סו ומלקמן  קדמתי שאני אעפי כי שכתכ ע'
 וכ'מ דייקא קדמתי וכו' העיכור ככחי' להם

־• יעש דר;תם משא׳ד כמי
 לאחוז שכמ' כשמה כאותה יכולת יש ה

 כשמות שגם א כאות לפמש״ל כ כ׳ • וכו׳
 ככואם כמל' ומתעכרות חוזרות הם המגולגלות

 יכולות הם גם אם להסתפק יש א'׳כ לעולם
 רזל ומדכרי * לאו או אחרות נש' עמהם לעכב

 שלהם שעי' נש' אותם אלא :קט דלא דכקמוך
 לחוד חדשות דכש' עי' שהוא וזח וט״ח יכח הוא

 שלהם שעי' ישנות לנש' דה״ה דיל. למפשט ליכא
 רק נ"מ דלא משום ו לה נקיט דלא והא יום מ׳

 לא כ״כ שכיחא דלא וכמילתא■ הגרים לכש^
 מוהר״חו של עצמו על זה ענין דכל ועור קמיירי י

 דזח היה ועיכורו ע"כ ד״סו לקמן כנז' נאמר זל
 ממאי גם ־ דיכח מעיכור כסדר התחיל וכהכרח

אע^׳ס זאו עיכבו ג״כ שחביריו ד״סו התם דחזיכן

 לסיפן למפשנו ליכא התם כמכו' מגולגלים דהוו
 שהיא חדשה היתה דהא' התים דשאכי דיל משום
 לעכב מצו ועי כהדייהו דהות זל מהר״חו כשמת

 מכרעת שהדעת ומה * לא לחורייהו איכהו אכל
 דיה ופגומה מגולגלת עצמה שהיא שכיון הוא

 לקמן ממ״ש מיהו לזולתה ולא לעצמה שתועיל
: והיע״בא הכי כר' לא ז כאות כס״ד

ם (  וכו' הפגומות הנשמות אותה לאחוז ש
 וכדמסיק משרשה דאיכס ואע״ג כ״כ

 לעכב יכולה יבח ממדרגת שהיא דכש' כסמוך
 ממדרגת שהיא גרועה היותר נשמה אפי'

: וק״ל ימים שלשה

dB ’ f היא תמיד המל^ כמעי הנשמה כהיות 
 כמכו״ש כמ״ש היינו נ״ב * מ״ן מעלה

 שכבר הבירורים כי סו״עא ד״מד פ״ט ח״ג ש״ב
 ומכרריס■ חוזרים בעצמם הם למ״ן ועלו הוכירו

 עצמס■ הם יתתקכו שכזה כדי שניים אחרים מ״ן
 מ״ן ומבררים חוזרים הם גם שניים מ״ן ואותם
 • יעש תמיר הולך הדבר ועזהד שלישיים אחרים

: 15וק" סו״פב ש״טל כע״ח ועיע
ם ח  כ״ב * למעלה מ״ן מעלה היא תמיר ש

 מ״ן להעלות כח לה שיש כיון וא״ת
 רכותא מה א"כ הקלי' ברשות כבר שהוא ממה
 בחלקו נכנס לא שעדין מה לעכב שיכולה זו היא
 ודאי תמיד מעלה שהיא דהמ״ן דיל • טורף של

 הצדיקים ע״ד עושה שהיא ויחוד כוונה עי שהיא
• ע"כ ד"מ רו״הק כש' כמ״ש בג״ע המיחדים

 הוכשר כבר מעלה שהוא ̂המ״ןדחותו ועוד
 במאסר בהיותו שקבל העונש עי קצת ונתקן
 משא״כ יעש נפ״א כדרוש כש״הכ כמ״ש הקלי'

 לא מצואתס הס עדין מעכבת שהיא אלו נש׳
 אינו וגם לקלי' יורדות הס עכשיו שהי-י רוחצו

 אגב ועיכוב חטיפה בדרך רק ויחוד כוונה עי
 משרשה שאינם אעש ועוד מעלה שהיא המ״ן

 רוחא משדי ל דר;וצרך וה״ט * רבותייהו ורזייכו
 משא״ב שלהם כחי' קצת לסייע כדי כגווייהו

 הוא^ דכלא״ה משוס זה עכין הוזכר שלא כמ״ן
 שדייא׳ דלא ולפיה • לסיוע וא"צ קצת מוכשר

̂׳ל מעלה שהיא המ״ן כאותו רוחא  ■ דלא נמר צ
 אצא כמותי היא ולא כמיתה בעיבור משתישי

.וק״ל^: בדידה■ ואיתי בדידיה־ הוא
שם



י נ ן יג הקדמה הגלגולים ש' על סי' כ ר ה א

D כ״כ • זמז מתפרש ואז התחיה זמן עד 
 שיעור הפיש כיכייהו איכא דאפי' מש'

 זמז מתפרשין הס אפיה יותר או מדרגות ת״ק
: יעש י כהק' כדלעיל מתוכרים כשאריס ואיכס

 ממדרג' היא ירה על שנתעכבה והשנית י
 הנ״ל הא' ממין שהיא וצ״ל נ״ב • יכח

 התחתונים פגם עי לקלי' שירדו מנשמית שהוא
 של פגם שעי הב' ממין דאי לעולם שבאו קודם
 רק להתעבר דינה ואין ישנה הו״ל א״כ עצמה

: יב בהק' כנ״ל לכד יום מ'
א  רווחא בתר אזלינן שלעולם באופן DtT י

 כאות לפמש״ל נ״ב * דמלתא ועלוייא
 נש' לעכב יכולה היא העי' ימי המשך שכז ד

 שהיא נשמה ד״מ אם להסתפק יש א"כ אחרות
 עבורה ימי בסוף שעומדת אלא ט״ח ממדרגת
 למנות היא חוזרת אס יבח ממדרגת נש' ועיכבה

 כיה דאזלינן שעיכבה הנש' מחמת מחדש יבח
 יוצאות ושתיהם יפלו הראשונים והימים לעלויא

 עם היבח משלמת שהיא או״ד המל' ממעי כא'
 מהמל' כפ״ע נולדת וזו שעברו הימים אותם

 נש' עיכבה אס להסתפק יש כן וכמו * בפ״ע רזו
 היא אס יום ממ' או מזח כגון הימנה פחותה
 עלוייא משוס מחיש ט״ח למנות וחוזרת סותרת

 כעיבור לשהות שתוכל כדי עי שנתעכבה דנש'
 משלמת אלא סותרת אינה או״ד כמותה ט״ח

 הפסידה נמי עי שנתעכבה והנש' ויוצאה מניינה
 הפסידה שלא יל או ’ ממילא לה דאתי שכחה

 רוחא אותו מחמת ט״ח היא מתעכבת אלא
 למפשט וליכא מכוחה.־ דאתי בגווה דשדייא
 ואס וזל ע״ב ד״סו לקמן דאיחא ממאי ספיקן

 אני הנה כי בעצמי גס ספק לי יש שמעתי כך
 אדם מכתי' הס אלו מהחכריס קלת

 ו1ד< ובודאי ־ ע"כ ט״ח והס אני נתעככנו יא׳׳כ
 א' בפרק כולם יחד נזדמנו לא שלו חברים הי'

 מניינו וסותר חוזר שהוא איתא ואס בזאז אלא
 הרבה בעי' דנשתהא לה משכחת א״כ פעם ככל

 פעם בכל מחדש ומונה חוזר שהוא כיון חודשים
 לא או ט״ח נתעכב אי ליה מספקא מאי וא"כ
 היה דלא תימא ואפי' ויותר יותר נתעכב והלא
 יומים או א' יום א1ל לשני א' עי' כין כ"כ שהות
 והיכי מזח יותר מיהא דנתעכב ודאי מ'מ

* סותר דאינו ודאי אלא כלל כזח ליה מספקא

ס הדין עיקר על הוא שלו הספק דכל דיל זא  א
ר ט״ח להשתהות מחמתם דינו נשתנה ק י ע  מ

ו או סתירה משוס ולא עילוייא משום הדין א  ל
 כלגי דאיתא ממה דידן ספק למפשט ליכא גס

צ להם קודם אני אס לתמוה ואין וזל התם  ככז
ס חברים בהם יש איך א"כ עכבתיס שאני לי ד  ג
ער' הוא והענין בעולם אלי וקדמו בשנים ממני  י

ר חוזר שהוא תימא דאפילו ומסתכרא ת סי  ו
ס שהם הס מ"מ העיקר שהוא לפי כשכילס לי פ  ט

צ3בש א' כל או בשבילו וסותרים חוזרים אינם  י
א ויוצא מניינו משלים א' כל אלא חבירו ת ש ה  ו

ע שהוא צ״ל א״כ וסותר חוזר שהוא נימא אי ע ע ת  נ
 pהעשירד הנשמה של העי' ימי סוף תשלום עד

 ויצאר נולדו כבר וביני רכיני נשמות הח' יאיתס
ס יש איך קמתמה מאי וא"כ בזמנו כ״א ה  כ

ך גדולים שיהיו הוא כדין הלא ממנו גדולים ע מ  מ
 ודאר אלא כולם סוף עד נתעכב שהוא מאחי
ס על היא דהתימה דיל • וסותר חוזר שאינו  מ

 כלגר הרבה שנים ממנו גדולים בהם שיש שרואה
0ה העיכוב כל שהרי א״א וזה יותר או שנים י' 1 

ה שהוא כולו מי J ערלה הרא זח חע frs ׳ עולה הוח זח פעמים
 שהרעס שיל וכ״ש וג״ח שנים ה׳ שהם חודשים
שו׳׳ק לחכייו זה עיבור בין נבלעים חודשים  ומ

 ג״׳וליס בהם שיהיה אפשר דאיך מתמה קא שפיר
מ מסתברא מיהו ־ הרכה שכיס כ״כ ממנו  ^ לי
ן משלים הוא אלא כלל וסיתר חוזר שאינו נ י י  מנ
 שאל/׳- ויוצא מניינו משלים א׳ כל ג״כ והס ויוצא

^ לקמן שנכתוב הצד לפי ( סוף לדבר אין  בק״
 ואלכי/ * מי' יותי אפי' לעכב שיכולה יג כאות

 מי' יותר לעכב יכולה שאינה השני צד לפי
̂ 5חר הוא פעם שבכל כיון )ונזיל נהדר כהאי כל

 פשטן לפי ג״כ נכון יותר והוא וסותר
: וק״ל דברים

ם ב י תעככס עתה א״כ וכו' נאמר אס ש  שנ
 פיררס נ״ב ־ וכו' הא' עי ונתקנה

 רל^ יום מ' להשתהית דינה שזו כיון דמספ״ל
 נתעלית שעכשיו אלא ישנה שהיא לפי יותר
ק,- היא חוזרת כיקשכתעלית אמרינן מי הא'  לעי

א/ גם וממילא ט״ח שהוא דידה קמא עלוייא  ה
 מן לכוא דיו אמרינן או״ד ־ עי מתעלית היא
 אלא אינה גופה שהא' וכיון כנדון להיות הדין

דאתיא ממאי עדיפא היא תהא לא זח מבחי'
מחמתה



מהיג הקדמה הגצגרצים ש' על פי'
: וק״ל מחמתה

 בזו קשורה זו נש' י' עד אפשי ועדז
י' כקט דווקא אי להסתפק יש נ"כ

 דנקיט הוא מכיינא או״ד יוקד לעכב יכילה שאיכה
 משמע ע״ב ד״סו ומצקמן מי' ליוקר כמי וק״ה

 כקט משו״ה י' היו שלו שככת שהחכריס דמשוס
: יעש יוקר עול לעכב דמצי ואה״ב י'

ך  אתיוכית כש' הט' כל כי ג״כ ונמצא י
 דכתב והא נ"כ * הא' אל משועבדות

 מכחי' שהוא הפכימי דאדיכא ה כהק' לעיל
 הגרוע לחיצון משועבד הוא ייתר שחשוב הגידין
 להדריכו חייב שהוא כמה היינו ׳ יעש ממני

 חלק ליטול לעכין אבל הכא כדקא' ולתקנו
 מחמת לו משועבדים הס אדרכא הטוב ממעשה

א שכל fונמצ דבגיייהו דיליה רוחא ההוא הי  א'
 להס משועבי* שהיא בעניינו לחכירו משועבד
 לו ליתן לו משגעכדים והם ולתקנם להדריכם

■ : וק״ל הטובים ממעשיהם חלק
ו  שבא פי' נ״ב • כך הוא הענין וביאור מ

 מהם חלק נוטל היא למה טעם לחת
 הטעם כתב לא והכא ממנו נוטלים איכס והם

 היטב מכו' הוא ע״א דסז לקמן אכל כשלימות
ע * יעש עי  מא״רשבי וכש' סו״עב דמז לקמן ו

V שם ובס״הג ע״ד ד״קמא וכס״הל ע״ג דיט נח 
:׳ יעש יתרו פ' ריש וכש״המ ע״ב ד״סו לה פיק

יד הקדמה
 ד״קלד כ מלכים כס״הל עי' זו הקדמה
כ : ע׳א ד׳מה פ״כו ובס״הג ע'

ם ^  היא העכין אבל וכו' לו' תטעה אל ש
וכו' ניצו' קצת כתקכיס וגלגו' גלגו' וככל וכו'

 רזל כדברי לחשוב תטעה ס המעיין אתה גס נ״ב
 לעולם כאיס כולם השוי־ש שבאותו הניצי' שכל

 והשאר כתקן מהם שם שנתקן ומה לבד א' בגוף
 וכעזהד א' כגוף יחד כול' ג'כ ומתגלגלי' חוזרים
 להתקן כולם שנגמרים עד א' לגוף א' מגוף

 בגוף לפוא להם א״א זה גוף מת שלא ועד כזאחז
 יכולים אלא יכלו לא והמה הזמן יכלה דא'כ אתר
 וניצוץ ניצוץ שכל אחד וכזמן בפ׳א להתקן הס

ע כגוף לכדו לבוא יכול  וא' הכה א' להיתקן כפ׳
 י להמצא ויכול כפ׳ע נש' הוא ניצוץ שכל צפי הנה

ג •הרן בגי כ

 להיתקן לעילם ככ״א שיבואו מהם ניצי' כמר;
 כ כר;ק׳ כמש״ל שלו כגוף א' כל א' בזמן יחד
 וכזה יעש סו׳׳עב ד"לכ לא ובהק' ע״ב ריט

 שגס קא' יהא לת״יע ׳ במהרה תיקונם יוגמד
 שהיה הגס קין משוי־ש בו מעורב היה אלישע

 סדר ג בהק' לעיל ועיע ־ אליהו עם א' כזמן
 הוא היאך הי־בה טצוצי' הכולל גדול א' ניצוץ תי'

 שאיתס בסמוך ומ״ש ־ יעש ט אית שם ובי־בריכו
 אלישע שביקש הי׳י הם כתזכו לא שעדין כיצו'

 כלולים היו הניצו' שכל דמש' מאליהו ליקחם
 כמה שכולל גדיל א' ניצוץ שיש לתי היינו כאליהו

 כפ״ע נש' ג'׳כ הוא מהם א' שכל קטנים ניצו'
 לפי הגדול עי־כו לפי מקבל הוא אדם שכל לפי

 ומה יז כהקי־מה כמכר' קטנו לפי והקטן גדלו
 שכיקש הוא שבאליהו גדול ניצוץ מאותו שנשתייר

 ע״ב ריד יא פהק' לעיל ועי' לו ליתכס אלישע
 פיטיי א' ניצוץ שהיא ההיא הכפש אם שכתב
 ניצוצות דשאר מש' וכי' יותר להתחלק לו שא״א

 אחרים ניצו' א"נ * יעש ייתי־ להתחלק יכולים
 עי השויש מאיתי לו להמשיך ביקש מחודשים

 מעין היינו אלי כיוחך ומ״ש אליהו של זכיתי
: וק״ל רוחך

ס כ  נש' ניצי' כמה יש מהם א' ובשורש ש
בעל. ע״ש נק' וכולם נ״ב • קץ לאין

 ונתגלגל חזר רפלוני כק' ולכך ההוא השויבז
 נק' שהכל משום אח" ניצוץ שהוא הגס * כפלוני

 אלפים אלפי כמה שכולל קין שורש כמר ע״ש
 שקין אומרים ולכך ע״ש כק' וכולם כשמות ניצולי

 נש' איתה היא שאין הגס ופלוני בפלוני נתגלגל
 אמנם־ * השישים כשא" וכע־ז קין של עצמה הא'

 ענפים לכמה הגדול השורש כחלק לפעמים
 אותו שנס לפי בפ״ע שם לו קונה א' וכל גדולים

 והוא כיצו' אלפים כמה ג"כ כולל הוא גדול ענף
 כסמוך הכז' כמונ״וא ע״ש כק' וכולם לכולם אב

 לענף שנחלקו אלא קין משורש עצמם שהם
 שכחלק הבל שי"ש וכן כ״וא שולש וכק' בפ״ע
 ד״לו לג כהק' כסל בפ״ע אחרים שי״שים לכמר;
 האילן דוגמת והוא ׳ יעש ע"כ וד״מג ס״עא

 אלא. שבארץ הגדול השורש הוא הכל שעיקר
 א' שכל גדולים ענפים כמר; ממנו שמתעצלים

 וקטני קטנים ענפים וכמה כמה ג״כ כולל הוא
ע מאד הרבה עלים וכמה קטנים עי כחק' לעיל ו

יא



יד הקדמה ׳ הגלגולים ש' על פי'בני

̂ול א' שורש שכל יא  שרשים לכמה כחלק גז
, : וק׳־ל יעש קטנים .

J היה נשמתו ניצוץ שעיקר אעפי כי 
 כמ״ש היינו נ״כ, ־ הצדיק יוסף משורש.

 זיהרא משורש הוא אלישע כי ע״א לכד״לה בהק'
 היה שיוסף ל״א הק' כסוף וכתב דחנוך עילאה

 יוסף הו״ל וא"כ • יעש דחנוך עילאה מזיהיא
 ע״א ד״מד לקמן ועיע א' משורש שניהס ישע12ו

 היה ועכז ומ״ש ־ יעש עילאה זיהרא כשורש
 ההם נמי איתא הכי וכו' בחי' בשתי מעורב

■ : ':'עש ע״א בד״לה

טו ההרמה
 ריש וכש״הפ ע״א ד״סה

פ״ב
לקמן עיין ■

 וכס״הג ע״ג ד״קכו איוב ת'
 ד״סג ראה פ' בש״המ ועיע * י׳עש

: יעש ע״א ד׳׳מב וכמב״וש ע״א
 וכו' הקדושה אחר רודפים הס ולכן א

 ואע״ג נ״ב * ממנה ולחיות לזון כ־י
 י׳א בסוד ניצוצות הרפ״ח משארית חיית להם דיש

 כנז' מצומצם חיות רק הוא מ׳מ הקטרת סמני
 עוד מבקשים הם ולכן פ׳ב החשמל שער בע׳ח
 ועוד * מאתים ומבקש מאה לו שיש כמי יותר
 חטא מעת בישותם תחלה היו הנש' שאלו לפי

 ולכן להשיב שקשה הנאכל כגזל והוי אד״הר
 * לידם שיחזרו כדי להחטיאם אחריהם רודפים

 תפלות עי הרפ״ח משארית נברר יום שבכל ועוד
 חיותם להם נחסר וא"כ המצית וקיום ישראל

 : וק״ל מחלא' הבו׳ר למלאת מבקשים הם ולכן
 אותה ואל הקדושה אל גורמים אז כי Q5^ ב

לכאו' כ״ב • וכו' ברשותם שתכנס עש'
 בתרתי פלגיכהו ואמאי נשמה היינו קדושה היינו

 לאותה הנשפע הקדוש השפע היינו דהקרושה ויל
: וק״ל וכדמסיק נשמה

 שכיצה גלתה ב״המק כחרב כאשר והנה שם ג
 מכאן מש' כ׳׳ב * וכו' הקליפית כין

 כ״המק מחרבן נתחדש הקלי' לבין השכי' שגלות
 שהיה מבואר ג הק' ריש דלעיל וקשה ׳ ואילך
 וכע״ות ו הק' בריש וכ״כ אד'׳הר חטא מזמן

 באותו וכתעלית דחזרה ויל • יעש ע״א ה דף
בזמנים שונים עלויים כה היה ושוב עצמו שבת

אהרן
 חוייבן עד פ״ב ש״לו בע״ח באורך ככז' מחולפים

 אד׳הר בחטא כמו הא' למיעוטה שחזרה ב' בית
 שענין פ״ג מ״ח בש' וכ״כ כש״צו שם ככז' ממש
 מיהר ■ ייעש הוא א' ב׳המק וחיבן אד׳הר חטא

 סו' שיא בע׳ח מש' הקלי' לבין השכי' רגלית יל
 שלא ד'זמ ניצו' היפ׳ח שאיית לברר שהוא פז

א ד׳ה שם כעו״ת וכ״מ עדין להתברר נגמרו  ע׳
 שהוא. מש' דכאו חדא תרתי קשיא וא״כ * יעש

 פרצופים לצורך שהוא מש' הנשמות,והתם לצורך
 שהוא, כיון ותו ‘ שלהם חסרון להשלים העליונים

 בזמן גם נוהג שהיה ע״כ העליונים הפיצו' לצורך
 ויצ לדוכתה א' קו' ול;דרא קייס שב״המק

ס הפיצו' לצויך הוא דהכייור איתא והא דהא ג  ו
 pלהר״ש המעביר ביכת בהק' כמבו׳ לנשמות

ע ע״ב ד״חי חדש ובדפוס צ דף כנ״הש זלהה  0י
 עי נעשים היו שניהם קיים ב״המק וכשהיה

 היר זון שהרי ומע־׳ט מצית ושאר הקי־בכות
 דראיקי נימא ואגב • פ׳׳בפ תמיד עומדים

 אההיא שהק' קכא אות הב' במערכת' להא״מלי
 pבגלו היא החולהשכי' דכימי דקא' סו׳׳פז דשיא

ך בירורים, מבררת והיא וכו' הקלי' בין תו  מ
שמעק בסוד כהר פ' כש׳׳המ והא * הסיגים  ה

 בששק ומתלבשים היורדים הס דזא דהו״ק כתב
 לרדא. ייאה היא המל' אכל לברר כדי החול ימי

ף כען״ת כתב דכפייוש לק"מ ,ולענ״ד • יעש  ר
אר לחוי־ והאי לחוד ירידה דהאי סו״עא ו מבו  ו

 דיכך וכד׳ח ע״א וד״מא ע״ב ד״מ בנה״ש הרבר
 שכעצ היינו כש׳המ הנז' הו׳ק שייידת וע׳ג ע׳ב
 ראצי' ^זא ̂א קצה יורד השבוע מימי יום-

 מעצ כלול א' מלך כחי' והוא בכיע ומתלבש
ע פרצופי פרטי מ  לאוקי.'יוס׳גאעצ המתיחה א
מר' בחי' היינו מקומות ושאר כשיא הנז' ירידה  ה

^ ג' כליל שיורדים שלשום תמול דיוס דזון  לבר
ר בברכת באורך כמכו' חלילה חוזר וכן כי ע מ  ה

 לכר^ היירר היא שלהם הב׳ן שכחי' ולפי * יעש
̂  דף כע״ות שם זל מהר׳׳חו כמ׳ש המ׳ה ולא
 כשל^ קראם לכן ע׳א ד׳׳קג תו״ח ועי' ע״ב ריש

 1וק^^ כשיא התס עלה דסיים והיינו שכי' כשם
 להקר//^! ועיע * יעש וכו' כ״ן שם נקראת היא

 לפדצן/ לעזור כדי היא זו דירידה ע׳ב ד״קי זל
: יעש לברר שיוכלו התחתונים

אין ביניהם שגלו שהנשמות לפי זי
י כח



י נ מטו הקדמה הגלגולים ש' על קי'כ ה ו א מ

 • כחטאס שנפגמו כיון מתיכס לצאת ויכולת כת
 מ׳מאיכו פגומים היו כמי דמעיקרא אע״ג נ״ב
 עד מאד העונות גברו ב' כית בסוף אבל כ'כ

 :יעש פ״א בש׳טל כמ׳ש להתקי' כדאי העו' שאין
ס ה  בגופוח בעו׳הז ומורידם ומחדשם ש

 הישנות הנש' חרוש ענין כ׳ב ־ האנשים
 במצית תצא כי פ' ובש׳המ פ׳א ש׳טו ע׳ח עי'

יב דלילה ג דרוש ובש׳הכ הקן שלוח
 כד וזל פקודי פ' כזו אצלינו כמבואר

בהק' לקמן עי' כ״ב ׳ וכו' רגלין מטו
 מארש״בי וכש' ^פ׳א ובע״ח-ש׳טל ע״ב דיט כ

: יעש פקודי פ'
f הוא מוכרח בתוכם השכינה כהיות כי 

 בכאן נ׳ב * וחיית ושפע מזון שיקבלו
 מהשכי' הוא הקלי' שמקבלים שהשפע אומר הוא

 שבתוכם לנש' הנשפע מהשפע שהוא כתב ולעיל
 וה׳כ לוקחים הם משניהם ש איתא והא ד<הא ויל

 הכשפע שהשפע יל א'נ • פ׳ב שם מה׳הג מש'
 בע׳ח מש' והכי השכי' באמצעות הוא נמי להנש'
סד ה יף וע׳ות הו׳פח ש׳מט אבו  ותקס ע׳

■ ■ :■ יעש לילה כעוד
 מצוה איזה יעשה גדול צדיק איזה אולי ח

 נ׳ב • וכו' בידו יכולת ויהיה גדולה
 כמש׳ל המל' במעי תחי' להתעבי־ דצריך ואע׳ג
 יום ממ' פחות אינו מועט היות*־ ועי' יב בהק'
 ^מוציאה הוא שעכשיו אפשר היאך וא'כ יעש

 דה׳ק יל זרעו בטיפת ימשיכנה ועכשיו מהקלי'
 ויוציאנה גדולה מצוה יעשה צ׳ג איזה אולי

 אח׳ב ושוב כדינה במל' להתעבר מהקלי'
: וק׳ל זרעו בטיפת ימשיכנה

ה מ ד ק ז ה ט

 פ״ד בסה׳׳ג עי' זו הקדמה
: עש י ש״המ ובייש

 מחולקים שי־שיס כמה יש כי ונודע א
א' אבר הוא מהם שורש וכל ובו' ־ ׳

 שהם הש־שיס ענין נ״ב • אד״יזר נשמות מאברי
 אין לניצוצות והתחלקותם אד״הר נשמת אברי

 ע״ב מדיב כאורך יא בהקדמה לעיל עי׳ קץ
: יעש ואילך

ם ב ש וכו' צייך מהם וניצוץ ניצוץ כל והנה ,
 שכל ואעפי נ״ב • וכו' אבר שאין לפי ,
 הוא גם מ"מ מהאבר קטן חלק א1נ אינו ניצוץ
 ה״ס סיבוב מחמת אכריס הרמ׳׳ח מכל כלול

 מצות התייג כל קייס צייךל הוא גס ולכן שבתוכו
: כס״ד ל בהק' לקמן ב־יכרינו ועיע

ם ג  מצות אותם רק עתה שישלים א״צ ש
 שם בס״הג עי' נ״ב • ממנו החסיית

 כגון הגוף חובת שהם דמצות סע״א ו דף בפ״ד
 ולולב וסוכה ושופי וק״ש ותפלה ותפלין ציצית

 בכל ולקיימם לחזור חייב שהוא ודאי וכיונא
: יעש הגלגולים . .

ם ד  כתלמוד שמצינו מה לך יתבאר ובזה ש
 בש״מט זל להצ׳׳מח ,עי' נ״ב * וכו' ^
 דנפשיה מסברא כן שכתב פ״ה נוגה קליפת שער
: יעש האמת אל וכוין ,

 מוכח נ״ב ־ מפי־טיה פרט או כולה או ♦^ס ה
 בגלגול עליו חוזר נמי א׳ פרט שעל .
 • המצוה בעשית לדקדק האדם צריך כמה וא"כ

 איכא ואי ופרטיה דקדוקיה בכל שלימה שתהא
 לצאת ליזהר נמיצייך זל הפוסקים בין פלוגתא כה
 :כיר יעד״כש ברחמיו והמקום הדעות כל יח
ס ן  איתא הכי נ״ב ־ וכו' דומה אינו ואמנם ען

 שם וכתב ע״א דיד יא בהק' לעיל נמי י
 אותה ובסוף החילוק מהו ידע דלא זל מהר״חו

:בדברינו יעש לחלק כתב ההק'
□ ן  לקיימם האדם שיכול המצית ס ודע ים

 יא בהק' לעיל מבו' הוא כז נ״ב * וכו'
 הא' הבחי' כי חלוקות כה' ואילך ע״ב מדיג
 היא לקיימם האיס שיכוצ המצות שהם דהכא

 • וכיוצא ותפלין ציצית כמו שהם דהתס הב׳ חלוקה
 בידו יכולת היה אס או שהיא רהכא הב' והבחי׳

 כמו שהם דהתם הג' חלוקה היא וכו' לעשותי:
 שיש וכיוצא הקן ושילוח ומעשיות תי־ומות

 עוד דקאמר ומאי ירצה אם לעשותם כידו יכולת
 וכו' לקיימם כאל־ם יכולת שאין המצות ואמנם

 היא דהכא הג׳ והבחי' * דהתס הד' חלוקה היא
 הא' הבחי׳ אי וא״ת * יעש דהתס הא׳ חלוקה
 מצות שהם דהקס הב' חלוקה היא היא דהכא

 דקא' האי מאי א"כ ותפלין ציצית כמו התדירות
 שלא דאפשס דמש' מהם מצוה איזו לידו ובאה
הוא ודאי נינתו לתדירות כיון והלא לידו תבוא

שתבוא



־1ט התימה הגלגולים ש' על פי'בני

 עני הוא ראם לאפיקי יאתא ויל לידו שתבוא
 חייב דאיכו וכיוצא ותפלין ציצית לקכית בירו ו׳אין

 שכתחפק וכמו עי' לי יספיק א ט עז להתגלגל
 מש״ש דהיינו ואפשר ׳ יעש זל מהר״חו שם

 • יעש הגלגול מן שנפטי שני־אה כתבנו דבמ״א
: ועש מא אות דהתם בדכי״יכו ועיע

H ולא לעשותה כידו יכילה היה אס או 
* וכו' להתגלגל הוא מוכרח עשאה ׳'

 תי־י להכי מחתנהו מחתא דבחדא ואע״ג נ״כ
 היותם לעני[ שוים איכס מ"מ הגלגול לעכין פכי

 מובטח אינו הא' הכחי' כי החטא מן מובטחים
 לעיל התם כמכו' לו מובטח והב' יחטא שלא לו
 : כסמוך כמי וכדמסיק יא בהק' ״
 כ״ב • רכו' שיתגלגל הא' כדין דינו ט

 או יחטא שלא לו מובטח אם ולענין
 :זל למהר״חר ליה דמספקא יא כהק' עיש לאו

^ □  כ״ב • וכו' כ״ג אלישע כן רי רמז זה ואל ש
קא' כימיו לאו כ״המק דכשיכנה כלו'

 חטאת ואביא שיככה אימת אלא דמלחא כפשטא
 : •ל וק גלגול עי היינו שמכה ^

א □ י  הק״ש כמו חובה שאיכה מצוה איזו ש
 וכיוצא ותפלין דכק״ש כ״כ * והתפלין

 :יעש יא בהק' כמש״ל מובטח איכו' חובה שהם
ט 3י  פי' כ״ב • מעקה מלעשות' וכמכע ש

 דבריו כתחלת וכמ״ש עצלות מחמת
 וכו' נזדרז לא כי בסו״-ד וכ"כ וכו' שנתעצל מי

״ה ע שאס ומש' גלגול שמחוייב קא' ומש̂י מנ  נ
 ליה סגי א ט גלגול מחויב שאינו עניות מחמת

 דמקוס ז אוח כאן למ״ש ראיה ומכאן כעי'
 היינו יא בהק' לעיל זל מהרח״ו שכתב אחר

: וק״ל דהכא הך
^ ט י  פי' וכו' המצוה לידו באה אס אכל ש

 הקן שלוח כמו בה דאיירי מצוה
 לספוקי איכא וכיוצא הבך פדיון כגון אכל וכיוצא

 מהר׳^חו כמ״ש לאו או יחטא שלא מובטח אם
, ׳ : יעש יא בהק' 5ז ■ •

ך □ י  לקיים צריך האדם כי שתדע צריך עוד ש
’• וכיו' ומחשבה ודיבור כמעשה ופו' י ׳ '

 כדברינו ועיש יא כהקימה כמי איתא הכי ל׳ב
:מה אות ' '

□ ש ל'  כ״ב • וכו' מחויב שהאדם כיה וכוונו ט
לו׳ זל כוונתם שאין לשלול שבא 'פי' ׳ ״

 כוונתם אלא דזא מעשה כמקום עומד שהלימוד
 כדעק ודלא בדיכוי גט המצוה לקייס שצריך

 מצורן בחריג להשתלם האדם שיוכל זל המפישיס
 ערכיט• ישראל רכל העי־כות עי או הלימוד עי
 בפועל׳ להיות צייך הכל אלא כספיים כמ״ש זלז

 שבא או רכים פעמים שיתגלגל מה עי ממש
 pוהערכו * כדינה ומצרה מצוה כל העי' כסוד
ק מועיל אינו  ה.ק' ריש לק' כרנכ̂ר אחריכי למילי י

: יעש ואילך ע"כ ו מ״ף פ״ד ובס״הג ל
? ט ט  לעסוק מח'ייב הא־ס כי דע עוד ש

‘פרד״ס שסימנם מדרגות כד' כתורה
 בדכריכו ועיש יא כהק' איתא זה גם נ"כ • וכו'

: לב אות / ’

י? הקדמה
 מארזל ש' בסוף הוכאה זו הק'

זל היח״ו כליקוטי ע״כ "ר״כד
: ■ייעש ד״מ רוה״ק ובש'

□  ס״רי הס הנשמות כל כללות• כי דע ש
 להבין כ״כ • וכו׳ התורה והנה יותר ולא

 דברי* בכאן להעתיק ראוי היה היטב יזל דברי
 מצוק להחריג המפוארה בהקימחו זל; ה״ש״ש

 כל כיי עכשיו מצוי הוא הכז׳ שהספר להייח אכן
 כד׳ק^ לעיין חביב הקורא ומל להלבחיקו א׳צ יארס

 כמציכר' ד׳ה ע׳א ח דף וכד׳ח ואילך ע׳א מדקיב
 שכל' להכין יש זל דכ״ק ועפי * יעש וכו' למדין
 מהתריג כלבד א' באכר הם יהכא רזל דכייי

 נפרע ההוא האבי אשר השרשיס הכוללים אכריס
 מהתריג א' מצוה מחפשטת וכו פיצו' לס״ר

ס לס״י היא גס ונפיטת השרשיות הכוללות  פעמי
 גדולה א' נשמה נחצכה מצוה ומאיתה חייג

 • נרנ״חי פעמים לס״י* היא גם ונפיטת שרשית
 הס״ד• כאלו מתפשטים^ שלה נרנח״י הס׳׳ר ופיטי
 כולל מהם א' פרצוף כל אשר הכולל דאכי פרצו'

 היא־כלולה., שפו הנפש כי נרנקי ה'פ ה׳פ^דהויגו
 ה׳׳ע* שהם כאופן: • הנחי וכן הרוח מנדנחי;:וכן*

 שעפי'׳הפש!ט, פירושים מיני ה^אנרנקי'*־והס׳'ר
 התורה^׳הנהסס^ גוף מאור ומתפשטים. המאירים•

 שהס^ דנפש .נרנחי כס״ר ומתפשעים מאירים:.
 פרצו׳ הס״ר מאלו פרצוף דכל העשיה פיצופי

פרצוצפר לס״ר הרמז פי שעל וס״ר ׳ הנזל
הנרנחי

//,י.



מזאהרןיז הקדמה הגלגולים ש' על; פי'כני
 מה׳ר פרצוף דכל היצי' פיצופי שהם דרוס הנרכחי

 דכש' כרכחי פרצו' לה״ר הדרש וכן ־ הכזל פרצו'
 :הכזל פרצו' מה״ר פרצוף רכל הברי' פרצו' שהם

 האצי' פרצופי שהם החיה פרצו' לה״ר ההוד וכן
 הארבעה וקוד • הכזל פרצו' מק״ר פרצו' רכל

 פרצו' שהם היחידה פרצו' לק״ר הפרד׳ס פירושי
 :הנזל פרצו' מק״ר פרצוף רכל p הא «

)V S  מן פי' מכל כי ונמצא הכא רכינו מ״ש 7
א' vנשמר כחהווה ממנו פירושים הק״ר

 מהס׳׳ר א' שמפירוש הכוונה אין וכו' ישראל של
 לכד הרמז שעפי או לבד הפשט שעפי פירושים
 לכדו מהפשט כי אינו זה א' כשמה ממנו נתהווה

 ומהרמז לבר דנפש נרגחי כחי' רק נתהווה לא
 זל הרש״ש של כד״ק כמבואר לכד דרוח נרכחי

 הפשט שעפי פירושים מהה״ר פי' שמכל ר״ל אלא
 וגס הרמז שעפי פירושים מהק״ר א' פי' ועוד

 א' פי' וגם הדרש שעפי פירושים מהה״ר א' פי'
 יחד מארבעתם הקוד שעפי פירושים מהס״ר
 כ״א אשר שלה כנרנחי שלימה א' נשמה נתהווה

 למ״ש תימה אין גם ־ נרנחי ג"כ כולל מקם
 קא' ורזל מצות מהתמג נחצבו דהנש' זל הרש״ש

 ־ נחצבו וממכה ישיאל כשמות שירש היא שהתורה
 המתפשטים אורות הס המצות דעיקר דכיון דיל

 בעצמו זל הרש״ש שם כמ״ש התורה אוי־ מגוף
^ ־ כינהו חד והמצות התורה א״כ מזה לעיל ע  ו
 דק״בה בזוהק מ׳ש כבין זל והרש״ש רזל דברי

:ניכהו חד וישראל ואורייתא
ה1 נ  רזל דברי דבל• זל הרש׳ש מדברי לפמ׳ש ה

 אברים ייתריג לבד א' באבר הם דהכא
 התריב בשאר דגם צ״ל א"כ השרשיים הכוללים

 ס״ר ג״כ מהם בכ׳׳א יש הכוללים אחרים אברים
 עפי וס״ר הרמז עפי וק״ר הפשט עפי פירושים

 המתפשט התורה מאור הקוד עפי וק״ר הדרש
 שיש פירושים ק״ר שה״דפ כמי צ״ל ועוד ־ בהם
 אותם שאין במציאותם שוים אינם ואבר אבר בכל

 הם אלא האקר באבר הם ז̂ל שבאבר הפירושים
 התורה אור ישתנה במה דא״לכ זמז שוכים

 בחכירו המתפשט מאור זה באבר המתפשט
 כמ״ש כשמו מחבירו זה אבר ישתנה ובמה

 נמי וה׳ה * יעש המצית שנוי לענין שם זל הרש״ש
 כמה וחשוב צא וא"כ זמז פי' הק״ר שכוי לעכין
 משוכים לתורה יש פי' מיני ק״ר פעמים וכמה

כד ■תין »י

 הוא זה פרטיית דכל זל התו״ח לפ״מש וכ״ש זמז
 דהשתא ע״א בד׳ב יעש דעשיה דמל׳ כמל' אפי'
 רכי ורוב אלפים פי1י ף1לל מקפר ואין חקר אין

 ומכאן לתו׳׳הק שיש שונים פי' ס׳ר׳מיגי רבבות
 יןפי' אלפי שכמה ערכה וחין תו״הק מעלת תכין
 אזל ובאמת ותיבה אות בכל יש מטמונים גנזי
 הלכו' של תלים תלי וקוץ קוץ כל על לדרוש שיש
 אור, עצמות היא שהתו' מאחר עז לתמוה ואין

 הקד' אותה כתחלת זל הרש״ש כמ״ש האק״בה
 כך ותכלית קץ לו אין שהאק״כה כמו א"כ ׳ יעש
 קוף לו אין ג"כ ית' מעצמותו הנמשך התורה אור

 ויפתח עינינו יאיר כרחמיו והשית • ותכלית
 ולהשכיל להכין ויזכנו תורתו כתלמוד לבינו
 כנו ויקויים לנ״רן השייכים הפירושים אותם
 מתורתך נפלאות ואכיטה עיני גל שכתוב מקרא

: אטר
ם ב  כ״ב וכו' פירושים ק״ר כתורה יש ולכן ש

 פנים ע' ארזל אמאי דא"כ ותימה
 דאין קאמרי האדם דעל וכ״ת ׳ לא ותו לתורה

 דהאי היא לא ׳ פנים מע' יותר ליהשיג כיכולתו
 בו הנכללות הנש' ניצולי ריבוי כפי תליא מלתא

 מש' לדבר קצבה כחן ומדלא בסמוך כדאמר
 כמי וממילא ניצוצות מע' יותר להיות שיכול
 מר״עה שהרי ותדע פי' מע' יותר ג'׳כ שישיג
 דשאכי וכ״ת בקמוך כדאמר פי' הק״ר כל השיג

 שהיה יוכיח ר״ע הרי וחיליה דרבגוכריה מר״עה
 • הלכות של חלים תלי וקוץ קוץ כל על דורש
 הרי כמותו הניח שלא נמי ר״ע דשאני וכ״ת

 פנים ק״ג שונה היה שזה יוכיחו ואחאב ירבעם
 ע״ב ד״קג חלק בפרק כדאמריכן פנים פ״ה וזה

 וכמ״א לתורה פנים ע' אמרו דכמ״א וע״וק
 ומ״ט׳ טהור פנים במ״ט נדרשה שהתורה אמרו
 כל שבין החילוק אדע ולא בער ואני טמא פנים

 למ״רן משרים מגיד בספר שו״ר ־ העניינים אלו
: יעש בזה המגיד לו מ׳׳ש צו בפרשת זל

 הפירוקו' עניין כי לתרץ נ״ל א' קושיא וכעיקר (
 לן אכפת דלא הוא עניינו הפירושים כי * לחוד,

 לעניין נ"מ דלא פשוט פי' הוא אם ההוא כפירוש
 הפירושים וכללית לרינא נ"מ אי או כלל דינא
 היינו לתורה פנים הע' אכל * ק״ר הס כולם

 לאיסור אם להלכה פנים מראה ההוא שהפירוש
) יאודה • וכיוצא להיתר אם

• שם



אהרןיז הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 להש״מש עי' נ״כ ׳־ הפשנו עצי וצול־ם“

 בירוש״תו הגד׳׳מ לש״הג כהגהותי׳ו זל
ג' כאות תרה״ג ש'  איך ידעתי לא הל שכתב '

 אחד דכל לחבירו ארם כין הפירושים משתנים
 והיעא זה כמו זה התו׳ •פשט פי' מבין מישראל
 יתיכה תיבה כל הוראת על שלא ודאי ולעד״ן

 דודאי הפשט לפי פירושים ס״ר כה שיש רזל קא׳
 אותה מביכים הכל וכיוצא ויאמר או וידבר דמלת
 רק סובל שאינו מופשט מאמר על לא וגם בשוה

 לאמר משה אל ה' וידבר כמו לכד אחת הוראה
 כוונת אך ׳ לבד פשוטו אלא בו לך אין דודאי

 שונים בפגים להתפרש שיכול מאמר על הוא רזל
 המגיה הרב שכח איך ידעתי לא אני גם וא״כ

 התכ״ך כמבארי שיש שונים הפירושים ריבוי זל
 ש״ר למקפר עולים שאינם ואם דרכו לפי כא״וא

 מטריחים היינו ואם שבנו עצלות מחמת זהו
 חדשה משלה לו להול כא״וא ■יכול היה עצמנו

 ולא (ושרשו בחינתו לפי המקרא פנטי' בביאור
 שמפרש פירושים וכמה כמה יש הפק כלי עוד

 מעולם הדפוה עין שזפתו ולא שעה לפי האדם
 ככתבו שכבר מה מלבד כלל הפר על ככתכי ולא

 אלא עוד ולא )יאודה • בהם זכינו ולא בכתי
 זל המבארים כדברי נמצא רכות שפעמים
 ועוז א׳ תיכה הוראת על גס שונים פירושים

 אחרת לכוונה מאמר אותו הוראת תהוב
: ותשכח דוק

 מהתכל היה וערב ערב בכל ומוזל Dt? ד
פ' בש״המ נמי אתמר הכי נ״ב * וכו'

 :יע״ש ד״מ שס רו״הק וכשער ע״ב ד״מט ואתחנן
 מיני שני שמשיגה כשמה יש ואמנם ה

 לתק שבא פי' כ״ב * וכו' פירושים
 יותר להשיג שיוכל מי אין דא״כ לך תקשי דלא

 ואנן כשמתו לשורש המכוון בתורה אחד מפי'
 שהוא לזא פירושים כמה מפרש א' שחכם קחזינן
:וק״ל בו הצלילות הנש' ניצוצי בחי' כפי

 מוזל' לפני א' איש בא א' פעם והכה (
 יראה ע״ב ד״כב לקמן המעיין נ״ב ‘ וצו'

 הצרוב מ'ו'אלא5בע מהר״חוזל האישי׳אוא שאותו
 ■ : יעש בכאן הענין העלים עניתנותו ׳ ’

^ ' ׳  זכרים בהם יש' כולם המלות דע״כי ׳ ן
״• ונקבות י ‘  פ' בזוהק איתא ה״כ כ״ב •ו̂כ

כולהו ע״כ׳דפיקודי'אורייתא ד״קקב תרומה

 יעש־ ע״ב בד״קהה ועוד וכו' דכו״ן דאדם ברזא
ש דלכאו' אע״ג במ״לת ובין במ״ע בין ומ״ש  הי

י' מ״לת וכל זכרים כחי' הם כולם שמ״ע כר' ח  כ
 z^'ל עם זכרי שס״ה יה עם שמי בחוד * כקכות

 בע׳רץ וכ'כ ־ כנו' לנקבה ושמור לזכר וזכור רמ׳ח
מ ־ יעש פ׳ה נוגה קליפת שער ש׳מט  צכר- מ'

צ ג דף זל רש׳כי ובש׳מא ד דף בש׳המ נתבאר  ע
ע כי ר׳פד כ שער וכע׳ח התיקונים ס המ׳  ה

 רש׳עד כש׳מא שם וכתב גבורות הס ימ׳לת חחדיס
 fהרר‘ידוע שכלל מהזו' ד׳קלט על תרומה פ'

ש והגבורה מגבורה כלול הוא שהחחד  מחחדייע
ר' ג׳כ כלולים הס דכורין שהם המ׳ע ומש׳ה ב הג  מ

y כלולים נוקבין שהם והל״ת * נוקבין שהם y 
ש אחד בכל ולכן דכורין שהם מהחחריס  י

׳ ־ : וק׳ל ונקבות זכרים • ■
 מ״כב הס והעצמות הכשר ^טם-ואמכס ח

 כיאר־^צ נ״ב־לא * ההואיוכו' שבאבר
 יזצ כתב כד״כב לקמן אמנם מהו העור ענין
צ נרמזו בו הכתף של הזה שבאבר העור והכה  .כ

 יעש-• הזה האבר בפנים יש אשר ההארות
ע עי  שהוא• מא'פ״א ובשער י פרק ש״מ בע״ח ו

^. ובריש ובש״כדר״פב דחיצוניות חיצוניות ע ר ק  ה
 דאע״^- ודע • יעש ובחופה זל להר״שש התריג

ת הם והל״ת שהמ״ע מש' דרזל דמפשט חינ  ככ
 הדבי-' אין עצמם' גידים והשח״ה אברים הרמ״ח

 ש׳קצור־א^י^. כ ש' בע״ח כמ׳׳ש אלא כפשוטו
 המתפשכןר^ן החחדי' כחי׳ הס מ״ע דרמ״ח פ״ד

 P״pוהש שבאדם שורשית הליחה חוד והס בגופא
 הדס"המתפשכך חוד שהם הגבורות בחי' הם ל״ת

ע • יעש גירין בשח״ה עי  מארש"^, ש' בריש ו
 וער' שס״ה יה עם שמי התיקונים מאמר בביאור
 ; יעש ע״ג ד׳ט חדש ובדפוח ע״ב ד״לד וכה״ש

ם ט  דקאר לכאו״ן נ״כ ־ מ׳לת הס והגידין ש
^ דאיירי גופיה שבאבר גידין על בו

 גידי׳ש.־־ בשס׳ה' רמוזים הם שהמ״לת לפיז ונמצא
 קאמרי ר^א זא אכל * עצמם האברים שבכללות

כ כלול שאינו אבר לך שאין א׳ ש מכ״גע׳ו  מ
 ככגד־׳רמ׳ח׳אבריש הס מ״ע ■דימ׳ח רזל שאמרו

 דגידרן שכאבריס'וצתצא הכ״גע כללות על היינו
 ולא'מבחי׳ימל״תי׳צ* מ״ע מבחי' הס שבאברים

ע אחרים גידים״ בשח׳ה כרמזים הם המל׳ת פ׳  ב
א דאיא׳ו ועוד * האברים מכללות שאינם פי גו

• משיק ׳



י ג ן יז הקדמח הגלגוצים ש' על פי' ב ר ה מחא
 האברים שבכללות אלו _גידין שאין ותני מסיק

 הרי * שס״ה שמספרם האחרים הגידים כאותם
 הם מל״ת כנגד שהם שס״ה שמספרם דגירים

 יסתור ואיך האברים שבכללות אלו גידים זולת
 • ע״א דיג, יא בהק׳ לעיל ועיע * תכ״ד דבריו
 דהכהו קאי שבאבר אגידים דלאו לפרש לכ״כ
 הם סופם כי ניכהו ברישא שזכר בשר בכלל

 שהכאתי פ״כ כס״הג כמ״ש ממש בשר נעשים
 קאי אלא יעש עז אות יא כהק' לעיל דבריו
 למל׳ת הרומזים הם שהם שס״ה שמספרם אגירי׳
 דעל לומר תעעי דלא גופא מלתא האי ומשום
 כחי׳מל״ת שהם קא׳ בהו דאיירי שבאברים גידים
 גידים היינו לאו ־ שבאברים שגידים לו' הוצרך

 שהם דקא' דגידים מש׳ וממילא שס״ה שמספרם
 ולאו •שס״ה שמספרם אותם היינו מל״ת בחי'

 • מעיקרא כהו דאיירי שבאברים גידים ניכהו
 אלא שבאברים אגידים קאי דלעולם יל א״כ'

 הגמורים מל״ת שס״ה היינו לאו דקא' דמל״ת
 מכלל הבא לאו כגון גופייהו שב״מע מל״ת אלא
 כחי' שהם קא' ואהא וכיוצא עשה שהוא עשה

 ז אות לעיל שכתכנו ע״ד ההוא שכאבר הגידים
 מהגכורות ג"כ כלולים דכורין שהם שהמ״ע

 כהק' זל להש״לה מצאתי שוכ * נוקכין שהם
 החכמה כית מאמר כסוף אדם תולדות הנק'

 והמ״לת מל״ת כלולים שהמ״ע נמי שכתכ
: יעש מעשה כלולים

 שם העומדת לאה פרצוף מכחינת DtJ! י
 סוף כח הק' לקמן עי' כ״ב * מאחוריו

 ודף ר׳עא נע ודף הו׳עב נו כדף ועוד כח דף
: יעש ע׳א סג

א  הנק' הזה כאבר אשר המצות ומקפר י
 כ'כ נ״ב • מ״ע יא הם השמאלי כתף

 בדברינו ועיש ע׳א דיד יא כהקדמה לעיל
 : בה׳ד כזה מ׳ש י

 ־ כצי׳רי אם וכו', כסף אם וסימניך יב^״^ט□
היא״ לעני ־הלואה־ שמצות כלו' נ׳ב

 ה׳א־'אחרונה' מלכות־ ״תתאה.^ באימא רמוזה.
עני שבישם י / ק' ‘ . ־וק׳ל־■: הנ
ם יג־  בתורה עוסק שאינו האדם דע'כי גס ש

 כדף זל עי'.להרד׳כש’נ'כ ו^'"; פוגם ׳
לעיל׳ בדברינו ועיע* ■״ בזה ^מ׳ש. על שאלה ד.

זמתרץבזה שנלקסא מה ונניע‘bVאות כהק׳״יא.־
״•יי■ . ̂ ̂ . . ׳ < •

: יעש ע׳א דקיז תצא כי פ' כס׳הל
ד  הוא וכו' לעסוק רצה שלא מי האמנס 0ש י

 יד היה אס היינו נ״ב ; וכו' פוגם י
 וכ"מ ע״א ,דיד יא בהק' כמש״ל מגיע שכלו

 ס״הל' בריש ועי׳ וכו' רצה שלא מי הלשון'כאן
 כבר אס מגיע שכלו שיד מי ואפי' * ע״ב א דף

 מחוייב אינו הקודמים בגלגולים כראוי ערח
 דף לקמן ועי' הגלגול בזה עוד ולערוח לחזור

 לתאן צריך שאני הענין כי וא׳ל וזל ע׳א מע
 וא׳ל הזוהר כחכמת לעסוק הוא זה כגלגול עתה

 הייתי משכה מגיד כגלגולכעל שכהיוחי לפי כי
 אניני לכן העיון כחכמת וחריף גדול מעיין

ע ־ יעש העיון כחכמת לערוח עתה חפץ ^  כש ו
: יעש יו כהקדמה ולעיל ע״ד ד״כב מארזל

. יח הקדמה
 ש״מב כע״ח כשלימות הוכאה זו הק' תחלת

■׳ • ועש ע״כ ד״סב פ״לה וכס״הג פ״ד
ם א  נשמות יוצאות האצי' עולם מן כי ודע ש

 ענין וכו׳ינ״ב קדישין רוחין ומכריאה
 אדם דבני רוחין אינם קדישין הרוחין

 חיות הנק' דמלאכיס קדישין רוחין הם אלא
 חו"פ ש' ש"מ כע״ח כמכו' הברי' בעולם והם
 ויזיוצא ־ יעש פ״ה השמות ש' מד וכש' פיא

 מעולם רק יוצאות אדם בכי נש' כי ו1׳ מדרזל
ע ולא לבד האצי' מ  מביע הס המלאכים ונש' מ

 דהא אפכאכתרוויהו דמצינו וקשה מהאצי' ולא
̂ל ע״ב דיב יא בהק' לעיל כתב  כי נודע גס ו
 כ״א נש' יוצאיס אביע כד״ע שנכללו הכחי' מכל

 יוצאים דמהעשיה אלהיכס לי:' אתם כנים כסוד
 חיה ומאצי' נשמות ומביי' רוחין ומהיצי' נפשות

 סוגיין רהעא והכי * יעש עולם כל כפרע ועדז
 כסמוך דידן כהק' מכו' וה״נ וככ״ד זה ש' ככולי
ענין כת״כד דבריו יסתור איך וא"כ ונראה כ  /ו

 פ׳עושיש ש'מ בכב״ח מצינו נמי' נש׳׳המלאכיס
 שמס שאין אותם והס מאצי' היא שנש' מלאכים
עי' • יעש משתנה  דנשיקץ פ׳ד בש״על עוד ו

 יוקר הם^ זון שהובררו קודם שהיו הראשונים
 * יעש הקדושים המלאכים יצאו ומשם גדולים־

 שם;כש'מ MS כתב הנה ־כי הוא לכ^^ל,.שהענין
מזווג כ׳א נ̂ש כי פ׳א ובש׳כח פ^עו ם'  דפני' ה

״ העולמות ״ .



אהרןיח הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני
 דחיצו' מזויג הס המלאכים ונש' העולמית
 בערך אצי' כק' הפכי' כי וידוע • יעש העולמות

 יעש סו׳עא ד׳לה כנה׳ש כמ׳ש ביע שכק' החיצו'
 האצי'יוצאות דמן דמ׳ש רזל דכרי יתכארי וכזה

 הפכי' שמן היא הכווכה מלאכים ומביע כשמות
ע החיצו׳שכק' ומן כ׳א כש' יוצאות אצי' שכק'  מ

 ועולם עולם בכל וזהו המלאכים כש' יוצאית
 עולם שכל וכתב הקדים שכבר אכיע מד״ע

 ועולם עולם רבכל מזה ומוכן ‘ מארכעתם כלול
 והייכו ועשיה מיצי' ואפי' ב״א כש' להוליד זווג יש

 דביצי' בש״מז הרזל דכתב והא שלהם מאצי'
 ביצי' הייכו יעש כש' להוליד זווג ליכא ועשיה
 דידהו באצי' אבל עולם רכל הפרעיים ועשיה
 דיצי' שכתב ע׳ב ד״עע זל להת״וח ועיע איכא

 איכם שלהם דזווג א1י כיכהו זווג בכי כמי ועשיה
 ב׳א נש' לאו דקא' נש' א״כ * יעש זווג כשם כק'
 דש״מ בפ״טו שם וכמ״ש המלאכים כש' אלא

 למלאכים כשמות כעשה דאצי' יכליס דמזווג
 קא' דהתם ואע׳ג * יעש שמם משתכה עאין

 לא כשמות קא' והכא לכש' כשמה מהם דכעשה
 מלתא וכולא ־ כולל שם הוא כשמות כי לן אכפת
 דכש' לו' וכווכתו כ״א בכש' ולא במלאכים איירי

 לכד עולם מאותה רק כלולה איכה המלאכים
 העולמות מכל כלולה שהיא האדם כש' משא״כ
 כולל התחתון האדם והכה עלה דמהיים והייכו

 : וק״ל יותר כר' הא' ופי' העולמות כל .
 במדרג' לאו כ״ב אופנים בהוד הוא אז 0ש כ

סמדר' גדולה היא דהכש' קא' אופכים
 וכן יט הק' סוף כדלקמן עולם דאותו המלאכים

 מהעשיה כפש לו יש שאז כלו' אלא ככ"מ הוא
 גופו דעל א"כ ־ מזה כמש״ל אופכים הוד שהיא

 שכתב ע״ד והוא אופכים במדרגת שהוא קא'
: יעש רע״ב דק״מו זל התו״ח

 מכתי' שיהיה א' ארם לפעמים והכה נ
 פשוטה כווכתו כ״ב וכו' דעשיה כשמה

 אפ' דעשיה כש' מבחי' שהוא זה שאדם דר״ל
 כרכ׳חי לכל זכה שכבר מאותו חשוב יותר שיהיה
 והטעם מיצי' דרוח כפש לכחי' זכה וגם דעשיה
 בו אין וזה דרוח כש' כחי' בו מאיר שזה משום

 דרוח לכפש שזכה שזה ק' אכל * דרוח כפש רק
 וגם דעשיה לכש' גם זכה זה שקודם ודאי הכה

כיותר שכתעלה עכשיו וא״כ דיצי' כש' האירה כו

כן הארה ואותה יגרע למה דרוח לכפש וזכה  י הי
שיס לחיה אח׳ך דכשזכה שיל גם ומה ־ הלכה  דע

 ליחידס עוד וכשזכה דיצי׳ חיה ג'כ בו האירה
חי' דמ״ש ריצי' יחי' ג'כ בו האירה דעשיה כ  מ

 ואע״ל ־ הפסדתי זכר שאכי בשביל וא"כ הכש'
 גמור- בהתלכשות דרוח לכפש זכה לא שעדין דכז
 כבחי׳האדה בו מאירות דיצי' דרוח הבחי׳ היו אז

 pלזכו שהתחיל עכשיו אבל המדה היא דכך לבד
ל ממכו מסתלקים אז גמור בקכין דרוח לכפש  ׳ כ
רן בו שיהיו צריך שעתה לפי הארות אותם כ ק  ב
 ולכןהורכג ככתחלה לבד הארה בבחי' ולא גמור
 עכשי^י הוא דמעולה ק' אכתי וכ״ת * בזה כחו
 דרר^ לכפש לזכות עכשיו שהתחיל דכיון אחר מצד

 כחי' ג"כ עתה כו להאיר התחיל הרי מיצי'
 pדיציר הרוח הארת מצד דמ"מ יל • מברי' דכש'

 דpועמי * מדמעיקרא השתא הוא גרוע מיהא
ל דמדברי תי' הי׳ו פתייא משה יהודה ח׳ר  הרז

 pשיזכ דעד מש' אחרת בחי' ולא כשמה דכקט
ס הכש' בו מאירה אז התחתון מעולם לכש' ל עו  ד

ן לעולם קרוב שנעשה לפי הימנו שלמעלה ר י ל ע  ה
 עם דהכא רזל דברי לכוין יש א"כ ־ עכ״ל

מ יהיה כי ונמצא ד״ה ר״עב ר׳לד פ"כ כס״הג  pכ
 והתכללר^ התלבשות בקוד והוא וכו' אנשים

: ודו׳ק יעש זה כתוך זה אכי׳ע הד׳ע
✓ נ"כ • וכו' תרומיה כזו' מ״ש וכזת OtT ד  עד

 וכש״הק ע״ג ד׳כה וירא פ' כש״הפ
 ש׳׳לן״ ריש וכע״ח האצי' כתחילת כפלא דרוש

 וכשן' כ וכלל יז כלל פיא וכש״טל זל והריפש
 pאר עאלת כביאור ע׳ד דיד זל הרש״כי מאמרי

 וכ׳ש' ע״ד ו דף תרומה שם עוד ועי' ג ואות ר
 וכש״המ כב״ק כמס' ע׳ד ו דף מארזל

̂ : יעש בהר
. מכוק׳- זא כתפרדו החרבן אחר כי ה

pכש׳ מכו' דהא קא' לגמרי לאו כ"כ p 
ש׳ עליון זווג איכא ויוט שכת דכליל ד׳כה שם  ד̂כ

 הקרל ימי על אלא יעש מלמעלה הנמשך חדשות
־ : שם וכדברינו ו כהק' ועיל שם כמכו' קא'

קען מכאן כ׳ב ־ וכו׳ והוגה ולומד ו כ  הו
־ להוציא- דצריך אות יא כהקדמה לעיל

 : יעש כפיו התורה לימוד
t יהיולו^שלשאס אז יותר עצמו יתקן ואם 

ל^ז משמע כ'כ * וכו' היצירה מן
* דהוה



מטאהרן יח הקדמה הגלגולים ש' על פי'
 דנפש כר׳ן היינו השתא עד כהו מיידי רהוה

 היא כמי שככפש דרוח מזה לכו יוצא וא'כ עצמה
 יא כהק' לעיל כמ׳ש התורלן עשק עי נמשכת

 ד׳גן לקמן מ׳ש כמי יל ועדז ־ יעש לכ אית
: עש י סו׳עכ

 הויה אותיות ר' כי ידעת כבי ואמנם שם ח
 עד וכו׳ ומתרבים הולכים ועדז וכו'

 ענין.חכמת כ״ב ־ צרופים ת״ר משפר שהם
 שס וכתב פ׳ב האצי' תדר ש' כע׳ח עי׳ הצירוף
 יעש ונשחר עמוק עכין שהוא כ כאות זל השמ׳ש

 זל הש׳מש עוד ומ׳ש ופז פ׳ו טכ״תא כש׳ ועיע
 ־ שיעפא עינינו ליה רק כתריה נענה מה ואכן

 : יעש כ ודרוש א דרוש רו׳הק שער כריש ועיע
 כחיכותיהם הנז'.יש ש׳ר הצירופים ומן ט

 היה וע'כ הישודית בארכע כמשפרם
 הם הויה אותיות שד' שכמו ר׳ל כ'כ • וכו'

 שהם ישודות הד' כך צירופים לת׳ר מצטרפים
 מיני ת׳ר עד ומתרכבים הולכים ג'כ כנגדם

:וק״ל זמז שונים, הרככות
 היתוד כח כפי הוא שנויהם אמכם

 כפי והוא כ".ב • ההוא כנברא הגובר .
 שת״ר נברא איתו שכנגד הויה שם צירוף אותו '

 צרופים מיני ש״ר כנגד הם שכרי הרככות מיני
 יה״ו צרופי ששה ע״ד והוא כ״ה הויה שכשם

 הגובר האות אותו שכפי דחגהשוכות ה׳ שכדרוש
 או הדין כלפי נוטה יהיה כך כאמצע או בראש
 האש ישוד יהיה,גובר כאן כן וכמו ־ יעש החסד

 לעומת זה הם כי נברא כאויצו וכו' המים או
, : וק״ל זה

ם ■יא  מדי שהם אדם בכי של והנשמות ש
שגם כ״א של ,שהכש' פי' כ״ב ־ וכו' ־

 הנה הויה אותיות דד' רוחניים מדי נתהוו הם
 אותיות ד' שהם די ג״כ כולל הוא ואבר אבר •כל

 ומתחלק שלם פר' להיות הוא גם וחוזר הויה
 דאל׳כ משוס לזה והוצרך ־ חלקים לש׳ר הוא -גס

 סופה ועד העולה מתחלת יהיו שלא ראוי ̂־היה
 קא ואכן צדועים ש״ר כנגד אדם בכי מת״ר יותר ■

 אבר שכל לומר הוצרך לזה הוו דטובא חזיפן
 אכתי ואי׳׳ת * לת״ר ונחלק חוזר הוא ג'כ ואפר
 לתריג רק יהיו לא זה חשבון לפי שגם קשה

 מהם וכ׳א אברים תריג הם שהרי ס׳ר פעמים
 חזינן קא ואכן ת׳ר פעמים ת־יג הרי לס׳ר כחלק

כה אהרן בני

 לשונו והעתקכו זל הת׳וח כמ׳ש יל * הוו דטוכא
 אפי' הוא זה פרטות רכל א אות יז בהק' לעיל
 ואין חקר אין דהשתא * יעש דעשיה דמל' כמל׳

 וצ׳ל ־ בנבראים וכנגדם הפרצו' לריבוי מספר
 כבע׳ח גס אלא לבד ב׳א בנש' אינו זה דפרעית
 לחברתה שיומה כריה לך אין שהרי ג'כ וצמחים

 האצי' שדר ש' בע׳ח כמ׳ש הם גבוה צורך וכולם
 כולם ה' מעשיך רבו מה נאמר 'ועז יעש פ׳ב

. : עשית כחכמה

יט הקדמח
 טל שער בע׳ח בשלימית הובאה

 ■ ד׳קטז תצא כי פ' וכש׳הפ בשופו פ׳ד
: יעש בקיצור הובאה שו׳עא

 כבר כ׳ב ־ וכו' במ׳א ביארנו ככר ^
ועי' וירא פ' ש'הפ על בדפיש מצוין ־
 : יעש זה בעכין שהאריך פ׳ד כש׳טל זל להריפש

ם כ  הנש' שיורדות ירידות מיני כמה והם ש
b שו׳פד זל להרי׳פש עי' כ׳ב * הפגם 

 או פנים בשני לפרשו יש זה שפגם שכתב דש׳טל
 האדם פגם שהוא או אד׳הד שעי פגם שהוא
 ־ יעש הקודם בגלגול מעשיו קלקול עי עצמו
 מיהו • יע״ש ד״קטז שם בש״הל מכו' הא' וכפי'

 ז בהקמה דלעיל צודקים הם הפי' דב' נלע״ד
 הפגומו' נש' ובין מאד״הר שכשרו נש' דבין מבו'

 וחזר לכר׳ן זכה שכתחלה דהיינו עצמו האדם עי
 הם שקולים וא"כ יעש להם א' דין בהם ופגם

: ויבואו'שניהס
ם ג  וכו' הא' חלוקים ב' בהם נמצאו והכה ש

 בהם נמצאו הנש', בכללות כי פי' כ״ב
 והב' ־ הפגם עי שירדו מת הא' ־ מינים ב'

 עכין והוא ־ למטה הם שעיקרם אלא ירדו שלא
 עי שירדו אכש' מניה אדלעיל קאי ולא בפ״ע
 כזכר זה שעכין שם ש״טל מלשון יכ״כ ־ ספגם
 דהצד יב בהק' כ' דהא ק״ל אך • יעש ברישא
 כחטא הקלי' אל ירדו שכולם הנש' ככל השיה
 ואין * יעש לגמרי אמתיות מכש״ח חוץ רvאד"ר

 דהכי מש' דהא גופייהו בנש״ח הכא דמיירי לי'
 זו ירידה ואי • טובא חשיבי נש״ח ואלו גריעי

 חטא עי אלא אד״הר חטא עי איכה כאן הכז'
ז שאחז בדבור ועי' ניחא עצמו האדם

שם



אהרןיע הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 כ״כ וכו' הוא הב׳וכו' הנש' הוא •'

הנז' ^ו י
הת שם ד

 הס כמן הנר ו 13 נש׳ כחי' ב׳ לפ״הכ
 הא׳ כחי׳ כי ז כהק' הכ״ל והג' הכ' המדרגה הם

 קאמר שס דגם דהתס הג׳ מדרגה היא דהכא
 לענין שלהם תי' וגס ־ הפגם עי לקלי' שירדו
 מהכ״רן לזכות שיכולים במה חיותם בחיי לזכות

 נפ״א עי כיוס הוא גלגולים לג' יצטרכו ולא
 מדרג׳ היא היא רהכא הב׳ והבחי׳ * הכא כדקא'

 כחיי בנ״רן לזכות ג״כ שלהם שתי׳ דהתם הב'
 ולפיז ־ יעש השכיבה כעת בלילה הוא חיותם

 דהיינו מקום עציית אינה הכא דקא׳ דעלייה צ״ל
ת עצמה שהנש׳ קי ע  ומתעלית שלמטה ממחצבה נ

 מעולות אחיות בחינויל השגת כלו׳ א13 למעלה
 והוא ־ יעש התם כמבו׳ ר״ון השגת והיא מהא׳

 תוספת הוא שעניינה העולמות עליית כמו
 דקי כנה״ש כמבו׳ מקום עקיית ואינה והגדלה

 הק׳ לזווג שקשה נר' העיון אחר מיהו * יעש
 חדא ־ טעמים מכמה ז דהק׳ ההיא עם דירן

 הכוונה עי אפי׳ הג׳ דמדרגה דכש׳ מכו׳ דהחס
 יותר ולא לכד מיצי׳ רוח רק להשיג א״א דנפ״א
 דאפי׳ ועוד האצי' עד לעלות שיכול קא' והכא

 להשיגו יכול דאינו התם מבו׳ נמי דיצי׳ רוח
 יקחנו אחר איש א13 עצמו הנפש בעל האיש אותו
 היא שהעלייה מש׳ והכא בדברינו הטעם ועיש

 דצריך קאמר רהתם ועוד * עצמו אדם לאותו
 ואח״ך והרוח הנפש כעלי ההם האנשים שימותו

 להתקן בגלגול ותבוא מהקלי' הנשמה תצא
 להתגלג׳ וא"צ להתקן חיותוייוכל דבחיי קא׳ והכא

 הג׳ דמדרגה הנש׳ של עצמם כל דהא ועו״ק
 האצי׳ חלקי כי לכד ביע מחלקי א13 אינם דהתס

 ודס״ב ד״ל כט בהק׳ לקמן כמבו׳ לקלי׳ נפלו לא
 מעולם היא אם בזה המשל הכא קא' והיכי ע״א

 הענין היה לא ואם וכו׳ ירדה הפגם ועי האלי'
 מיהו ־ זה כדרך המשל תופס רזל היה לא אמת

 דהנשירה יח אות יא בהק׳ מש״ל עפי ל‘׳ הא ’
 האצי׳ בחלקי גם וא״כ בחי' כל בפרעות היתה
 דהכא הב׳ ואכחי׳ יעש ירדו שבהם ג׳ מדרי׳

 השנית המדרגה היא דאי למידק איכא נמי
 להשיג שלהם דתיקון מכו׳ דהתם קשה דהתם

 ולא כלילה אויתיך נפשי פ׳ כוונת עי הוא רו״ן
 וכהדיא הכא כדקא' רוחי אפקיד כידך פסוק ׳עי

ק ג הק׳ כסוף לעיל כתב אפקיד בידך יפסו

 עלדירג אי ועוד • יעש כלל לזה מועיל אין רוחי
 ד־קא׳ משרשו למעלה מאי רו״ן להשיג הוא דהכא

שירס כ׳ מיהו ־ הוא שישו להשיג והרי כסמוך  קר
א קא' דייקא ילאי יל ̂א רלקושיא יל אלו ע  ה
 pאמיר- כזמן כלו׳ אb רוחי אפקיד בידך פ׳ ע׳י

ע,- כעת ור״ל רוחי אפקיד בידך פסוק הי ש  ה
pכש" ועי׳ דהכא דבריו מתחלת נמי מש׳ והכי p 

י דמייתי כד סי׳ תתליס ע״א ד׳׳קמז א ה  ל
 א"כ ‘ יעש רווקא לאו הוא ע״כ והתם פסוקא

 צריכי מצרך תרווייהו אלו פסוקים ששני
 יל ג הק׳ דסוף וההיא * יעש פ״ח כס״הג

 א//י • טובים 'fo ב׳ א 13 מועיל אינו לחוד רהאי
״ לילה בכל כמו זה כפסוק יכוין שאס ה״ק ו י ה  ל

 צר-רך אלא מיעיל אינו זה פקדון סוד נפשו
» ולקושייא ■ תמיד שס נפשו שתשאר שיכוין כי  ש

הלרל-,! עת לערך היינו דקא׳ משרשו דלמעלה יל
על<כד כעת כי

^ או רוח לו וקונה עולה הוא ועכשיו ^ ש  כ
 כיקא• וכהא ( • הא׳ משרשו עליון יותר ממקום

ע עד ד״ה ה אות לקמן לן דקשיא מאי נמי ̂ 3שי
רן כשרשו הוא הכל האמת דלפי יעש וכו׳ מ א ד  ✓ כ
 ועוד • לעיל שהקשינו מה קשה אכתי אכל
 ולעיל דלאה כיסוד היא הלילה דעליית מש׳
א מוכח דהלילה י דרוש כש״כה וכן ג הק׳ הו  ש

 /1שהע מש' דמהכא ועו״ק • יעש דרחל כיסוד
 שדנשס י^ו דכיזי' מנש' גרועות הס כ' דכחי׳

^^ראר- ̂ מלמטה ואלו מלמעלה
- יותר הם כ׳ דמדרגה נש' דאררבא להיפך ר צ י ע  מ

 ז דהק' לו' נ^' היה זה כל ומחמת • יעש
 י וה^ר לעצמה נדרשת וכ״א אהדדי שייכי לא דידן
עי אינו כאן הנז׳

 ׳ נמי דקאמר והעלייה עצמו האדם עי
וה הגליית היא אלא י־״ון השגת  עיד ^^^ז̂ו

! משרשה למעלה וכין לשרשה היא אם ר, לי ע  ו
 ד״נכ לקמן מ״ש ע״ד היא שרשה דלמקוס
ד העקב עד נפשי ירדה החטא עי דכתחלה א  2ו

 צדרל! ואני הטכוי עד אותה העלה זל מרי
על/ ועלייה * יעש לגמרי למקומה להעלותה  דללג

 ד״ד ב בהק' לעיל מצינו נמי משרשה
נשמיזו שורש ממקום למעלה ויעלה שכתב

. : יעש חוצבה משם
ppp אי הכא עסקינן דבמאי קשה אבל

^ דעשיה
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שס ז

אהרן
 יכול דאינו א כהק' לעיל מבואר הא דעשיה

 ולא נכללת היא ושם דעשי' כתי עד אלא להעלות
 ואי ׳ קץ אין עד להעלותה שיכול קא' והכא יותר

 דאינו התס נמי מכו' הא וכרי׳ דיצי' כר״ון מיידי
 מניחה אלא למעלה עצמה הא׳ הכחי׳ מעלה

 והכא הימנה עליונה אחית כחי׳ ונועל במקומה
 למדרג' ממרר' להעלותה יכול עצמה שהיא מש'
ד דמחוף ועוד ־ קץ אין ער  הנ״ל דש״טל פ״

 דהא ־ אהדדי שייכי ז והק' דירן דהק' מוכח
 מהיקץזל דידן בהק' כמ״ש התס דכתב לכתי־

 חדשה נשמה היא אס כזה שיש החילוק ואמנם
 ענין נת' כו כי ע״ש אחר כדרוש נת׳ זה לאו או
 עכ״ל הזה בדבר גדולים חלוקים שיש היטב זה

בהק' לעיל שנת' החלוקים אל שכוונתו ובודאי
 לב' א' מדרגה ובין לאו או חדשה נש' היא אם ז

 מישך דידן דהק' מש׳מהא וא״כ לשלישי' והשניה
 קצר שרזל כאופן * והד״קל ז הק' לדהתס 'שייכא

 הקצר שכלי ואין המדכ׳ר עלינו והגר הרח׳ב את
 ה' וירא ישקיף עד זל דבריו להבין משיג

: והיעבא משמים
1! ^  נ״ב • וישתלם שורשו אל שיעלה עד ש

 הלילה כעלית דהא מגומגם זלשון
 כמבואר משרשו למעלה לעלות ש:יא קיימינן
 הול״ל משרשו למעלה שיעלה וא״כ.^עד בהמוך
 ■ יעוש אינו זה לשון דש״טל הו״פד שם, וכע״ח
 לחד לזה ישוב כתבנו הקודה בדיבור ולעיל

: יעש גיסא
 לכאן שייך לקמן ט אות

) DtT למע' ששרשו כעלי׳מי גדולה עליית׳ אין 
 אלא לעלות יכולה אינה ולכן וכו' וירד

 ריש הכוונות כש' נמי אתמר הכי נ״ב • בלילה
 יום משל גרוע הוא דלילה דזווג דלילה ג' דרוש
 לעיל לו' שצדרנו מה לפי להקשות ואין ־ יעש

 הס הכא הנז' אלו נשמות בחי' דשתי ד' באות
 לא אמאי דא״כ ז דהק׳ והג׳ הב' המדרגה הם

 על הג' למדרגה דאיכא יתרון להאי התם חשיב
 זווג עי ביום עלייתה דזו דהתס הב' מדרגה

 מעולה שאינו כזווג בלילה עלייתה וזו * המעולה
 להם יש הג׳ דמדרגה שם במ״ש נכלל דזה דיל
 וכו' נפ״א בעת כוונתם עי וכו' באופ׳׳א כח

 קא׳ ותרתי דהכא יתרון האי נמי מש׳ דממילא
• וק״ל התם

 נ״ב וכו' כלאה יעקב זווג הוא אז כי
 למעלה נשמתו כשעולה דגם מש'

 דלאה ביהוד ג"כ עולה היא השכיבה בעת למ״ן
 נודע וא"כ חדשה כריה יוצאה היא משם שהרי
 לילה בכל כי דלילה י דרוש כש״הכ מ״ש הדבר
 בהוד דרחל ביהוד רוחינו להפקיד צריכים אנחנו

 ראה שעה אותה כפי כי א״ל א׳ בלילה אכל מ״ן
 דלאה ביהוד רוחי להפקיר צי־יך שהייתי בחכמתי

 לילה שבאותה בחכמתו שראה משוס וה׳׳ט ־ יעש
 רוחו להפקיד צווהו ולכן לנשמתו עלייה יהיה

• וק״ל זה ענין נעשה שעי דלאה ביהוד
 מעלתם גדולה דברי' המלאכים כי דע ח

היצי' מעולם שהם הצדיקים נש' על
 ששם הוע״ד דנז ארז כפי' בשמא״רשבי עי' וכו'

 הפ״א ש״כו בע״ח ועיע • זה ענין ג״כ הובא
 יזכה אם ואח״ך וזל כתב הפ״ג כש״טל ונ״ב

 והקשה ־ מלאך כמדרגת הכל יעלה יותר במעשיו
 קייל דהא ירידה אלא עלייה זו דאין זל הריפש שס

 מהמלאכים יותר גדולים הס שהצדיקים בכ״ד
 ולפי • דק״מו זל בהת״וח ועיע * שתרץ מה עיש
 דיצי' מנש' גדולים דברי' דמלאכיס דהכא דרזל
 במדרגת דיעלה אפ״ל הפרטים בשאר עדז וכן

• וק״ל קא' מנשמתו הגבוה מלאך
 העשיה עולם עד יררה הפגם וע״י 0!ש £0

 נ״ב • וכו' בעוהז לבוא יצאה ומשם
 העשיה עולם עד ירדה הפגם ועי דמ״ש אע״ג
 וא״כ הפגומות נש' כל כרין דעשיה לקלי׳ היינו
 לצאת זמנה שבהגיע היינו וכו' יצאה ומשם מאי

 יג הק׳ ריש כדלעיל וכיוצא תפלה עי מהקי׳
 ומתעברת דעשיה כנוק' למ״ן עולה היא הנה
 בעו״הז לבוא יוצאה ומשם יב בהק' כדלעיל שם
 הו״עאו ר״קלא זל הרי״פש מדברי מתבאר כן

 יע״ש וכ׳ו דעשיה זון מזיוג ונולד יצא והוא שכ'
 הוא הנש׳ דעי׳ יב מהק' הנר׳ דלפי ואעפ״י

 דנפ״א ג' ב' דרוש מש״הכ וכ״נ דאצי' במל'
ע דבירורי  אין יעש דאצי' למל' למ״ן עולים מ
 דאותו דאצי' למל' ר״ל אלא כפשוטן הדברים

ע כלול הוא עולם שכל עצמו עולם מ א  כמש״ל מ
 לבוא יצאה ומשם כאן ומ״ש ושא״מ יח הק׳ ריש

 שו״ר * דעשיה דאצי׳ זון מזיוג נמי היינו בעו״הז
 כעשיה אפי' הל ע״א ד״מט מהת״וח שכ״נ

דאותו דאצי' לזון מביע מעלים אנחנו דעשיה
פרע



אהרןיט הקדמה הגלגולים ש' על פי'בגי
 יל ועפיז ־ פ״ג החשמל וש' בד״חן ועיעש מרט
 להוליד זיוג יש כעשי' דגם מש' דמכאן שקשה מה
 שאין ועשיה דיצי׳ קא' וקו״פד פ״ג וכש״מז .נש'

 נש' להוליד יכולת אין דאצי' ג״ר אור שם מגיע
 מחדש נש' דלהוליד ליישב אמרתי וכתחי' יע״ש
 דידן ■ בהק' כדהכא ישנות נש' לחדש אכל ליכא
 • ע״ב ד״קמו זל הרי״פש תי׳ שכן וש״ומ איכא
 לש״טו כהגהו' זל היש״ש דמדברי שו״ר אכל
 נמי נש'ישנות לחידוש דגס אלא הכי מש' לא פ״א
 דידהו כיע דעל ניחא למפש״ל אבל ׳ יע״ש ליכא
 באצי' אכל נש' להוליד זיוג דליכא כש״מז ,קא'

 לש' בהגהו' זל מהר״שש וכ"מ ־ איכא דידהו
 נש' יוצא אינו יצי'ועשיה דמזיוג כ' דכתחי' הנ״ל

 מהחורבן שנפסק דג״ר דג׳׳ר דזיוג כ' ולכקוף
ע אבל וכו' -היינו מ  יעש מותר התחתונים ב

 להוליד זיוג מיהא איכא התחתונים .דמש׳דבביע
 כדאמרן ודאי אלא ממש״ל היפך וזה ■ומותר

: יעש יח הק' ריש לעיל כדברינו ועיע

כ הקדמה
 ובפרשת ע״ג ד׳קמט סה״ל עי' זו הקדמה תחי'

 • יעש פיג וסה״ג ע״א דלז ויצא ,
ם :א  ׳הגלגול משפט אם לעיל ביארנו כבר ש

 ט כהקדמה הוא וכו' בנשים נוהג .
׳ כדברינו ויעש

ם 3•  כי כ״ב • עמו נולדת זוגו כת ואז ש
 מעולם זוגות יוצאות הם הנשמות

 נולדת ומ״ש • דוכתי ככמה בזו' כנז' זכון העליון
 פעם באותו כלו' ^א א' בשעה ממש אינו עמו
 גדול הוא האיש הרוב ע״פי שהרי לעולם שבא

 יעש סופ״ד ש״לד כע״ח כמ״ש מהאשה כשנים
 נשמות שיש ד״סו לקמן כדא' א״נ * הטעם

 ולן״ט * יעש וכו' ביצירה אז כבריאה שמתעכבות
 בשנים גדולה האשה תהיה שלפעמים גמי
• וק״ל מהאיש .

 ויצאה בהם שכתוב מאותם שהוא אלא
* ח כהקדמה לעיל עי * עמו אשתו

 נ״ב • תורה הלומדים באנשים משא״כ
ל לעיל מ״ש עי ה ׳ ח ואות ז אות ט ב

 שם ג
ד'שם

מלבדפי'נ״בוכו' הוא לזה וטעם שם !1
משום שהוא מזה לעיל שכתב הטעם

 של סודן לפי אחר טעם יש עוד התורה עסק
• וק״ל דברים

ם 1  וכר' ו״ק שהוא ו באות הגלגול סוד כי ש
 זל נ״ב וכי' כר״מ פינחס פ' בזו' וכנז'

 ליה ליח גלגל ע״ב דר״טו פינחס, כפ' שם ר״מ
ס אמת הכי אוף המיס אמת כלא תנועה  המי

 דמלה ורזא גלגול גלגל “אתעכי ביה ו דאת רזא
ף המים אמת כלא תנועה ליה ליה :לגל מה  או
ה כלא תנועה ליה ולית י איהו גלגל הכי מ  א

 יל הנה כי דבריו ובי' עכ״ל ו דאיהו המים
ה הוא הגלגול שסוד קאמר דיזכא רזל בדברי  באי
 שסוד כתב כ״א הק' ריש ולקמן ו״ק ושהם

מד ועליו מחשכה הנק' כאבא הוא הגלגול א  נ
 • יעש נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב
 החושכ הוא כי כאבא הוא הגלגול שעיקר וצ״אל

 לחקכר כדי בגלגול מחזירו אופן כאיזה מחשבות
 יוצא הדבר אין אכל לכד במחשבה הוא כז אך

הג ידם שעל דזא ו׳׳ק עי אלא ממש בפועל תנ  מ
 יבש׳ פ״ה ריש טנ״תא ש' כע״ח כמ״ש העולם

ד דז פ'בראשית וכש״הפ פ״ו ריש המלכים  כסי
 דברי וכזי * יעש עלמא דהוי שנה אלפי שתא

דע קדישא דשמא י הוא אבא הנה כי יהר״מ  כנו
 pהתפשטר לה שאין עגולה כמעט היא צורתה והי

 כס״הג כמ״ש אותיות כשאר וברוחב באורך קוים
 ו״ק כסוד קדישא דשמא ו הוא והזא פיג שם

 אמר[ בעין וארוכה משוכה היא הואו' וצוית
ס של הרחים שגלגל דכמו דקא' והיינו המיס  מי

 אמק כלא פעולתו לפועל וסיבוב תנועה לו אין
עה לו אין גלגל כעין שסוא^וד אבא כך המים  תנו

 האדם את להביא פועל לידי מחשבתו להוציא
 ״ המיס אמת הנק' ו׳או זא־שהוא עי אלא בגלגול

 להוציאן יוכל שאינו עצמו באדם תמצא כן וכמו
 כלי שהם הגוף אברי עי אלא פועל לידי מחשכתו
 פה הנז' י דאות לך יתבאר ומזה • המעשה

 א ודל אבא שהוא דהויה= יוד היא רזל בדברי
 יוד־דאדנות שהיא שכתב ־כהגה זל כמהר״שו^

ע יעש עי  תיקון התיקונים כס' ו
: וק״ל ק'

f ם  לא נ״ב • וכו' ת״ח שהיה מי כי דע גם ש
 ובל׳ה עונות מיני השני הם מה רזל ביאר

 ׳ שכלו רכ5 בחכמתו שנתגאה לפי הוא מהם הא'
פקת שהוא א' אדם שיש תראה שלזה ואפשר

־ ומשכיל

דף ס״ט



גאאהרן כ הקדמח הגלגולים ש' על פי׳בג*
 לבו התורה כחכמת ורק דעלמא במלי ומשכיל

:הנז׳ מהנועס והוא ואמוס סתום
 • הזה כדור אשר תורה כעלי כל כי דע DtT ח

 לחוד הזה כדור דווקא דלאו אפשר כ״ב
 דרא כקרא הכל כי ואילך הזה מהדור כלו' אלא

: וק״ל בתראה
ם ט  נש' ב' א' בדור ימצאו אס כי דע גם ש

 שונאים שניהם יהיו וכו' א' משורש
 ע״כ ד״חא לקמן ג״כ הובא זה עכין נ״ב ־ וכו'
 או מהכשר כששניהם דווקא דהיינו ונראה • יעש

 דשורש אכר דאותו מהעצמות או מהגידיס
 מהגידים וזה מהכשר זה אם אכל • נשמתם

 ממקום יניקתם שאין לפי זלז שונאים יהיו לא
: וק״ל אחר

 עי' וכו' נתערבו ק״וה של חעאס עי כי ■י
 לחטא דהשמיט והא • פ״לא בס״הג

 לנצח המות דכלע קרא למיתי דבעי משו' אד״הר
 כשורש דמיירי אכותיך עם שוכב דהנך וקרא
 ד«הדדי לחוד והבל קין נקט משו״ה הבל

: וק״ל ו ניכה
א ם י  נ״ב • וכו' ויבולע יפול מאליו כי ש

 דרוש כש״הב אמריכן אמאי דא"כ ק״ק
 שע״המ בק״ש כוונות ב' לעשות דצריך דלילה ז

 הנשמות להחזיר והשני ההם הגופים להמית א'
 מכיון והא יעש העליונה כוקבא מקום אל ההם

 ממילא הקדושה אל ההם הנשמות מחזיר שהוא
 החלק מיתת שאני ואולי הגופים אותם מתים

 ־הקליפה בחי' שאר שעדיין כיון הכל ממיתת
 ימות שלא חלק לאותו חיות נותנים הם קיימים

 כוונה צריך ולכך ראה פ' כש״המ כמ״ש
: וק״ל להמיתם

 דור ככל המתגלגל מר״עה שהוא 0ש ■יב
שמר״עי: תימה ואין כ׳'כ * וכו' ודור

 קטנים אחרים וצדיקים • גלגולים כך לכל יצטרך
 כעו״הב משככותס על ושקטו נחו כבר ממנו

 לכך מאד מרובים הם ששרשיו לפי הוא הטעם
 פ' בס״הג כ"כ * במהרה להתקן נגמרים אינם

: \עש ע׳׳א ו דף ד
ם ג י  עם שוכב הנך מש״ה תכין וכזה ש

פ' בס״הל עי' כ״ב * וכו' וקם אבותיך
: יעש במקומו וילך וכפ' ד״סד־רע״א שמות

ו אהרן בגי כ

 לחזור עצמו משה עתיד הנה כי שם יד
ואע״ג נ״ב * בתראה בדרא בגלגול ’

 כדא' בגלגול חוזר הוא כמי ודור דור דבכל
 דכדרא ועוד חלקיו רק עצמו אינו מ״מ בסמוך
 כולם רב והערב עצמם המדבר דור גס כתראה

 והשתא • הדורות בשאר משא״כ עמו יתגלגלו
 דהכך אופנים בב' דקרא פירושא שפיר מקיים
 וקם וגם עצמך אתה וקס אכותיך עם שוכב
 זה ואין עמך המדבר דור דהיינו הזה העם

: וק״ל בקראה בדרא אלא
ו ם ט  חטאו עי הנשמות כל כי דע עוד ש

 בס״הל עי' ׳כ נ ־ וכו' אד״הר של
 ש׳ שבסוף זל מהר״חו ובליקוטי ע״ד ד״קנה
 ולעיל ע״ב דיח פ״ט וכס״הג ע״ג ד״כג מארזל

: יעש ע״א דיא ז הק' כסוף

כא הקרמה
ם א  היינו כ״ב • וכו' באי' התשובה כי דע ש

 פגם דכל ד״שיא ר״פו כע״ח כמ״ש
ע אינו הרעים מעשיהם עי התחתונים  בג״ר מגי

 הפגם ועכין • זון שהם כזת רק וא״וא א״א שהם
 שמש וממילא שם כמבואר מזון המו' סילוק הוא
 חשך הנק' הקלי' אחיות עי קדרו זון שהם וירח
^ זון תי' וכל בה מגיע הפגם שאין אי' ולכן  ה

 המו' חזרת עי האדם פגם לתקן יכולה היא עי
 כסא עד שמגעת שארזל התשו' מצות עי כזון

 ואז כס״הכ הנק' באי' זווג שגורמת כלו' הכבוד
 אחיזת וסרה עליהם נגה אור בחשך היושבים זון

 ואם * כבחחלה למאורות והיו החטא שעי הקלי'
 שהוא מחשכה הנק' אבא אז תשוכיה עשה לא

 להחזירו עמו חסד עושה מאי' רחמים יוקר
 הוא וגם חסד גי' גלגול שכן להיתקן בגלגול

 שם שהוא מאבא נמשך שהוא להורות ע״ב בגי'
 מחשכות שחושב לפי מחשבה נק' וגם כידוע ע׳ב

 ממנו ידח לבלתי לתקנו בגלגול להחזירו היאך
״ :וק״ל עי נעשה הוא הגלגול ולכן נדח

ם 3  ועתה וכו' החשו' ענייני עתה ונבאר ש
 להת״וח עי' נ"כ * וכו' כאופ״א ככאר

 הפגם שמלכד איתנהו דתרווייהו ע״א בד״קיו זל
 העליונו' הכחי' שמוריד ובם מנם בפרטו' שפוג'

בכללות ג״כ פוגם הוא מהם שלמטה למדרגות
שמפריד



ס אהרןכא הקדמה הגלגולים ש' על פי'ב
 מהיצי' וספי' פרצו' רכל הכוללת העשיה שמפריד

 פגמים מיני ב' באופן מהבריאה והיצי' שלהם
 בבחי' הפרדה והב' הפרטית בבתי' הורדה הא'

 שהיא בהפרדה מיירי ו בהק' ולעיל הכללית
 בפרטות שהיא בהורדה מיירי והכא בכללות

־• יח אות ו בהק' ועי'.בדברינו
 ר״ל התשו' כי הוא העני[ כללות והנה ג
התשובה הכללות כלו' ג״ב ־ ה' תשוב .

 שבעונו להיות כי ה׳ תשוב היא שתהיה בכ״מ
 בחי' שכאותה זון בין אלוף מפ״יד נרגן היה

 ה' תשוב תשובתו עי עתה חטאו כפי בה שפגם
 בחי' שכאותה הזא עם להתחבר המל' שהיא

: וק״ל שהיא בכ״מ
 כלו' נ״ב ־ וכו' יש גדול הפיש ואמנם ד

: כדמסיק הפגם לענין
 וכו' הנפש מאברי פרטיי באבר פוגם 0ש ה

 גירים בשס״ה הם דמל״ת אע״ג נ״ב,
 הנפש מגידי א' בגיד הוא הפגם וא"כ הנפש של

 אלא וניזונים חיים האברים אין מ״מ באבר וצא
 בהם שנוזל צנורות כמו שהם הגידים באמצעות

 גורם העכירה ועי כנו' הגוף את שקותvלר הדם
 המתייחס הפרטי הצינור שהוא הגיר שנסתם
 הנדבקת הקלי' של הזוהמא עי עבירה לאותה

 ההוא האבר נס מתייבש הצינו'־ וכשיבש קם
ס' בריש כמכו' מוס בעל ונעשה ומתעוות

: יעש זל למהר״חו שע״ק .
 חטאו גדולת הוא כך בו שיש מה וכפי ו

 גדולת כפי הפגם שגודל מש' מהכא נ״ב
 כפרה חלוקי ד' בבחי' כסמוך ולקמן נשמתו

 מהעשין הוא אס החטא חומר כפי שהוא מש'
 הוא שהחטא מש' דמהכא ועוד וכו' מהלוין או

 דעון לקמן מ״ש וכפי שבו הבחי' בכל פוגם
 דאינו נמי צ״ל כעשיה רק פוגם אינו מ״ע ביטול
 כר״ון ולא מהעשיה שהית שבו בנפש רק פוגם
 ע״ב דיג יא בהק׳ מלעיל וכ״מ בו שישנם הגס

 וכו' החלקים ככל פוגם א' פגם לא ואמנם הל
 פוגם ויש וכו' כנפשו שפוגם חטא יש אבל

 מדלקמן נמי מש' והכי ־ יעש וכו' רוחו כחלקי
 היה לא חטאו דקא׳שעי הכל גבי כט הק' ריש

 כנשמה לא אכל שכו כנ״ור רק רע תערובת
 קין כמו כ״כ גדול חטאו היה שלא משוס והיינו

חרא תרתי וש״מ • יעש שבו הנר״ן כל שנפגמו

 החכדר^ דאין ועוד החטא גורל כפי הוא שהפגם
 רכ׳׳׳ן( * תליא בהא רהא בו שיש מה ככל פוגם

 רעזגרי מ״ע על ארס עבר דאס נך הוא דהפגס
ך שיש נפשות בכל פוגם הוא לנר״ן זכה הוא  ע

 ער דנשמה ונפש דרוח ונפש דנפש כנפש דהיינו
ת נר״ן בשוה זה כתוך זה מתלבשים הס מי  ד

 דנשמה נר״ן וכתוכס דנפש נר״ן כתוך
ש פ'יכ וש״מ פ״ה וש״ך סו״פב ש״כז כע״ח ע  - י

 3ש התחתונות בחי' כשלשה כעובי הוא והפגם
״ על עכר ואס ’ הנפש פגם נק' והכל כולם ' ׳ ל  ע
״ פגם נ.ץ' והכל כולם של ברוח פוגם הוא ו ר  ה
 לכרן אין לכד הנפש אל רק זכה לא ואס בנש' וכן

 שבו דנפש כנפש אלא פוגם מ״ע ביטול
 דהחשיו^ הבל גבי הענין וכן דנפש כרוח וכל׳׳ת

ר״ אכל שבו הנר״ן כל של כנ״ור הגיע שלו מ ש  הנ
 רכגי' 1נכי על הכל יבוא ובזה נפגמו לא כולם של

 : זל הת״וח משם מ״ש יא אות לקמן
f ן וכו' מחבירו הגדול כל זל וכמ״ש י כ ע ה  ו

א נ״ב * כקלי' ישנס כך וכו' כך הוא צ מ כ  ו
 שלעימהר- הקלי' תוקף כך נשמתו מעלת שכפי

 פ״א ש״כו וכע״ח שלו היצ״הר נמשך שמשם
^ זיעא הש״מש בהגהות יעש באופ״א ע׳,ז י

ע״אד״בפ״אבס״הג
נ״ע ׳ ע ̂ וכו' לצדיק רשע צופה וזס 0ש ח י  ע

 ומביט צופה הקלי' הוא רשע
ר״ ומאי ׳ צדיק הנק' הקדושה אל לנ:דמות קי  ד

ד להמיתו ומבקש הקי־א י ע י
 , ^pהקדר להכניס שמבקש כלו' להמיתו מבקש

^ טו בהק' כנ״ל דמותא דרגא שהיא ברשותו ק׳  !י
חטאו וחומר תוקף תבין ובזה 0ש ט

f חטאו כענין נ״ב ־ וכו' אד״הר p
וארן!^ ע״כ ד״ה בראשית פ' בש״הפ עי' אד״הר

...........................................................
ועי׳ובכ״מפ״גש״מח בע״ח ועיע

״ כ אות פ״א הירח מיעוט ש' בש״לו זל א  ־ ש
^ “כעמי אד״הר של הפגמים כל טהור איש ^ ר  גי
 דמה מש' פ״ג דמש״מח קשה מיהו * יעש

 הכולל בכתר הוא סתרו חשך וישת בכתר
 .ר^// ׳ יעש דזא ככתי־ ליה מפרש התם וכש״הפ

 דזא דתצי' הכולל כתי־ שהוח או מתיתי חדא
: וק״ל דאצי' הכולל דכתר דזא כתי* שהוא

ת תוקף כפי כי כמ״ש היא והסיכה 0ש י צ די  ג
כל בו שהיה לפי נ״ב וכו'* נשמתו

דאצי'



י ג ו כא הקדמה הגלגוליס על,ש' פי' ב ה ן א

 הק׳ ובריש ע״א ד״ל כט לקמןבהק׳ כמ״ש דאצי'
 הנש' מחצב כל כלול היה ובו * בכ״מ ועוד לא

 להרש״ש התייג ובהק׳ ע׳ב ריב יא בהק' כמש״ל
 ועוע בכולם הפגם הגיע כשחטא ולכן זל

 שכתב פ״א שיז כע״ח זיעא השמ״ש כהגהת
 9בסו ומ״ש • יעש מחצבים הד׳ ככל פגם שגרם

לא אבל לכד דאצי' כרנ״ח רק בו היה שלא הק׳לא

J נ

וכס״הל ע״רד״נח ויחי פ'בשי׳׳הפ וכ" יחידה
 שמשיגה מי אין א״א דבחי' ע״ג ר״סח שמות פ'

 כמו בקבע בו היתה דלא יל • יעש לעת״ל עד
 והא ׳ התם קא' דחי׳ יחידה דעל יל א״נ • השאר

 היינו הנשמות מחצב כל כולל שהיה דאמרינן
 בזה מ״ש ועי׳ הזמן בזה לבוא הראויות נש'

: יעש לא והק' כט כהק' כת״ד
א □ י  נפש לו שיש מי כי כפיז ונמצא ען

 כעשיה רק פוגם אינו מהעשיה
 וגם נ״ב ־ יותר ולא ידו הגעת שם■ עד כי לבד
 ולא לבד נשמתו אחיזת במקום אלא פוגם אינו
 יעש ע״ב מג יא וכהק' ו כהק׳ כמש״ל יותר
 מ״ש יתיישב איך דלשז צ״ל אמנם • פשוט והוא

 מל״ת על עבר דאם כפרה חלוקי בד' לקמן רזל
 כברי' פוגם ומכ״ד כריתות ועי ביצי' פוגם הוא
 זה דאם עצמך דהגע באצי׳ פוגם ה' חילול ועון

 פגמו היאך לכד רעשיה נפש רק לו אין החוטא
 השגת לו שאין במקום והאצי' הברי' עד עולה

 אמורים דלקמן רזל דברי דאין לומר ואין • יד
 דמיירי מש' דבריו דפשט לנר״ן שזכה כמי אלא

 זל התו״ח לפמ״ש טוכא דקשה וכ״ש ־ אדם בכל
 על דהעובר הרזל דקא' דמאי ע"א ברקיו
 היא הכוונה כקלי' דעשיה הים מוריד מ״ע

 ובינות וזעירין דמלכיות העשיות כל שמוריד
 דקלי׳ לית ושפי' פרצו' דכל וכתרים וחכמות

 כל מוריד הוא כמ״לת וכן להם המתיחסות
ע דפרטי ושפי׳ פר' דכל הה״פ דכל היצירות מ  א
 אפי' תיקשי דהשתא ־ יעש וכו' שלהם בעשיות

 היאך דעשיה נפש רק בו שאין דמי נמי אמ״ע
 * דאצי' ואפי' כולם של עשיות עד עולה פגמו
 דגם בע״ב שם זל הוא מ״ש עפי יוכן אמנם

אמע מא״ק כלולה היא העשיה  ועדיפא • ועש ו
 דאפי' זל מו״ה משם ע״א כ בדף לעיל כ' מינה
 כי דהיינו הכחי' כל ' בה יש דעשיה דמל' כמל׳
סע א״ק מהם בכ״א יש שלה דכתר בה״פ א ו

 א״ש שכן וכיון ־ יעש וכו' כשוה זלז מלבישים
 כעשיות הוא שהפגם זל הת״וח כמ״ש דלעולם
 ראותה פרצוף כאותו שהם אלא כולם של ויצירות

 ד"מ ־ הזה האדם כה זכה שככר עצמה כחי'
 דנפש נפש רק לו שאין אעפי מ׳׳ע על העובר

 העשיות בכל פוגם הוא הנה דעשיה דמל׳ ממל'
 דכל וכתרים וחכמית ודכינות ודזעירין דמלכיית

 דמל׳ דמל׳ אביע פרצו' דפרטי והפי' פרצוף
 אם וכן ־ האלו הכחי' כל כה שיש משוס דעשיה

 פרטי דכל ביצירה פוגם הוא מל״ת על עבר
 ובזה ־ עונות כשאר וכעדז זו רמל׳ דמל׳ הפר'
 לפחות זכה שלא מיש־ל! אדם לך אין שהרי ניחא
 להת״וח ועיע * דעשיה דמל' ממל׳ רנפש לנפש

כ ריש בד׳צו זל  נעשה הקטן של פריעה שעי ע'
 מלכשת דנפש נפש אפי' כי הפיצו' בכל פריעה

 :ח׳ו הפגס צכחי׳ וה׳ה • יעש העולמות כל
ה ז ב  גבי רו׳הק בש׳ רזל מ׳ש נמי יתיישב ו

•באי' פוגם מז דעון העונות תיקוני
 זאס אב כיבוד עון וכן בא׳וא פוגם הגאוה ועון
 איכא נמי התם והשתא • כא״וא ג״כ פוגם

 לאותה זכה לא עדין זה חוטא דאס הכי למידק
 משגת ידו שאין למקום עולה פגמו היאך בחי'
 בחי' דאותה בא״וא הוא שכז ניחא לפיה אבל

 קטנה בחי' לך שאין לפי בה זכה שכבר עצמה
 הש״מש בהגהות ועיע ־ הבחי' מכל כלולה שאינה

 הוא הפגם עיקר דכל דכ' דשיא ר״פו בע״ח זל
 דכ׳מ צ׳ל וא״כ • יעש דכא״וא בזון אלא אינו

 : דזוןעצמם הפרטיים א׳וא כא׳ואהוא פגם שנזכ'
 האדם יוי־יד חמור יותר החטא ואס 0ש

דקלי' אמצעיות בג׳ העשיה את בחטאו
 דכל ואע׳ג נ'כ ־ וכו' חמור ייתר החטא ואס

ע ביטול כעון הם אלו הפגמים  מ״מ לחוד מ׳
ע ,כל אין  דציצית פז כשיהכ כמ׳ש הם שוים מ׳

ע דהמבטל  אחרונה כה' פוגם תפלה של מ׳
 וכו' כוא׳ו פוגם ציצית מצות והמכטל דהויה

 בד' יל וה׳נ שוים הפגמים כל דאין הרי יעש
 הד' כל דאין ומב׳ד ודכריתות דמל׳ת פגמים

: שויס פגמים כחי'
 גורם אינו וכו' ביצי' שפגם מי אמנם 1שב יג

 למטה הקלי' כי הקלי' אל שיורדים
 הכולל כערך זהו נ׳ב ׳ עומדת העשיה מעולם.

נקראת תחתון עולם כל הנה הפרט בערך אכל
הלי'



אהרןכא הקדמה הגלגולים ש' על פ'בני
 ש'מ כע׳ח כמ׳ש ממנו העליון עולם בערך ק;לל
 יעש דאצי' טומאה נק' היא דברי׳ שטהיה פ״ח
 פרצו' עצמו עולם באותו אפי' אלא עוד ילא

 כמבואר העליון פר' לגבי קלי' כק' הקחהון
 :וק׳ל לעיל שהבאתי בד״קיו ןל הקו״ח ׳מדברי

ד ס י ע על שעבר שעי לפי שי  להוריד גרם מ׳
 של בג׳ר ויורדת וכו' דעשיה מלכות

 דעשיה מל' ברית והלא וא׳ת כ'כ ־ וכו' הקלי'
 כי ממקומם ירדו העולמות כל הרי דק.לי' כג׳ר

 דעשיה מלכות למקום יורדים דעשיה הנהי אז
^ למקום רהחג׳ת  דיני' ומל' לחג׳ת והח׳כד הג
 שכולם המעלות רום עד וכעדז דעשיה לח׳בד

 בזמן כמו זה למקום זה ויורדים מתנועעיס
 כש׳הכ כמכו' ועולים מתנועעים שכולם העליה

 כהדיא וכ'כ ובכ׳מ יעש יתפלת.השחר ג דרוש
 הוא אז הפגם דכעת ה דרוש חו׳פ, ש׳ ש'מ בע׳ח

ע ־ יעש הפרצופים ירידה'לכל עי  בהגהות שם ו
 דברדת ע׳א ד׳קיו זל התו׳ח ץכ׳כ זל השמ׳ש

 הח׳בד גס שלמטה לח׳כד פרט דכל המלכיות
 אמאי וא'כ • יעש לכ^ וחג׳ת לחג׳ת מרדים
ע דכיטול עון פגם מיחסים אנחנו  העשיה b מ׳
ע הוא והלא לחוד  ובגמר העולמות לכל מגי

 שבה ירידות מיני בד' הקלי' אל העשיה, יך?דת
 ליצי' והבריא' לעשיה לירד היצירה גס כגמיה קרי

 ירידה עוד כשאר מה שכן וכיון לבריאה יהאצי'
 ה' וחילול ומב׳ד וכריתות הלאוין לפגם אחלת
 כל לירד נגמרו ככר לחוד העשין מפגם והלא
 התו׳ח כמ׳ש ויל • הימנו שלמטה לעולם עולם

 בביטול כי לעיל דבריו והכאתי בד׳קיו זלגשס.
 ובינות וזעירין דמלכיות כל.העשיות יורדים מ׳׳ע

 דקליפות כיס וקפי' פר' דכל וכתלים וחכמות
 של היצירות כל יורדים להם.וכמ״לת המתיחסית

 אביע דפרטי וספי' פר' דכל הכז׳ הה"פ כ<
 יורדים ומכ״ד כריחות בעון וכן שלהם. פעשיות

 ומוכח ־ יעש שלהם ליצירה שלהם •הבריאות כל
ע אינו העשין שפגם זל מהבריו,  כיצירות מגי

 רק איכה הירידה וכל לכד בעשיו' ־ק כלל שלהם
 איכהו אלא ביצירות לא לחוד דידקו בעשיית

ע אינו הלאוין פגם וכן • ק.יימי פלוכתייהו  מגי
 דכיון אלא קאי כדקאי הכייאות אכל ביצירות רק

 וזעירין דמלכיות כעש*ות היא והירידה קתפגם
מיקרי שפיר כולם של וכתרים וחכמות ופינית

^ מתנועעים וכולם • הפיצופים בכל ירידה ר  לי
 pהיצירר כל בלאוין וכן כולם של העשיות דהיינו

 pהתו" ולפיד * הכל א״ש וכזה לירד מתנועעים
שיה מל' להוריד הרזל דקאמי* דמאי צ״ל זל  דע

 בג״ר- ויורדת ומ״ש ׳ דעשיה דמל' מל' היינו
ד מ״ש וכן ־ דקלי' דג״ר כג״ר היינו דקלי' ר  ע
 הייכר ־ הת״ת גם שהפריד זו דחלוקה הב' ככחי'

 שירדה שגרס ומ׳׳ש ־ דעשיה עצמה דמל' ת״ת
 ס נמי היינו דקלי' אמצעיות ג' עד העשיה

ע יתפרש ועי־ז ‘ דקלי' עצמם דג״ר אמצעיות ״  ג
ם היא ועיז • החלוקה דזו והד' הג' הבחי' ג  פו

 : וק״ל הפרצו' דכל העשיות לכל ומוריד
ן  וכששע כלבד הקלי' של כג׳ר ויורדת QtJ’ ט

 משם להעלותה הוא בנקל תשוכתו
' אכל הא' זו ככחי' התיכח וא״ת כ״כ • וכו' ג  כ

 דקלי' מג״ר למטה הקדושה שמוריד חרותfה
ד משם זז לא רזל דאמרו דמאי ובודאי מא״ל  ע

 ויל • דמ״ע בחי' ד' כל על הוא לו שמוחלים
 pירידו מיני הד' דכל הקודם כאות כתבנו דככר

 דקלי^ עצמם דג״ר כחי' בד' הם מ״ע דבכטול
 :וק״ל כולם להעלות הוא בנקל שכן וכיון

ם ט?  שנועל ירדן וכן רזל מ״ש סוד והוא ש
' מאר״שבי בש' עי' נ״כ • וכו' מזה ע

: מהזוהר ע״כ ד׳רג ויקהל
V ם י' עילאה ה' עד תתאה ה' תשוב כי ש  כ

 כשידד כי עי' ה' של הרשימו למקום פי'
כי׳ אז דקלי' לג׳ר הפגם כעת vi שהוא הח״ת  ה

 רשיען הניחה ושם דעשי' מל' למקום ירדה ג"כ
 הדי למקומו כ״א לעלות שחזיתו ועכשיו דילה
 . - בינה עי' ה' של הרשימו למקום עולה המל'
 למעלק כלו׳ עמה הח״ת גס יעלה ואז ומ״ש

 למעלת היא שעתה לפי אלא למקומו הימנה
 הוא׳׳ כאלו לכן זאכירידה שהניח הרשימו ממקום

 : וק׳ל ע׳א כדקיו שם חו׳ח ועי' אליה טפל
כי׳ גס שפגם יכו' כעשיה הג' בחי' שם יח  כ

״ כחכ' גם שפגם וכו' ד' בחי' וכו'
ע הפגם דאין דוכחא בכל דקיל והא נ"כ י ג  מ

ע אכל כאצי' דהיינו יל ולמעלה מהכי' ל  0י ב
 בע״ק כמ״ס ומעלה מכי' אפי' הקלי' אל אחיזה

עי' * יעש ש״מח ריש  בהק' בס״ד לקמן במ״ש ו
 מ״ש ק' אכל ׳ יעש וכו' באבא כי ונודע ד״ה כט

ס כאלי' גם שפוגם דכפרה ד' בחילוק לקמן גוי ו
שם



נג אהרן כא הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני
 כמי ומש' הקלי' אחיזת דהיינו ח״ו מיחה <שס

 ד' איכא נמי התם דיהא דאצי' כח״וב גס שפוגם
 כפר' הוא זה פגם דכל ויל * כאן הכז' ע״ד ,כחי'

 כמש״ל ככוללים ולא כשמתו דשורש ,הפרטיים
פ׳ו ריש לע״ח כפי' זל להשמ״ש ועי' * יא ,כאות

t f  0 ffיעש דשיא :
ט ם י  להורידה וגרס ככי' גס שפגם כאופן ש

 כאן כז' לא למה ידעכא לא כ״כ • וכי'
 דח״וכ משום ואפשר ׳ כת״ומ שנז' כדרך .פירוד

 ישס״ית הייכו דהכא וכי' לעלמין מתפרשן לא
 ככורע פסיק דלא העולמות דחיות הוא סזווגם

: וק״ל פירוד כהם נז' לא משו״ה
□ כ  עד תרד ג^כ כי' שהיא התשוכה כי ש

 כירידה איכה זו ירידה כ״כ * וכו' המל'
 התשוכה שעי כלו' אלא פגם מחמת שהיתה הא'
^ שיחזרו והכוונה המל' עד הכי' הארת ־תרד  נ
 זון יחזרו ואז מוחין ככחי' כזון להתפשט ראי'

 להם הנמשכת המו' הארת עי זכז להתחכר
 והיינו הקודם כדיכור כמ״ש ישס״ות שהם מהכי'

 ופי' ־ חיכורם תגרום הכי' הארת שעי מ״ש
 שתשוכ אופנים ככ' שהוא כר' מלתתשוכהדהכא

כינה ה'  תשוכה' ועוד כזוןככתחלה להאיר עי'
 ככחי' שכתכ ע״ר הזא עם להתחכר מל' תתאה

: וק״ל כסתמא רזל כתכ ומשו״ה הא'
א ם כ  כתשוכה כשישוכ ואז וכו' ד' כחי' ש

 הכתר אל עי' כי' ה' תשוכ כי וכו'
 ששם למקומיה תשוכ כי' עי' שה' פי' נ״כ • וכו'

 החכ' גס ואז כירידתו דיליה רשימו הכתר הכיח
 שהכינה לפי אכל למקומה למעלה יותר תעלה
 כעת החכמה שהניחה מהרשימו למעלה עתה

 שכ' ע״ד והוא אליה טפל הוא כק' לכן הירידה
: וק״ל הכ' ככחי' לעיל

ב ם כ  גס ונסתלקו וכו' הכ' כפרה חילוק ש
 למעלה שנסתלקו מש' נ״כ ־ הו״ק

 דהג״ר חרא וק' * הפגם כעת המו' סלוק כמו
 כמכו' הו״ק ולא הפגם כעת שמסתלקים הס

 שגורם מש' דלעיל ועוד * ושא״מ פ״ו שיא כע״ח
 ואפ' ־ הכא מסיים וה"כ סלוק ולא לעשיה ,ירידה
 נסתלקו שלו דהג׳׳ר ואה״כ ו׳ק קרי גופיה דלהזא

 א"כ • לעשיה ירדו שלו והו״ק דוכתא ככל כמו
 הו׳ק אכל למעלה שנסתלקו קא' דג״ר הו״ק דעל

התו׳ח כמש' א״נ ־ לעשיה ירדו אכ״הג התחתוני'
כז אהרן כני

 משום ו׳ק נק' הג׳ר דלפעמים ע׳א כדלז זל
 סלוק אין דלעולס יל א'נ ־ יעש כאתיוכה דכאו
 כיתכ לפעמים שהרזל אלא לכד ירידה אלא כלל

 ככ'מ זל הת׳וח כמ׳ש המעיין על וסומך להיפך
 שנסתלקו קא' דו״ק האורות דעל יל א״כ ־ יעש
 הכלים כי לעשיה ירדו אה״נ שלהם הכלים אכל
 כעת שהיה וכמו כנז' האורות ולא היורדים הס

 היא שכך דפסח א דרוש כש׳הכ ועי' השכירה
 השפע שמסתלק ספי' כאיזה פגם כשיש המרה

: יעש מקום מאותו
ם ג כ  למקומ' חוזרת המל' אז כתשו' וכששכ ש

 שיש החלל הו״ק אותם אמנם וכו'
 ר״ל שהמל' לפרש נלפ׳קד נ"כ • וכו' כיניהס
 להלכיש יכולה אינה אכל למקומה חוזרת עשיה
 ואז זכז העולמות החלכשות כסוד ככתחי' היצי'
 אורות שיכואו עד היצי' לכין כינהס חלל נשאר
 היצי' להלכיש היא עולה ואז כה להאיר הכרי'

 כי וזל הד' ככחי' לקמן ממ״ש וכ"נ ככתחילה
 למעלה לעלות יכול עולמות מג' א' אין

 העולמות התלכשות דככחי' הרי וכו' ממקומה
: וק״ל קאמר

ד ם כ  יוהכ הנק' הכרי' אורות שיכואו עד ש
 דווקא דלאו רזל מדכרי להכין יש נ"כ .
 הנק' הכרי' אורות ממשיך שהוא כז אלא יוהכ
 הענין וככללות • לו יכופר זכות איזה עי יוהכ

 וכיה מניה נתקן הוא שכעשיה שפגם לומר נר'
 הימנו שלמעלה מעולם להמשיך וא״צ התשו' עי

 פגם משא״כ דייקא משם זז אינו דארזל והיינו
 אורות ג״כ להמשיך צריך ממנו החמור היצירה
 פגם וכן מהיצי' למעלה שהיא הכריאה מעולם
 אורות שימשיך עד לגמרי נתקן אינו הכרי'

: וק׳׳ל אכא הנק' מפאצי'
ם  יומא מס' מא' שגי רזל מ׳׳׳ש וכזה' ש

מדכר זה כי וכו' אמר חד כתרא פ'
כה
 וכו' פשע הנק' כזדון
 דמ״ד הכי מא' כ' להני יתיכ תריץ דהתס ס״פח

 הרע נפרד התשו' דעי ס״ל כזכיות נעשות
 ממש זכות ונעשה לקדושה והולך לגמרי מהטוכ

 הלואי התשו' עי שגם ס״ל כשגגות נעשות ומ״ד
 כקלי' הרע עם מעורכ הטוכ ככתחלה שיחזור

 ויצא רע וחציה טוב חציה שגגות שנק' נוגה
גמורות רעות אחרות קלי' שהם זדונות מכלל

אכל

ש׳׳מטכע״חעי' נ"כ
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 ולכאו' * יעש זכיוח ונעשה לגמרי כפיר לא אבל
 יחד לכוונס יש אמנם * כאן ממ״ש באופ״א הוא

 הטוב שנפרד דהיינו כזכיית שנעשים רמ״ד
 שפע שוס שאין ממילא לקדושה והלך לגמרי
 שהיה הטוב אותו מחמת לקלי' עוד נשפע

 • מהס לו הלך שחלף כיון טו הק' עי' כתיכם
 הרע עם מעורב ועודנו כשגגות שנעשים ומ׳׳ד
 אותו מחמת לקלי' שפע איכא חכתי נוגה בקלי'
 הס מחמתו שליקחיס שפע שמאותר אלא הטוב

 חיותו כדי שבחוכס טוב לאותו ממנו נותנים
: וק״ל דהכא הך והיינו

ה נ ה  התח הבהיר בהפיו זל חירא הגאון ו
 חד לו שהק' כ' דיומא בפ״ב שם עינים

 הש״ת היפך שהם דהכא רזל ארברי מרבנן צורבא
 חד״א חזל מאמרי ב׳ שהם קא' זל דהוא חרא

 ריש מימרות תרי דהכי מבו' ובקוגיין וחד״א
 ומשנינן אדיריה דיריה ואותבינן להו קא' לקיש

 הדבר אין רזל ולדברי * מיראה כאן מאהבה כאן
 א1י מיראה אי מאהבי; אי התשו' במהות תלוי

 דמאי זל הנ״ל הגאון והשיב ' החטא במהות
 האומרס על לא המא' על חוזר וחד״א חד״א דקא'

 כ״כ מדוקדק אינו שהלשון ג״ל הדבר ולעוצם
 לאו הוא וכו' תשובה גדולה רבינו רקא' דמאי

 אמאי קאי א לו דר״ל אמימרא קאי דלא דווקא
 נושא משה שאמר מהו ד״לו לעיל התם דאמרינן

 הק״בה לפני משה אמר וחגואה ופשע עון
 ועושים לפניך חוטאים שישראל בשעה רבש״ע

 דאמאי וק' • כשגגות זדונות להם עשה תשו'
 תשו' ועושים ואמר קפסיק דהא כזכיות אמר לא

 כזכיות הוי ולר״ל מאהבה דיעשו לה ומשכחת
 דמר״עה ההיא רזל מוקי ולכך הש״ס כמסקנת

 לה משכחת לא ולכך מרד שהוא בפשע דאיירי
 בעון איירי ור״ל • כשגגות אלא כזכיות שיהיו
 כמ״ש מאד נאמנו ודבריו * יעש זל זהת״ד

 הוא כך דודאי המא' על קאי וחר״א רחד״א
 באומרו רזל כוונת שהסב מה אך רזל כוונת
 לחיכת אחר דמר״עה אההיא וכו' תשו' גדולה
 דבההיא ועוד * נכיאות דברי אלא זה אין עפ״ר

 פשע תינח והשתא ג"כ עון כתיב נמי רמר״עה
 כזכיות הו״לל כשגגות קא' אמאי עון אבל

 תרי דהני ר׳זל לס' דמוקי מאי ועוד • והד״קל
מחלק מאי ק' א"כ בעון דאיירי דר״ל מימרי

 רזל דלפיד מיראה כאן מאהבה כאן הש״ס
־ מיראה לתש̂י מאהבה תשו' כין בעון איכא דן  עי

ס הקלי' אין • נמי תשו' כלאו רבעון חי ק  לו
קצתממנו נותנים אלא לעצמם השפע

•ירןיז

*ית

 ל שלא אס עושה היא מה מיראה השובה
 תשובה עי אלא נעשה זה אין כלל שפע
̂ * כלא״ה הא קצת ממנו ליתן ואס זל לפיד

^ ק^י דלעולס נ״ל לכן קצת נותנים הס  1אר-
ט גס מאהבה תשו' דעי מור דסבר אלא  הכנתעכי

̂  לן- וסי' זל חידא כהגאון ודלא כזכיות נעשים
̂  P דקא' ומאי ־ אהבה תכסה פשעים כל ועל

^תשו עי היינו כשגגות נעשים דבפשעיס '  
 נעשים דכעוכית נמי דקאמר מאי וכן

 מש' והכי מיראה תשו' עי נמי היינו
 דמחלק והש״ס * יעוש ל׳ב סוסי תהליס

 : pכעוכר ולא בפשעים הוא ליראה מאהבה
ל כין ומחלק פשעים נקיט דהכז״ס באופן ה א  ' מ
 ומחלק מיראה חשו' נקיט ורזל ליראה

 ומא״ח חרא אמר ומור לעוכית פשעים
 ליזל ס״ל דבפשעיס יל א״נ * פליגי
 כעשי.*"^ אינם מאהבה בחשובה דאפי' זל חידא

 כתשו' אפי' בעונות אבל • כשגגות אלא
 ל^ך. יש הש״ס דחילוק אלא כזכיות נעשים

 כאן דקאמר דמאי והוא הגמ' פשט היפך
מאד פשעים והיינוב כשגגית אזדונות קאי ̂  ^ ו
 והיינו כזכיות אזדונות קאי מיראה כאן

,fy הכל רזל ודברי הש״ס חילוק הוי והשתא / 
 * דלגיי ̂ V בדרשוחיי ̂זל להרד״בש שו״ר

 לדבדר ומפרש הנ״ל זל חידא הגאון לדברי
:?עש כאיפ״א

ו לו נעשים שזדונות אמר וחד כ
^ עי פי' נ״ב וכו' בעון הוי שרר חת׳

 מיידי לאוין כחייבי ע״כ יהא נמי ויו״גהכ
תשו' ובלאוין וכו' נבלות שאוכל לעיל

̂  ן ׳ סוף כל סוף היינו כשגגות לו דנעשיס
 צ״ל גמורה כפרה לו דמחכפר לעיל דמש'
 דפשע וכ״ח * כעון אלא בפשע מיירי

 מאל׳ תשו' עי לדידן יל כזכיות רלהוי תקנתיה
 יצ זל חידא הגאון ולדברי • קמא וכתירוצא

 P עי א״נ ׳ שונים וגלגולים מרובים יסוריס
יעש'*׳ הרר״בש ועי' אחריתי

׳ ^ ודע

י ע



ב הקדמה • פי/נגל^מ/הבלגולייס נדג

בב הההמה
 בארץ ארס אין כמעע כי ודע

כמ״שהיינו נ״כ וכו׳ מגלגוליס
 ימלע אשר

כי אח״כ
 וכיון יחטא ולא עוב יעשה אשר בארץ אין ארס
׳כ להימלט א״א שכן  אשר לתקן מלהתגלגל ̂ג

:וק״ל עוית
 נככהיס וכו׳ הרשעים הכה כי ודע ב

 לכפרת דוקא היינו כ״.כ • וכו׳ לגיהנס
 חסרון להשלים אכל זל בדבריו כמבו׳ לבר עון

 גיהנס שאין להתגלגל צריכים נמי רשעים מצוה
 וכן לבד העון ממרקת רק מצוה חסרון משלמת

 דרשע זל מהר״חו בדברי ר הק׳ בסוף לעיל מבו׳
 אותם לפחית שהשלים היינו הכא כיה דאיירי
 שורשו כפי לו המוכיחות מיעמית מצית

: וק״ל יעש
|;Qg? j השוה פי' וכו' קצוב זמן אין ולאלו 

 בפ״ע לכא״וא קצוב זמן אבל נפש לכל
 העונות ערך לפי וכדמסיק ח״ו כמקרה ולא איכא

: ופשוט סו״עא ר״כב לקמן מבו׳ וכן
 עיין נ״ב • וכו׳ אלישע על זל כמ׳ש Qĝ ך

 מ״ש ז אות ט בהק' לעיל בדברינו
: בס״ד בזה

 הוא וכו' פטירתו אחר הצדיק והנה Qg* יה
 לך שאין לפי נ״ב ־ וכו' לעלות מוכן

 ואפי' העולמות ככל מושרש שאינו מישראל אדם
 ולכן נשמתו מחצב דשורש ספי׳ כאותה באצי׳
 לכך יזכה אס גדולות במעלות לעלות מוכן

 שוכיס כגלגוציס אותו ומענישים חוזרים ומשו״ה
 אחר מירוק למרקו כדי לרא׳,בסמוך כעו״הז

: לכך שיזכ«ה עד מירוק
\ !Qg יענישוהו פטירתו אחד תכף האמנם 

כ׳ ככר אלו עונשים מציאות נ״ב ־ וכו׳
 אלו עונשים מציאות ית׳ ולקמן וזל כסמון רזל
 הדרוש אל ונחזור בד״ה ואחז * עכ״ל עניינם איך

 כדצ״חם גלגולים מיני הם שכולם ביאר וכו׳ שלנו
 מצינובזוהקפ' מיהו ־ בגיהנם ולא העולם בזה
 למעלה עונש נמי דאיכא עא דקס׳ז לך שלח

 מ' דלהוי כ״נ לההוא ליה דריינו העליון סעולס
 דגיהנם בצערא ליה יצערון ולכסוף ■לבר יום

הענישו ט״כ בד״קעא שם ,ועוד • <לגא1ו <־«עמא

 וכן׳ אשתליס.דיוקניה דלא יומין ז' ינוקא להסוא
 למעלה דליכא לאפוקי בא לא דרזל ואפ׳ * יעש
 העונש דעיקר לאשמעינן כחית רק עונש שוס
 דאיכא הוא מודה אבל גלגולים עי כעו״הז הוא

 ממ״ש מש' והכי למעלה קלים אחרים עונשים
 שנים ז' למחילתו חוץ שישב דה״עה גבי בסמוך

אבראי יתיב דכזוה ללוי חזייה שמואל וכן

שס ז
יעש ברכות במס' כדאמרינן

מש׳ כ״ב * וכו' עלייתו תור ובהגיע
 במדיגה שם זמן איזה שמתעכב מזה

 • הימנה לעליונה עלייתו תור שמגיע עד ההיא
 יענישוהו לא ולמה טיבה מה זו עכבה וצ״ל
 למדרכה מהרה שיעלה כדי לשם בעלותו תכף

 עלייתו יתור צ״ל ועוד • בנתים שהות בלי אחרת
 שום שם אין הלא מעשים ככשרון אי תלייא במאי

 וול למה זו שהייה הד״קצ לחוד כזמן ואי מעשה
 נברא שאז ע״א ד״קג בהק' זל הרש״ש מ״ש עפי

 הוא ואדרבא מעשיו עי מ״ן להעלית אד״הר
 מיתה עליו נגזר ואז וכו׳ טו״ר בע״הד נתחבר
 להפיל שגרם מה ולברר לחזור מג״ע ונתגרש

 הא׳ חיוכו לעשות לג״ע למקומו יחזור ואז וכו'
 מעו״הז כשנפטר שהצדיק נמ״ל • עכ״ל
 חלקו עשיית חיוב עליו חל אז לג״ע והולך

 כשהיה עצמו דאד״הר הא׳ חיוב דוגמת בתו״מ
 מל״ת זו ולשמרה מ״ע זו לעבדה בו שנא' בג״ע
 בפטירתס שהצדיקים ע״ב ד״מ רו״הק ש׳ ועי׳
 מיהו • יעש ח״ו והיחוד העבודה מן בטלים אינם
 בהם שנתחייב המצית מציאות שאין הוא פסיט

 אלא בידינו עתה כמציאותם כג״ע אד״הר
 מארזל בש׳ וכמ״ש נעלה יותר אחר כמציאות

 התורה וכן ־ יעש ע״א ד״כג אבית פרקי בבי׳
 פנימית יותר היתה‘ היא אד׳׳הר ביד שהיתה
 וכמו ׳ יעגש בדי ז,ל הרד׳׳׳בש כמ״ש אתנו מאשר

 שהיה מדרי' מאיתה למעלה שהיא במדרגה ל5 כן
 במציאות היא דהתם התי״מ דמציאות אד״הר בה

 למדרגה ממדרגה וכעזהד ורוחני דק יותר אחר
 שבכל התו״מ שמציאית באופן * קץ אין עד

 ותסf במצי מזה זה משונים הם ומדרגה מדרגה
 שכן וכיון * ההיא המדרי' רוחניות ערך לפי

 עד מדרגה בכל דב זמן להשתהית הוא בהכרח
 מדרי׳ אותה ערך כפי כת״ומ חיובו חוק שישלגם

בעמגה ,מעולהאחתת למדרי' אח״כ לעלות גדי
ובכל



אהרןכב הרןדמה הגלגולים ש' על פ'בני
 ומענישים חוזרים להעלותו שרוצים פעם ובכל
 המררי' ערך כפי קלים דברים דקדוקי על אותו
 גבוה מעל גבוה עדז וכן לעלות שרוצה ההיא

 רזל מ״ש והיינו ׳ האמתיח למחיצתו שעולה עד
 זוכר ככיאור ע״א ר״קמא ר״ה בתפלת כש׳׳הכ
 העתידות הנשמות נדונים ר״ה ביום כי יצוריו
 חיים ספרי ארזל וכן • יעש בעו״הז בגלגול לבוא

 כלתי דברים הם שלכאורה וכו' פתוחים ומתים
 כל פרע לא אם לג״ע ליכנס זכה דהיאך מובנים

 אכל ממנו ליפרע עוד נשאר מה וא״כ חוכו
 שהשלים זה הוא מי הקכ״ה שרואה ־ ניחא לפיה
 עלייתו תור והגיע כה שעומד במי־רי' חיובו

 ולהענישו לחזור צריך שאז הימנה לעליונה
 לפי מרוק אחר מרוק למרקו בעו״הז בגלגול
:וק״ל אליה לעלות שרוצה המדרי' ערך

 וכו' כדה״עה גמורים הצדיקים והנה air ח
 ענין נ״ב וכו' אביגיל עי ונתבשר

 שיצאה פ״א היה הוא כי הרעיון מבהיל דה״עה
 הק׳ פוף ולקמן הקז סוף כמ״של מהקלי׳ נשמתו

 מה השלימות בתכלית חוקו השלים ועכז כז
 שנים מאות בכמה להשלים אחר לאדם שא״א

 דבר והוא בגלגול לבוא עוד יצטרך שלא ונתבשר
 להשלים שיוכל אחר כצדיק כמותו מצינו שלא פלא

 לפני וחביב אהוב הוא ולכן בפ״א נפשו תי' כל
:זיעא הק״כה

 ז' בעו״הב דוד שישב וכו' מצינו ועפז air ט
 אביגיל עי שנתכשי ומה וכו' שנים

: דווקא בגלגול לחזור שלא הוא
 עומד שם הנקבר המת נפש רואה והיה QtT י

 התינח וא״ת נ״ב • וכו' ההוא הקבר על
 על עומדת היא הנפש שאז הבשר עיכול קודם
 ואינו משם הבש׳שמסתלק' עיכול לאחר אבל הקבר
 ובש' ש׳כב בע״ח כמ״ש דגרמי הבלא רק נשאר

 דאה״נ וא״ל • מכיר היה מהיכן ע׳א ד״קלא הפ'
 ע׳ב ד׳סג דלקמן הכא מיידי הבשר עיכול דקורם
 קודם ועוד • יעש שנים אלף אחר דאפי' משמע
 הקבר על שם נדונת הנפש אין הא נמי עיכול

 נדונת היא ושם דחי אל מדחי היא הולכת ^א
 דבריו ובשלמא * בסמוך ולקמן לעיל כדאמרי׳

 שאין במי דמיירי יל הנ״ל וש״הפ בע״ח דהתם
 ביה דאיירי הע״ה שמואל כמו עונש עליו
כמ״ש א'נ הקבר על שם עומדת נפשו ולכן התם

 כהר דשטין דלבתר סו״עא ד׳ע אחרי פ' בזוהק
א תולעתא וחמ לקברייהו מהדרן בעלמא פ  דגו
 זר ולחזרה • וכו׳ עליה ומתאבלן כשרא מנקרי

 ״ הקבר על עומדת להו קרי לקברייהו דמהדרן
די עונות עליו שיש כמי דמיירי הכא אכל י מי  ו
ר דגם יל ושמא * קשה עיכול לאחר אפי' נמי ת  אי

 pשנידוכ מה מעין ג"כ נדון הוא דגרמי הכלא
 pבשע היה הוא שגם לפי שהיא במקום הנפש

 ידר וגס הנפש מחלקי א' חלק ג"כ שהוא החטא
 מכיר- היה ומזה מירוק לו וצריך כמעל היתה
 f שהי כמקום עצמה הנפש נידונת במה ויודע

ע' נידונת כמה יורע היה רו״הק עי א״נ שם  הנ
 הבלא היינו דקאמר המת ונפש שהיא במקום

:וק׳ל דגרמי
א  יתגלגל כי ר״ל גלגוליב נק' וכולם י

 שכל דע נ״ב * וכו' כצומח או כדומם
 בהשאלה הס כאן הנז' שברצ״חם אלו גלגולים

 ע' בעלמא דאמרינן כאותם ממש גלגולים ואינם
 זה גוף מציאת הוויית משעת דהתם כפ' נתגלגל
 משא״ע חי הוא ועי זו נפש בו נכנסת בעולם

 הפי למימר ליכא דומם גבי דהא כן דאינו כאן
 באה זו שנפש אלא לעולמים היה ככר שהיי

 דצומה גלגולים שאר כל וא״כ כתוכו ומתלבשת
 צומה כתוך מתלבשת זו דנפש הוא הכי נמי וחי
 מדבל• דחי גלגול שגם אלא עוד ולא כע״ח או זה

 והתלבשוה עיבור בכחי' ג'כ הוא אדם דהיינו נמי
 וגורמיס אדם ככני הנכנסים הרוחות ענין (והם
 בש' וכן בסמוך כמבו' כ"מ הכפיה חולי להם

ה בשם התם רזל ליה דקרי ע״א ד״לא רוה״ק פ  נ
ה נר״ו המחבר לדברי וראיה ■ המגולגלת  ממ׳׳

 יעלה לפעמים הנה ע״ב ד״כב כסמוך רזל
 בהמה איזו ותבוא וכו' יחד מדרגות כ' המגולגל

 אר וכו' עפר מעט מעורב ובו עשב ותאכל
 המגולגל כי נמצא וכו' אדם ויאכלם בצומח

 מכן/ כהדיא הרי וכו' האדם t הצומח מן עלה
 והתלבשרה עיבור בבחי' היינו הדצ״חס שגצגול

 שייכוה לו יאודה)ואין • הלידה מעת ואינו לכד
 לאקר- ע״א כד״כב לקמן דהא כלל הגוף בזה

ס פנים משני שהוא שבמדבר גלגול שהביא  סיי
 משכר יבא' באדם המתגלגלת כשהנפש והנה וזל

 אק״ך לבוא יוכל אז וכו' זמנו השלים הנז' פנים
כעו.הז בגוף ויוולד אמתי גמור בגלגול בעוהז

כשאר



י ג נהאהרןכב הקדמה הגלגולים ש' על פי' • ב
 הוי לא השתא דעד מש׳ • עכ״ל אדם כני .כשאר
 ליד יהתלכשות עיבור בפחי׳ אלא גמור גלגול
 שבדצ״חס אלו גלגולים כחי׳ ד' שכל נמצא וא״כ

 שונים בגלגולים אח״כ שמתגלגל מה מלבד .הס
: וק״ל אדם של גמור בגוף .

ב ם י  נ״ב * ונפש בגוף מוגשם שיהיה עד ש
 כמקום לו ההוא הצומח או והדומם

 וכו' וסומא משללחגר באו׳ דזל כוונו ולזה ( גוף
 עמו לדין הארץ ואל מעל השמים אל יקרא שנא׳

 כגוף שאינו גיהנס דעונש קשה אך )יאודה
 בעו״הז שהוא כעונש דווקא ויל * מא׳׳ל מוגשם

 בצער שירגיש כיי ( מוגשם בגוף דבעינן הוא
 לית )גשמי שאינו ( גיהנס בעונש אבל )הגשמי

 ) : הרוחני באש הנפש מרגשת כי ( כה לן
 הני־אה וכפי נ״ב ההוא• הצער ומרגיש שם ■יג

 בהיות בצער שמרגיש 'לבד שלא יל
 גס אלא במחובר והצומח חי ההוא הבע״ח

 מרגיש הצומח ותלישת הכע״ח שחיטת בצער
 וניתוח הפשט צע־ כגון שאחז בצעי־ וכן הוא

 ואפיה וטחינה והרקדה ודישה וצליה ובישול
 שיתכפרו כדי הנה הובא כן שעל וכיוצא ולעיסה
 הר״הג מופ״ה לפני הצעתיו זה ודכי עונותיו

 דעת דעתו הסכימה וכן נר״ו טוב ריח הי האל
:עליון

ם  להעלותו כשירצו שגם אלא עוד ולא ש
 שנים כמה לאחר אפי' וא"כ נ״ב ־ וכו'

 כשירצו הנה בג״ע כבר ונח מהעו״הז שנפטר
 ומגלגלי׳ חוזרים עליונה יותר למדרגה להעלותו

 כס״הג ועי׳ לכך צריך הוא אס כעו״הז אותו
■ י : ע״א ד״פב ־ ־
ם .טיי ש מזמן איש וכו' מוזל עם הייתי ופ״א י  א'
 ראה פ׳ כלק״ת עי' וכו׳ התנאים דור ׳ ־

 נענש גס ומ״ש ׳ יעש באויך זה מעשה שהביא־
 איתא ■ה׳'נ נ״ב * וכו׳ יצא א׳ שכת שיוס לפיי

 מדרגה ככל כי ומ״ש * יעש ע״ג דק״ח ,בש״הכ
 :וק״ל לעלות שרוצים פי׳ וכו׳ שעולים ומ״רי׳

? ם ט  גלגולים ענין מה לבאר עתה וראוי ש
מה ■נ׳׳ב • וכו' ־אלו  טעם כלומר'

 ולא דווקא גלגול עי' הוא העולש שמציאות
 שעי משוס מוכרח שהוא ומתרץ אחר במציאות
:■ וק׳׳ל דצ״חס עד נשמתו מוריד הוא חטאו

V ם כולם העולמות כל 'כי גת״א הנה ש
ח אהרן בני כ

ג״ב  יכו׳ הזע אותם מבירורי נבראו
 ק־ושים כפ' ושש ע״א ד״נה עקב בש״המפ׳ עי׳

 פ׳ וכסוף בראשית פ׳ ריש ובס״יזל ע״א ד״לד
 סו״עד ד״עט תשא כי וכפ' ע״ג דע״ג יתרו
 וסוף דקז עקב וכפ' ע״א ד״צד' בחקותי ובפ׳
 ח סי' ובירמיה ד״קלט מ סי׳ ובישעיה ר׳קט
 ע״ב ד״קן פ״ד סי׳ ותהליס ע"כ דק״מב p וסי׳

ע עי וכע״ח ע׳׳ב ד׳'פא ועוד ד״א פ״א כס׳׳הג ו

־ח
פ״גש״טל

ם  בו יש וכו' מעשיו עי הצדיק ואמנם ש
 להעלותו הדומם מחלק עוד לברור כח

 בירור ביאר לא בכאן רזל נ׳ב • וכו׳ הצומח חל
 בעת הובררו הדצ״חם שכל “מאח לי למה זה

 דבריו ביאר עקב פ' שם בש׳המ אמנם י הבריאה
 הצורך ככל היה לא הבריאה דזמן דבירור משוס

 מעוי־כיס היו עדין אכל והשעה העת לפי רק
 הונח תיקונם “וגמ והקלי׳ המלכים מסיגי

 נפשות רק בירר לא והוא אד׳הר עי להתברר
 ולהבהמה החייה לכל השמות בקריאת לבד הכ׳ח

 ושוב בירר לא הד׳ול נפשות אבל השמים ולעוף
 להתברר והוליכו להתקלקל הכל חזרו חטאו עי

 המצות ועי האכילה עי ודור דור בכל אח׳ך
 בשור תחרוש לא כמו הקרקע כעבודת התלויות
 וכיוצא כלאים תזרע לא שדך וכמו יחדיו וכחמור

 השכיעית כמצות סיני כהר פ׳ כש׳המ שם כמכו'
 התלויות אלו כמצות נזהר שהאדם ועי ■־ יעש

 הצומח למדדי׳ הדומם יתעלה אז הקרקע בעבוד׳
 נכלל ,הדומם שבנפש והמוכחר הטוכ כחי' כי

 ,הנק׳ עצמו שבצומח הדומם נפש עס ומתערב
 ■ מאכל הוא ההוא הצומח אס ואז המרככת נפש
עי אדם ה'  והצומח, הדומם נתעלו האכילה הנ

 כאוכלו כו, עצמו שכאדם וצימח דומם למדדי׳
 ̂ הוא שקרי, הדומם גס אוכל כאלו חשיב הצומח

 שם' ונמזג נכלל שכהס הטוכ כחי' ואז בו נכלל
 הדוממת כצפש הדומם נפש לו כדומה א׳ כל

 שבאדם הצומחת בנפש הצומח ונפש שבאדם
 ניחה והפסוצ׳שכהס והרע מעצמיו עצם ונעשה

 כהמ' מאכל הוא ואס • המותיות יציאת עי לחוץ
 כר^מ'vר אכילת עי החי למדרי׳ עולה כתחלה הנה

 כמינו כל^מין החי עם ומצטרף נכלל שבו ^והטוב
 אדם באכילת ושוב כצומח וצומח כדומם דומם

ונמזגו ארס למדרי' נתעלויהכל ההוא 'את׳החי
בו ׳
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 המרככת כנפש הרומס נפש כמינו מין. כל כן
 כחיונית החי ונפש כצומחת הצומח ונפש שכאדס
 וכל צדיק איש קוא ההוא הארס ואס * שכאדס
 כראוי וכברכוחיו כאכילתו ומכוין לש״ש מעשיו

 המדכרת נפש למדרי' הכל עור שמעצה די לא
 אוחס שמעלה אלא הכחיריית השכלית שהיא שכר
 שהוא עקכ כפ׳ שס כמ״ש מלאך למדרי׳ עוד

 כיחות הנק׳ הנ׳ל שכו נפשית ד׳ ממדדי׳ למעלה
 ואז וכקופו י פרק נ ש׳ ע׳ח עי' שלו הגוף

 פ׳ג ש׳על עי' ( ׳ מלאך נעשה מאכל מאיתיות
 ולפמ׳ש יתיק שהק' מה ע׳כ ד׳קכה זל והריפש

 הרשעיס אכל צדיקיס די״ך ה.וא זה והנה )לק'מ
 לחעוא יוקיפו יוס וכל רעvר יצרס אחר ההולכיס

 מהד׳צח ומעליס מכרריס שאינס להס די לא
 שכהס אדס לחלק מורידיס הס אדרכא אלא כלוס

 יש כי ירידה אחר ירידה שלהס הנפש שהיא•
 ויש הצומח לכחי' ויש החי לכחי׳ אוחה שמוריד

 נפשס פטירתס אחר ולכן הדומס. עד שמורידה
 כפי שס עד שהורידוה מדרגה כאיתה מתגלגלת
 הס אינס שכד׳׳צח אלו גלגוליכ וא״כ עוניתיהס

 טכעייס רק והעונש הנקמה ע"צ מקרייס
 ודע • מעשיהס ערך כפי רס־כענס והכרחיים

 האדס למדרי׳ הרומס דעליית ^עיל שכתככו דזה
 כאלו חשיב דאז החי או הצומח כאמצעית הוא

 כ ש' כע״ח לרזל מצאתי גופיה ס לדוס ליה אכיל
 גופיה הדימס שאוכל לה דמשכחת שכתכ פ׳'כ

 דחשיכי ומלח מיס כגון והוא אמצעי כלי כעין
 כאחד ושניהס איתא והא והא ׳ יעש רומס

: וק״ל 'טוכים ,
ט  מוחו שאחר רשע יש זה כנגד ולכן י

 צ״ל נ״כ ־ וכו׳ רומס באכן מתגלגל
 יורדת היא החוטאת שנפש ככ׳־מ מכאר דהנה

 ריש כנז׳ כתוכס כשכויה והיא הקלי׳ לעמקי
 עד הכיאה מי וא׳׳כ יעש וטו יג וכהק׳ ג הק׳

 על היא שגורה והלא כצומח א' כדומס הלוס
 היא שס שירירתה ויל ־ הקלי׳ כעמקי משגר

 לרדותה כדי כידס להימשר יו ל פ אל בגזירק
 הקלי' כי הדצ״חם כגלגולי פונשה ולקכל ולישרה

 הרשעיס ליישר העליינה השגחה של רצועה היא
 וכשוד רעתך תישרך כשוד הממשלה שוטרי כמו

 כשוף הגז' השוטר והס.הס עונינו כיד יתמוגגנו
הראוי כגלגול הלשמה את שמעניש דידן •הק'

 רזל- כתה־ כן וכמו ( ׳ יעש מאצלה זז ואינו לה
 הרוח כי ודע הל ע׳׳א ד״לא !ק

ומוליכו כו מחזיק א' שטן זלא
רו״הח כש כהדיח

_ , .. . ̂ . יחידי כא אינו
 יכול' ואינו חוכוחיו פרעון להשליס עד׳ז ונד נע

 מסרו השית כי כי־שוקו אלא דכר שוס לעשות
 יצ׳׳ה רש' פ׳כא כזו׳ כמ׳ש עליו שוטר ונחנו כידו

 על יעמוד ושטן רשע עליו הפקד חש שופטו
 לשם שירידתה ונמצא )יאודה יעוש וכו׳ ימינו

 ל וק״ל א׳ ו«הכל כדצ״חס לירון כדי הוא
 שם יושכיס וכו' המתגלגלים אלו והנה כ

 נ״כ וכו׳־ עונס שיתמרק עד קכוע זמן
 שנם כ׳ או שניס י׳ הוא הקכוע הזמן אס •ילד

 מא׳יל כזה ארוך זמן להתקיים זה לצומח שא״א
 שמתקיים באילן אותו מגלגלים כה״ג דכל ויל
 למקום ממקום :עתק שהוא יל א"נ ־ הרכה זמן
 לצומח נעתק הוא זה צומח מתיכש כאשר כי

 ממש והוא זמנו תשלום עד עזהד וכן אחר
 זם גוף דכשמת כאדם המתגלגלת נפש כדמיון

 ער לזה מזה וכן אחר כגוף מתגלגלת היא
 צין נכל חציר יכש הכ' כוונת וכזי ( ־ שנתקנת

 אלא זלז ענין דמה ־ לעולס יקוס אלהינו ורכר
 לא ציץ ונכל חציר שיכש אעפי הכוונה-לומר

 אלא ית׳ גזרתו נתכטלה שאז דעתך על תעלה
 ומעתיקו שחוזר משוס לעולס יקוס אלהינו דכר

 המאכיל גכי לקמן וכ״כ )וק״ל אחר לחציר
 לארץ ונופלת נוכלת זו דכשעלה לישראל נכלות

 האים ע׳ר וכו׳ אחרת כעלה ומתגלגל חוזר הוא
 דינא ככע״ח כשמתגלגל נמי וכצ״ל * יעש וכו'
 ככע״ח ומתגלגל חוזר זה כע״ח דכשמת הכי
 שהוא כדומם כשמתגלגל נמי צ״ל כן וכמו ־ אחר

 דגכי ואע״ג * אחר לדומם זה מדומס נעתק
 לעולם שהארץ הכי למימר הכרח ליכא רומס

 כאכן שמתגלגל מי דומה אינו מ״מ עומדת
 שכהיכל כאכן שמתגלגל למי מטונף שכמקוס

 וכפי העון חומר לפי הוא הכל דודאי הקודש
 זו מאכן אותו מעלים כך עונו שמתמרק מה

 כ״ר שיש שכ' ע״א ד״כג לקמן מש' וכן • לאחרת
 מע״לע עונשו את ומשנים אותו שדנים למגולגל

 דגם ראיה ועוד ־ טעמא מהאי הוא וע״כ יעש
 כתם שהרי למקום ממקום העתקה יש כדומם

 מי יש כי תזעק מקיר אכן כי ע"פ לקמן
שנפש נחזי-אנן והשתא ־ שכקיר כאכן שמתגלגל

כזו < ..
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 יח
השנה

 כתשלום הצומח למדדי׳ שתעלה לה את' הואך כזו ,
 דאין סו״עא ד״נו שם כש״המ נת' והלא זמנה

 עולה היא שאז צמחה תוציא כשהארץ אס כי זה
 מקום לאו יה וקיר • יעש צומח כאותו ומקלכשת

 מעחיקיס זמנו שכתשלום צ״ל וע׳׳כ הוא זיע
 לזריעה הראוי כדומם אותו ומניחים מכאן אותו
 דכדומם הרי וא"כ הצומח למררי' שיעלה כדי

:וק״ל והנחה עקירה איכא כמי
א □ כ  ככע״ח ומתגלג' עולה זמנו וככלות ש

 ונכנס עולה הוא מאליו לא נ״כ ־ וכו'
 אותו. ויאכל כע״ח איזה שיכוא b אלא ככע״ח

 למדרי׳ עולה הוא וכזה מגולגל הוא שכו עשב
 ויאכלו כע״ח אותו כשחע כאשר וכן • כע״ח
 ויחזור הארס למדרי׳ עולה הוא אדם כני ^יתו

 עקב פ׳ שם כש״המ כמ״ש מחלקו חלק להיית
עי שלא כמי לה משכחת זמנין מיהו * יעש

- --------------- - וכפרע ככע״ח כך נכנס שהוא אלא אכילה
 המדכריות וכהמית כחיות חו נושכים הכלתי | כסמוך הנז' פכים מכ' כא' כאדם כשמתגלגל
 למדדי׳ לעלו' שא״א עד העיר מאדם מאד הרחק ן האדם זה שעושה עון איזה עי יהיה שלפעמים

מעתיקים ואז לו הקצוב זמן חשלום ער אחרת | כמכו׳ כתוכו ליככס נפש לאותה רשות ניתן ואז

 כגזרת הוא שהכל היזל מ״ש על לחול מקום
 רהגע • שכיס כ״וכ קצוב זמן שם להיות עליון
 שנים י׳ כצומח להיות עליו שנגזר מי עצמך
 צומח לאותו ואכל כע״ח איזה כא הזמן וכתוך

 והיכן הכנב״ח למדיי' שיעלה הוא כהכרח הלא
 הכחי' שאד על לחקור יש כן וכמו • ית׳ גזרתו

 רזל עמ״ש ג״כ החקירה תסוכ וכן • רצח״מ של
 ד״ כאותם להס הקצוב זמן כשלם לא שאם

 הש ער להמתין צ־יכיס לעלייתם הראויס
 אחר אפי' שיעלו לה משכחת רהשתא • האחית

 או צומח אותו ויאכל כע״ח שיכא עי י״ח עכור
 אחרת שכה עד להמתין יצטרך ילא לכ״ח האדם

 ומדדי׳ מדרי' כל לעליית ד״ח קצכה זו ומה
 האכי' עי לעלות יכול דכא״וא לה משכחת והלא
 להיות עליו שנגזר דמי ויל ־ וזמנו כעתו שלא
 כארץ איתו מגלגלים כרצ״חם מרוכות שנים

וכהרים שכמדכרות כיערות או תשב לא מלחה

• ר״ל הרוחות כסיפורי כספרים
3 ס 3  שמתגלגל הגלגול זה עכין ואמנם ש

הא׳ הפן פכים מכ' כא׳ הוא בארם
 ככר נ״כ ■ וכו' כאדם מתעכרים כי והב' וכ̂י

 גלגול אינם אלו פנים דב' יא אות לעיל הוכחנו
 אלא יעש לכד והתלכשית עי' כדרך אלא ממש
 וזה כפי״הסיא בא זה מאי טעמא ידעכא דלא

: והיעכא גדול כהסתר בא
ם ג3  וכו' עליו וגזרו כדומם שנתגלגל מי ש

 כר״ח רק עולה וכו׳יאינו שכיס כ״וכ
 משם כא כאות לעיל כתבנו ככר כ׳׳ב * אמצעיים

 עי הוא לכע״ח מהצומח שעלייתם כש״המ הרזל
 לכע״ח האדם באכי' וכן צומח לאותו כע״ח אכי'
 מחלקו חלק להיות האדם למדרי' עולה הוא עי'כ
 כמ״ל וא״כ * סו״עא ד״לו כהר פ׳ ועיעש ' יעש

 לבע״ח האדם או צומח לאותו הכע״ח שכאכילת
 שתתעלה שם המגולגלת לנפש הוא כרח מ

 ממ״ש כמי מש' וכן מתנה המעולה למדריגה
 מדרי' ג' או כ' המגולגל יעלה שלפעמים כקמוך -

 מוכרח האכי' שעי הרי * האכילה עי והוא כפ״א
 למדרי' ההוא כמאכל המגולגל לעלות א ה
החקירה מצאה ולפז • איש אס כהמה ס כל / ה

 ומלכיתא לעלות שיוכל כדי ישוב למקום אותו
 שנתחייב דמי דיקיעא מלכותא כעין דארעא

 משלחי' מיוכה לזמן כלא אסיר להיות מהממשל'
 שם לכלית גזרה ארץ אל פשעו כיד אוחו

: צכאו ימי
ג  מ״מ כישוב אותו שמגלגלים חימא אפי' א׳׳

 כהמה או אדם לאכי' מזמינו הקכ״ה אין
 או כגפן ענכיס האדם יראה שלפעמים ואעפי
 ומי לאכלס ככחירתו ידיו ופושט כתאנה תאנים
 איזה עושה הקכ״ה מ״מ תעשה מה לו יאמר

 כגוןשיפול אכי' לידי פרי אותו יכוא שלא המצאה
 הקב״ה מעתיק שתכף אפשר או וימאס לארץ
 הוכחנו שככר אחר לפרי שם המגולגלת הנפש
 דהיה ומידי למקום ממקום העתקה ריש לעיל

 א־ס כבני ושותים אוכלים דהס נכרים אכילת*
 שם המגולגלות שהנפשות דעתך על תעלה וכי

 ירידה אלא עליה זו אין והלא ח״ו כהם יתגלגלו
 למקום עניינים דהרכה למימר אית מאי אלא
 שהכל א״כ וא״ת ׳ הכא ה"כ לפניהם יידמנו שלא
 מגולגל עליית שום לך ואין עליונה כהשגחה הוא
 לאדם שבע״ח דעלייה רזל לפיד א״כ כזמנו שלא
טבת כסליו שהם לבד אחרונים בר״ח אלא אינו

שבט



ד ן ככ' הקדמה הגלגולים ש' על פי' . ב ר ה א

 חדשי בשאר הנאכלים בע״ח שכל צ״ל אדר שכט
 וא״כ מגולגלות כפשרה שוס בהו ליכא השנה
 דמש' כסחמא בשי ■לאכול אסור ע״ה ארזל למה

 בו דאין משוס מאי טעמא הכל והלא לעולס
 כמבו' שס המגולגלות נפש ולהעלות לתקן כה

 הך דליכא השנה חדשי כשאר וא״כ שס כש״המ
 מצאתי ע״א ד״צד כס״הל והכה • ליסתרי חששא
 שהוא נראה ( א״ד הל זל מקדושים לא' הג״ה

 לגמרי זמטן שחר לאפוקי בא לא )י־וד ר״ת,אמר
 וכו' יותר השייך לזמן דעתיה למיהב רבעי רק

 ככשר הע״ה שנאתי מה ניחא זל ולפיד * יעש
 מדרזל הכי מש' לא מכ״ת אחה״מי ־ לעולם
 האחי־ת השנה עד להמתין שצריך דקא' י־הכא
 כי כש״המ שם הרזל כ' דהכה ויל הד״קל וא״כ

 ■לנפשות הוא הא' ־ האכי' עי הס בירורים מיני ב'
 שנפלו כיהק לאותם הוא ׳ והב' שם המגולגלים

 ועכשיו בדצ״חם ונתערבו ה'זמ במיתת שם
 ניחא והשתא ־ יעש האכילה- עי ועולים נכרריס
 ליכא מגוגלות דכפשות נהי כמי חדשים■ דכשאר

 להגות כח בו אין והוא איכא ד'זמ כיהק מ"מ
 ■ :הכל וא״ש לעולם נאסר ולכך מכסף סיגים

ו ד י  הי־זל מ״ש למודעי אנו צריכים עדין מ
ב' המגולגל יעלה שלפעמים כסמוך

 סותרים אלו דבריו דלכאו' כיחד ג' או מדרגות
 להיות א״וא לכל קצוב וזמן שחק דלעיל דבריו כל

 אפ״ל דזמכין מש' דמהכא בגלגול שנים כ״וכ
עפר מעט שיזדמן מה כפי ח״ו במקרה הדבר

 ̂א כתשו' ושב יח' דינו עליו ומצדיק הרעים
 מעליו הגזרה לבטל תשובה של כוחה גדול

 שמועיל דכמו להצילו כזו המצאה לוייח' וממציא
 עכשיו שהוא לפי עונותיו לכפר שסיכל הצער לו

תועיל כך היזל כמ״ש כעו״הז כגוף מוגשם
 שמוגשם כיון עכשיו אפי' והחשו' החרטה לו

 כככעים שאינם נפשות יש אבל ־ כגוף מיהא
 חלאת מרוב ברשעס מחזיקים אלא ומתחרטים

 חוזרים אינם ש״ג פתחה עד ואפי' טימאתס
 בכל.. א' רעה לרוח בעינינו שראינו וכמו בהם
 . כדי ולהתחרט ליככע בו מפצירים שהיו מה

 אומר והיה רוצה היה לא לנפשו הי' לעשוח
 מרעים חכר עם חפשי פרא להיות לו טוב שייתר

 ליה ניחא רכהפקרא לג״ע מלילך ומשחיתים
 פשעם כיד משלחם בהם ולכיוצא ולאלי רח״ל

 שמתחרט מי אכל קצם כתשלום חלאחס תום עד
 דייק והכי התשו' לו שתועיל ודאי כתשו' ושכ

 ש׳׳ג. פתחה על אפי^ רשעים דקאמרי דרזל לישנא
 מהני חוזרים דאס מכלל כתשי' חוזרים אינם

 לדברינו יש ראיה וקצת ־ נ"מ מאי דאל״כ ו לה
 ̂ השכל שעי שכתב כסופו ח סי' ירמיה מס״הל
להתבטל■' חסד כלפי מטה יהיה יח' אוחו וידוע

. ל וק״ל יעש הגזיה־ י
ד .הדומם מן עלייחו זמן יגיע כאשר כ

 י עלייקם יזמן וכי' אקצעיים כ״דח וכו'
. ‘ ־וכי' ראשרניס כד״ח היא החי אל הצימח מן

’בהם שעולים הראשונים לחודשים סי' (
 והוא חכ״ם אכע״ז בדצ״חס המגולגלים־ 1 היא הגירה דעיקר נאמר ואס * וכי' האדם בפי
' ̂ ׳׳ —---------------------"־* כסליו ■ ־ — ׳ ״ ״ ־ י  כך יזדמן אס אבל כך יזדמן לא אס קנאי על

 ־ החקירה גס ניחא וכזה 'שיעלה הוא כהכיח
 דברי רק ליישב נרייח לא בזה הנה מ״מ דלעיל

 הי׳׳ל דא"כ מיושב כלתי בעצמו הענין אכל רזל
 בפ״א שיעלה רשע דיש וההזדמן המקרה ע"צ
 עיל.ח״־י כמי נר' יזה כרעתי מאריך צדיק ויש

 ג' או ב' לעליח אפשר דאיך ועי״ק * ית' כחיקו
זה זמנו'של זהילאו של■ זמלי והלא כיחד מדרי'

חי ניסן * צומח אב ת ר

בד״ח  יזה ראשיניס כד׳׳-ח עלייתי זמן שזה
 אפ״ל הענין■ ולאישי“ פאחיוניס מה אמצעייס

 בידו יש שהם מגינים־ ימע״ט תולה זכות דיש■
 לבטל עליו איזה.־זכות'אפ׳^שיגין |זה של'מגולגל

 והוקל חובו מקצת־ תפרע־ י‘ לאחי הגזרהינ■ רוע־
מעשיו על עכשיו הוא מתחרט ■ אס ובפרצן• מעט

 ̂ יסחפק שלא כדי מלאי אב חדש כסי' ובא - ^דבר
 אדלאייר לאדר רומז האלף'היא אוח אס האיס

 ■■ סדר, .היה־ לא אמאי וא״ק ) יאודה ’ לאליל או
 מדומם דהיינו החדשים כסדר עלייתס׳^ מדרי'
 'אמצעיים כד״ח לחי ימצימח הא' בד״ח לצומח

 מדומ' דעלייתס כיון חדא טפי עדיף הכי ואדרב'
 ■ הרי א"כ לעיל כדאמרן , צמיחה עי הוא לצומח
 ’ אמצעיים מד״ח נינהויוחר צמיחה זמן א' בד״ח
 לבחינת שעלה מי דהשתא עצבה משוס יעוד

 . ער חדשים ח' להמתין צריך אב בחודש הצומח
 אלו'הים משא״כ החי למדרי' לעלות כדי ניסן

 ’ שהם ד״ח רק היותר לכל מתעכב היה -לא להיפך
דרוכא משום הנותנת דהיא ויל • אכ ■עד מניסן

דרוכא
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 כזה קצר, זמן להם, מספיק דאינו כינהו ילייכא
 לעלות■ עונם למירוק הקצוב זמן להשלים ד״ח של

 הספוק ולא בניסן העולה ואדרבא אחרת למדדי'
 הבא אב עד להמתין צריך היה באב לעלות .לו

 ח שנה מדרי׳ כאותה מתעכב שהוא (נמצא,
 מדרגה בין שהות דאיכא עכשיו משא״כ לי״ח

 ראויה שיהיו נינהו עובא חדשים ח' למדדי'
 • וק״ל להו וטבאלהועכדי לעלות ׳

H  איכה ובמלח במים המגולג׳ כי ודע 3
’ צומח רק רומס נק'

 שהמלח שס ע״ב ד״נו שס כש״המ
וזל כחכ חאח״כ אלא • הצומח

ן כה הקדייה הגלגולים ש' על פי' ר ה א

שם כז
נז

וכ״כנ״ב

ופ״א
 מכלל הוא

שמעתי

״/! ' ! . ״ י.'/׳
 תי שם והצ׳מח * יעש פ׳ב אביע קצור ש'

 בהרים הנמצא במלח איירי בילקוטים כי וכר' תל
 הנעשה כמלת איירי ובדרושים כאשכנז כמו

 הדומם בין שהוא ג' מלח יש ועור ־ מהמים
 במים אותו ומבשלים מלוח עפר מין שיש והצומח

 נקי שנעשה עד מכשליםהמים ואח׳כ
.ל מא מים אבל מלח לך תרצת זל לפיד והכה

 הוח שםמלח בש׳המ שם שכ', מה שכפי כיי' לכן
 המים א'כ לצומח ,דומם בין אמצעית כחי׳

 אינהו התם כדקא' המלח מהם שנעשה כיכייהו
 ומלח שהמים שכן וכיון אמצעית כחי' מיקדו ^מי

 קרי זמנין משו'ה כינהו אמצעית כחי' ארווייהו
 וכזה הכל וא׳׳ש הכי להו קרי וזמנין הכי להו

 וף הק כמע' האמ״לי שהקשה מה כמי ניחא
 חסר הרי נסכים רליכא ואשם דכחטאת p אוק
 אית דמלח ולפיה • יעש הקרבן מן הצומח כחי'
 מלח טעון קרבן כל דהא ניחא תרתי כיה

 זל הרמ״כם ופסקה דכה הקומז כפ' כיתניא
 יעש יא הלכה מזכח איסורי מהלכות כפ״ה \

 נ,רקרי דש' לישנא ליה קשיא זל דהמ״לי ׳ג יאע
 שהם ושמן יין לגבי היינו יל דומם התם ליה

 מלח ושמן יין דליכא היכא אבל ממש צומח
 כיה דאית כיון כמי צומח במקום עולה גופיה

, • וק״ל תרתי
□ ו3  וכו נפשי מחרב בפ'הצילה וככז׳ ש

 שנפשו מי שיש מניה דמש׳ פי' נ״ב
: ב״מ בכלב מתגלגלת

ט אהרן ',בגי כ

 שיש נר' כ"כ וכו' לכו שקדם לפי
 וכא ולפי וצ״ל לפי כתיבת ו להגיה

 קפידא איכא לחו׳־ ניסן ביומי למה טעם לתת
 תשא כי כפ' הוא ̂וכו' בש״הפ נת״א וכבר ומ״ש

: יעש העגל כעכין
נ״ב • וכו' בבלעם נתגלגל לכן כי ח 3

 ע׳ד וקב קא דף כלק פ' כש״הע עי׳
 לנבל מלכן שנהפך אותיות היפוך וענין ־ יעש
 :ע״ג דקי קופטים וכפ׳ ע״ג דלז ויצא כפ' עיש
ם  לעוהז ביאתו תחלח היתה אז כי *שם כ

 באדם כיאתו תחלת פי' ־ להיתקן,
 ור״קמ ד״קג ריש בלק פ' כש״הפ וכ״ה מישראל

: יעש סו״עא
 * הצומח שהוא יעככה מעץ ככפיש אי שם ל

 אבל עץ חתיכת היינו דכפיש מש׳ כ״כ
 חצי שהוא פי' ע״א ריא דתעכית בפ״ק זל רשי

 יעש העצים נדבכי ב' בין לתתה ורגילים לבינה
 כיתו אבני התם קא' הש״ס דהא לפי' וקשיא

 ראיה ומייתי עליו מעידין ארם של ביתו וקורות
 להש״ס ציה דמש׳ וע״כ קיא מהאי אתרווייהו

 ראה ועוד כפירשי ולא עץ חתיכת היינו דכפיש
 שהיא פי' ע״א דטז דחגי׳ בפ״ב גופיה זל דרשי זח

 צ״ל וע"כ ־ יעש דב״ב כפיסין כמו עץ חתיכת
 • עיקר וכן דתעכית כפ׳׳ק שפי' ממה בו דחזר

 : יעש ב חבקוק שם זל המפ' פי' וכן
א ם ל  קרא וה״ק נ״ב ־ ככל והעלה וז״ס ש

 משום כעלה להתגלגל לו גרם מי
 : לישראל ככלות שהאכיל מפני כלו' נוכל

 • במים מתגלגל בנטי המזלזל גס שם לב
 הכתוב שקל דאיך לתמוה ואין כ״כ

 כעונש ככטי המזלזל עונש להיות כחמורות קלות
 במקום הוא דההפרש דיל וש׳ד א׳א על הבא

 ומקלחין ששוטפים זדונים מיס דיש בו שנדונים
: לאט ההולכים מים ויש בפח תמיד

ג ם ל  הנהנין כרכח מכרך שאינו מי גס ש
 כ׳ב ־ כמים מתגלגל הוא גם וכו'

 לאחר ונראה ־ מאי טעמא הרזל כ' לא הכא
 מכרך שאינו מי כ' דכתחלה רזל כדברי שכדקדק

 כ' ושוב לגמי־י מכרך שאינו דמש' הכהנין ברכת
 כראוי מכרך־ שאינו אלא מברך שהוא מש׳ שמזלזל

 רמסי' כנטי המזל׳ כמו דמזלזל לישכא מש' דהכי
הוא כמי ולאמש' משא דאפי׳ ד׳סב כשבת הש״ס

ככלל
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בד
 וע^׳כ להיפא רישא קשיא וא״כ יעש מזלזל ככלל

 כהס מזלזל א 12 כראוי מכרך שאינו מי רה״ק צ״ל
 ואינו' שהכל ככרכת חמיד עצמו שפוטר והיינו
 הוא' ענשו ומשו״ה רכרכות מילי ללמוד טויח

 מכ״מ ג״כשהכל היא שכרכתס כמיס להחגלגל
 שהכל דכר כל על לכרך תמיד עצמו שתקע דכמו

 תמיד היא שכרכתס כמיס וישאר יתגלגל לכן
 הוא לחוד המיס דעל לו צרמוז ועוד • שהכל

 שהיה כמו מילי כל על גלא שהכל שמכרכיס
 יצא שהכל כירך אס הכל רעל דקיל דהא עושה
 כדאי׳כש׳ע מסופק שהוא אלא אחר־שלמד היינו
̂׳ח  ועוע * לא עז עצמו לסמוך אכל רד סי' א

 : וק׳ל רכ כסי' שס כפוסקיס ,
 • וכו' כשפן יתגלגל הזכר על הכא לד

שמתגל' שכ' ט בהק' לעיל עי׳ נ"כ
 שאין הכא זל מהרש׳׳ו דכ' ואע״ג ־ יעש באשה

 דפליג יתכן לא מ"מ זל מהרא״ה כ״א מהרזל זה
 ויל * מנ״ל ר״ח שנאה לא רבי דאס ארביה

 ושוב בארנבת או בשפן מתגלגל הוא דבתחלה
 וא״ש באשה מתגלגל הוא אדס למדרי' כשעולה

:הכל

כג הקדמה
ש' בסוף בשלימות היבאה זו הק' ,

ס״הג בסוף ועיע ד״כד מארזל .
: יעש ע״א פ דף

חיבוט פרקי כמא' רזל מ״ש נודע כבר □5̂^ א

י ־ אהרן כס הקדמה ש'■הגלגולים על• פי'
V נ . .

רבי', מטין וכן כערך,הפגס אלא קא' האכריס
 הלן רריש ההיא קשייא מ'׳מ יעש מארזל שבש'

 וב כעון עין כראש ראש בהריא דקא' ג
, להיק שנזדמן דא'פ' וכ״ת • ע״ד ד״סב כש״הע

כמע״ ידס היתה לא המעוליס שהאבריס כך
עי>,. אתי. והשתא הפתותיס אכריס כמו כ"כ

יהיו. ההיא קשיא כהדדי הפגס וערך האכריס
 ויהמעולות.'יי דהחשובות דאדדכא דקא' כח

 שה מש׳ פ דף שס ובס״הג • יעש למטה יותר
^ קייב והוא שתדע וצריך וזל שכ' עניינים ב'

 בלן היאך צא״ל והשתא יעש וכו' והענין הנז'
̂■ מאמרים כ' יתיישבו והיאך הנז' אל קרוב א
 המביא כאכר נפל אבד כל דלעולס ליישב וגר'

 מכמ-י כלול חוא אכר דכל אלא בקלי' כנגדו
 אבי שבאותו הפרטיים ני' ואותס נשמות ני'

שכה הפגם ערך לפי בערבוביא נפלו הס עצמו
 איפנא א״נ • כשוען וזה דקלי' האכר בראש זה

 .ופרמייא הפגם ערך לפי נפל האכר דכללות
 אבי רכל עצ^ן אבר דאיתו האברים ערך לפי
 הוא p ולעומתו בקדושה שלס פר' הוא

 התכקב דלפי וכפילה הפגם דלפי נפילה והשתא
 וא כפרטות וזה בכללות זה איתנהו תיווייהו

 ' י כז כהק' בס״ד לקמן במ״ש ועיע * הכל.
. ’ יעש וכו' הודעתיך וככר

J מאי שנשרו הנשמות כל כי ונמצא 
 ראואב מש' נ'׳כ • עדיס התנצלו וכו'

 ’עד התנצלו לא כאדם נשתיירו אלא כשרו שלא
 כסמו׳האין קא' וק׳דא״כאיך כקל' נתלכשו ולא
ע' וגס מלבוש כעין קלי' לה שאין נשמה לך  ל

 אימא שס מארזל בש' אבל עצמו אד׳הר מת
 אא התנצלו כולם בא־ס שנשתיירו אותס דאפי'
 ,הבא^ גס וכצ׳ל נכונה גי' והיא יעש עדיס

 ’בק״ נפלו לא שהס שאעפי משוס הוא והטעם
מידי החסא מקמח זוהמא עליהם נמשך מ'מ

בס' הובא זה מא' נ״ב * וכו' הקבר
 ולא ומ״ש ־ יעש הירא' בש' חכמה ראשית הקדו'
 עי' נ"כ ־ אמה ק' בחי' רק באד״הר בו נשאר

 י : בכ״מ ועוד ע״א ד״ל כט הק׳ לקמן
באכר מדרי' כפי נפלה נשמה כל רק 3

. ̂ ........................... , . , נ״ב אליה־ היומה הכליעל א־ס מן א׳
 חטאי עי זוהמא עליו שממשיך אדס שאר דיזוה | היא שהנפילה כ׳ דבתחצה לסיפא רישא קשיא

 ! האכריס שלא'כערך רמש' הנשמה פגס ערך כפי
בהק'! לקמן וכ״מ * הפגם כפי־ בע״בוכיא אלא
 עי־ך כפי כ׳שהוח ולבסוף יעש־ וד״נדע״א כח

בעין עין אליו הדומה כאבי־ אב" כל האכריס
Iרגל ביד יד

 ע ד״נג •פ״לב
אליו דהממיש דהאי

 ובס״הגג הק׳ בריש ש יכמ גצ
לומר  כדחוק חס וגס ־ עש

בערך דומה לאו רזל יקא'

: וק׳ בסמוך כנז
̂ליי אינו וכו׳ הוזהמא אבל 0ש ד  כתשובב ר

 תיאי זו מה א״כ וא״ת ׳ למות ומוכרח
מיתתי בשעת א־ס לכל אד״הר שמשיב שארזל

 ומשיב צעילס מיתלן שגרס עליו שמתרעם על
 !’לב. א' חטא רק חטאתי לא שאני אד״הר לו

שכיב שכירך עונות הרבה דייך לא ואתה
להתחייב



כג הקדמה חגלגולים ש' על' פי'בגי

 זי היא טענה דמה * מיתה עליהם להתחייב
 יכול חטאו עי הארס שממשיך זיהמא יקלח

 אד״הר שמחמת כזוהמא משא״כ תשו׳ עי ליחיתה
 דחה לא מיהא דהשתא ויל ־ כתשו' תלויה שאיכה
 מא׳ל כראוי תשו׳ עשה ואם יא״ת תשי' עי אית^

 להשיב לו יש מה נחש של בעטיו שמתו חיתס יתי
̂ל יל  קצת נפשם חשקה הם שגם שמחמת ש̂א

 ועי' להם גרם ה1 לרעה ועזרו עון כאיתו
: האזינו פ' ריש ס״הל

 ככל שכדכקה והקלי' הזוהמא אכל □IT ה
תלוי אינו אד״הר חטא כאשר הנש'

נח אהרן
 לקמן אך (־ יק״ל ולחכ״ה למיתה הוצרכו לא |

 רזל חשיב השרשיס כעכין ע״א דמ״ד לו 'כהק׳
 נפטרו שכולם אחרים צדיקים עם לריכל התם
 כר״ו המחבר ששמע שהשמועה נר' מזה יעש

 )יאורה : אמתית איכה
t ם  אד״הר תשו' גם קבל שהקכ״ה ואעפי ש

 הותר לא וכו' והזוהמא הקלי' עכז וכו׳
 דעלמא איכשי משא' אד׳׳הר שנא ומאי וא״ת ־כ״כ

 שאר הרזל כדקא' גרול היה שחטאו משום וכ״ת
 חטאים יחעאו אס דחפי' קא' הא כמי אינשי

ויל ־ התשו׳ עי הזוהמא לדחות יכולים גדולים ............................................................................ - - - - - - I I׳• "יי• ^ ^ ^ ^ ------- - W J ' V 1 ״W

 ואינם פרטיים שהם רעלמא אינשי שאר רשאכי
 משא״כ לכר כשמקס מחצב כשורש רק פיגמיס
 שלו והפגם העולמות כל כולל שהיה באר״הר

ד ■גדול חטאו שהיה דחא' והיינו ככולם הגיע אד״הר לחטא וה״ה ־ יעש קין חטא גבי כח כהת' ע
 אמאי עליו המוטל עשה אם וא״כ משא״מ׳ כידוע

 ולא מיהא נפשו מחלק הזוהמא לדחות יועיל לא
 מחטא לו שנוגע מה נפשו תי' שזה מאחר ימות

 כחש של כעטיו שמתו מאותם ק' כן וכמו אד״הר
̂ל  נפש כו משותפים היו החטא שבאותו לפי ^

 כדלעיל לחטוא ונתאוית שחשקה כמה האדם
אפי' וא״כ כפועל שחטא כמה עצמו אד״הר וגס
 שנוגע ממה מ״מ לו שנוגע ממה נפשו תקן אס

 הזוהמא נפרדת ואיכה כתקן אינו עצמו לאי״הר
: תפ״לא ת״הג היטב ועי' מיתה עי אלא ׳
 ואותם וא״ת כ״כ • למות הוא ומוכיח 0^ ו

 וחבריו ריבל כגון לג״ע בחייהם שנכנסו ׳
 מהם והזוהמא הקלי' כפי*דה היאך ^ל כמ״ש

 שם שהיא השכי' אוי עי יל וחיבו״ה מיתה ^לי
 כך אש מפני דונג וכהמת בג״ע כגלוי יותר

 ישראל כמו גופם וכזרכך זוהמתם וכתכה נמקה
 זוהמתם שפסקה סיני הי על שעמרו כשעה

 סיני בהי שהיה הסכ'' אוי עי והוא יזל כמ״ש ז
 ועיע ־ יעש יתיו כפ׳ זל שיך 12 מהר״מ כמ״ש

־ מהספר ע׳ג ר״כר פץורי פ׳ מאיש"כי שש'
 משם כה ומטו שאי' שמעתי השמועה מפי
 לג״ע בחייהם שנכנסו הצריקיס אלו שכל '"יזל
 לוז הנק' עצם כאיתו בחר״הי מושישיס ״יו

 צ ע שאותו וירוע שופטים ש' ריש כה״הל
 כמ״ש רתר״הר ע״הר מאכילת 'כלום נהנה -א

 שלא וכיון ־ יעש פיר בכ״ר זל משה 'ל' היכ
ומשו״ה זוהמא בהם היה לא מעיקרא כלל גהנו

 עד ׳גדול חטאו שהיה דקא' והיינו בכולם הגיע
 תשוכתו דעי גבורתו כאיש והלא וא״ת ׳ למאוד

 ילין בל כיקר דאדם יל 'הכל לתקן יכול ג״כ
 רק בו נשאר שלא ממנו ניטל כידו שהיה ומה

 יב בהק' כמש״ל עצמו לצורך שהוא אמה ק'
 כאיש להיוח דיני וחזר ושא״מ כט בהק' ולקמן
 בהק׳ ועי' ־ הכל לתקן כח עוד בו ואין פרטיי

 החטא שגרס וכיון וזל ע״ב ריש ד״קו רחו״הכ
 ומתיחת ראוי שהיה מה כ״א ידו על כעשה ולא
 בו שנשארו אותם וכ״ח ־ ע״כ כירוע בלבר אליו

 חשוכתו עי מהם זוהמא לירחי מיהא עצמו לצורך
 לקמן כמ״ש מגדולתם נתמעטו נמי ראותם יל

 וא׳כ ד׳ח כראשית פ' בש״הפ מבואר ויותי ד״סב
 ולכן מקצתם תי' וכשתקן בכללותם פגם כשפגס

 ולהציל לגמ״ו מעליו הזוהמא לדחות יכול היה לא
 אד״הר שעי זוהמא שאני א״כ מהמיתה עצמו

 כלוסה כעיסה שהיא עי־ למאוד כנש' שנסרכה
 שאינה אינשי דשאר משא״ב ה־־ף כהיפוך כדלקמן

 הקליפה ליה שבע שכבי־ מקופיא אלא
: וק״ל מלבלוע .

וכו׳ נחש של בעטיו שמתו אותם וזס , , ישב ח
 כלל חטא •שים להם חיה שלא שאעפי

 ע״ב ד״נה השכת מסקיכן הכי כ״ב * וכו׳ עכז
 אין התם דסבר אמי ודבי ־ חטא בלא מיתה ריש

 נופה ברייתא מהאי איתיתב חטא כלא מיתה
 ע׳׳ב רכז בראשית פ' זוהק ועי' נחש של דעטיו

■ בש י מחין בהגהת ושם
ם ט -נ״ב * ולוי וכלאב וישי בנמי שהם ש

וכש'
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אהרןכג הקדמין :הגלגולים ש' על־ פ'בגי
)pp' עמרם ומעייל וכלאב. ישי מפיק מקרזל 

̂נש ו^לב  בן בנימין איתא ע״ב ד״כה ובשבת • ̂י
 בן וכלאב דור אבי וישי משה אבי ועמיה יעקב.

 פ' ק ובזה דב״ביעש פ״ק בקוף איתא וה״נ’ד:לד
 ובנימין ולוי עמרם איתא ע״ב ד״נח בראשית

 מדרשים שהם ואפ' • יעש ישי ,;מי אוף וא״ד
 דהתם והא * לחפש מסכים הפנאי ואין תלוקיס

 דיהושע יל חמשה חשיב והבא ד' קתני בש״ת
 משוס תלא בעש״ןיזוא שמחו ראותם ממ;יינא לאו
 דש׳ מלישנא וכ״מ העגל בעון נמצא הי̂ר שלא

 בעון נמצא שלא נון בן יהושע וכן ש.כ' מאי־זל
 כי פ' דזוהק מלישנא מיהו ־ יעש ופו' המגל.
 I של בעטיו מית ליה דקרי מש' הי־זל למייתי תקא

:וק״ל ליישב ויש ־ יעש ;חש
 בשביל ר״ל בעש״ן שמתו זל אומרם וזק
 היינו עטיו. שפי לאו נ״ב * הנחש ;וקמת

 עצה שקרגוס עצתו היינו עטיו פי' אלא לוהמא
 אבל ד׳׳נה בשבת התם זל רשי וכקי̂, עועא

 ורזל זוהמא להטיל גרס עצתו שעי ה\א האווכא
 קא' דהכא צא״ל מיהו י המלה ולא תע;ין מפי־ש .

 הזוהמא מהם להפריד כדי הוא שמתו דמה.
 כדי שהוא כ' ע״ג ד״מד וישלח פ' קוף וכס׳׳ה(

 ואפשר ־ יעש מ״ן כסוד להעלותם טהק לברול
 לג׳ע בחייהם ליכנס היל לחוד הפרדה משוש דאי

 בלא מהם הקלי' הפרדת ותהיה וחבריו כלישל,
 לפי ג"כ ניהק לברר כדי נמי דהוא אלא מיתק

:וק״ל הרבה כוחם קיפיה י .
המיתה למה' טעס לבאר' אמנס״צייך יא-

 הלכי שאון שידוע כמו שהוא כראה והעיכול
 מושו הכל שהוא שהשורש לפי בשרשו אלא נמתק

 שהנה^ וידוע • בתוכו ונכלל הקטן החלק אליו
 בשי' ונתעכל האדם כשנקכר ולכן לחמו עפר

 שבאינן הזוהמא של קטן חלק איתו הנה בעפר
ש הגדול השורש שהוא בעפר ל3ונכ נמשך הוא

 האיש קבורת ולפיז וזך נקי נשאר והגוף הנחש
 בתוך סיגים כסף התכח כדמיון היא בעפר

 העופיש עס ומתחברים נמשכים שהסיגים
? ציוף,ימייקק הכסף ינשאר הכור שבתוך "1 

 סה׳צ ועי אליה הביזל שמושכת השואבת אבן
ש• ש' ,בע״ח ועיע כן שמבו' האזינו פ' ריש  נ

 הקלי, מפריד חיבו״ה שאין וצ״ל רפז אביע קצור
 עי בעפר מתעכל היא שנשאר ומה לגמרי

״ , ■ • וק״ל הקבורה
ג וכו' הקבר .קרקע ומשפילים שם 01^ י

ומ'^ ‘ הקבר שטח כל ע'׳פ היינו
 היינן האדם קומת כשיעור בקבר חלל ונשאר
 כ עמידת כדי יותר צריך באורך אבל בגובה

 מזה מקצה מלאכים וב׳ מזה מקצה מלאכים
 אחיזין כדרך בזקיפה ולא בשכיבה היא החבטה
 בדקא■ אותה כשמכעריס קצוחיה כב' הטלית

 מלאניש הד' ואועם וזל מארזל בש' וכ״ה הכא
 א"כ וכ״ת * יעש וכו' קצותיו מד' באדם אוחזים

 מאחי האדם קומת כשיעור גובה בעינן אמאי
 בעמידש שהם המלאכים משוס יל ־ בשכיבה שהוא
 כדי ולהשפילו להרימו מקום שיהיה כדי ועוד

תופשיש אינם שהמלאכים ואע״פי * יפה לחבטו
 העולש לזה כשיורדים כי ידעת כבר מ״מ מקום | שהמיתה לא נ״ב ־ יוכו' הקלי' מפרדת

 ודאי הימלאכים דאלו ועוד, * קצת נגלמים הם i הבשר ועיכול חיכויה עי אלא מפרד-ת,'דאינה היא,
 תיסיר בסוד והקלי' הסט״א מצד חיצונים שהם | מקום יש המיתה ש^ אלא הכי בתר כדמסיק
 שהש הארציים יסודות לד' קרובים והם רעתך I •’ וק׳ל ועיכול חיבוט אין מיתה אין שאס לתפרדה

Qfy שחובטיש שאחר הוא ופשוט • מקום תופשים והנה וכו' מות כק' הסט״א אבל 
כשנפתין ולכן לאיתנה הקב״ קרקע חוזית אותו הסט״א עליו ממשיך החוטא האיש ’ '
ת ההיא הקלי' אין ו.לכן יכו'  מוש^ המת את מוצאין אנו סיבה איזה עי הקבר אלא האדם מן נפר̂י

:וק׳ל שנוי בלי כדרכו דרגא שהקלי׳היא שכיון כלו' נ״ב * אחר-המיתה
ד , אינה שם נדבקת שהיא במקום ו;לכן דעותא ̂^ • וכו' כגופו נפשי מחזירים ואז OtT י  ̂נ
רשי אמי ד״ח סוף רות על בזוח עי' ׳ המלט כאין זו מדה לידי שתכיאהו על נפרדת

 וש̂י העולם מן האדם שנפטר בשעה אלכסנדרי להפרד לה אפ' אז לבה מזמת שעשת<ה לאחר- 3אב.
כע״^ ועיע * יעש קאמר הבהמית נפש ,דעל ־ והעיכול והחבוט הקבורה. עי ואילך מכאן.
 מפורשת יפה הקבר חיבוט שעי ההפרדה יהנה
הקבורה שעי אבל,הפרדה כסמוך לקמן־ <1כדל

 הי^ שידוע מה מתיישב ובזה * יעש רפז ן ש'
עול^ פטירתו אחר תכף הצדיק ש:פש מכ"מ
למעלה ’



גטאהרן כג הקדיוה הגלגולים ש' על פי' בני
 הככור שאחר אפשר ואיך מ״ן בסוד למעלה

 מחיבו' שנצול מי אין כי חיכו״ה לקבל קרר .הזה
 ע״ב דפ״ח אמור פ' ריש דכזוהק ועוד • הקכד
 יבוא שנפטר עצמו יום שבאותו שאף קאמר

 הנפש תביא איך יא״ב ־ יעש אחר בגוף .בגלגול
 הזוח לפיד אכל החבוט לקבל הא' הגוף כזה

̂ל  הכרת ענין מא' ח״ב הכרית ס' ועי' ניחא .ה̂כ
: יעש גד׳ה פ'

וכו' אש של כמקלות אותו וחובטים
 י לגמרי הקלי' מהם שנפרדה עד

 בעפר מתעכל ש קלת נשאר דהא לגמרי ל״ד כ״ב
 חיכו׳ה וקיבל מח שככר דמי צא״ל מיהו כמש״ל

לחיבה לבוא צריך הוא אמאי בגלגול לבוא וחזר
 ■ כפ״א הקלי' ממנו נפרדה ככר והלא כ' פעס

 לן תיכעי לא כ' כפעם עכשיו וחטא וכשחזר
 והמשיך שחזר משום לחיכוה הוא צריך יוראי
 שחטא או חטא לא אם אכל • מחדש הקלי' מליו

̂ת * חיכוה צריך אמאי תשו' ;יעשה  ל אה׳׳ג וכ׳
 ׳ מח׳יבוה נצוצ אדם שום דאין רזל קא' דהא זח

 חלב גמולי דאפי' חיכוה כפרק אמרינן וה"כ
 מגולגלים שאלו וע״כ כו נדונים שדים יייכקי

 למה דאל״כ הקודם מגלגול מיתה וחייבים הס
 ואמאי בו דנידוגים קא׳ ואפיה כקטכותם מקו

 הקלי' כל מפריד א' רפעם חיכוה דאין יל ושמא
 היסורין וצער שכירו הזכיות שיעור לפי א12 לגמרי

 עשו שלא א״א הרשעים ואפי' שסכל והמיתה
 המיתה צער וכפרט יסורין סבלו או זכות שוס

 להפריד חיכוה להו מהני ולכן ככל שוה שהיא
 דאל״כ הזכות כפי פעם ככל פורתא הקלי׳ מהס
 עד פעם ככל חיכוה הוא צריך ולכן למה גלגול

 במכוש לגמרי ממנו היא נפרדת אחרון שבגלגו'
 בלק בפ' מארש״כי מש' לזה ראיה שו״מ * אחיון
 מה עכר קב״ה ולהלאה מכאן מא' בי' הקוף
̂עש וכו' יעבד  דפ׳ב שחיבוט אפ' או * וש״וש ^

 כשעת עצמם קדשו שלא ואמו אביו מחמת "וא
 ' הולד בנפש הקלי' דיבוק נמשך ומזה קשמיש

 בגוויה דיהבי דידהו רוחא ההוא מחמת א'כ
 • יעש ע׳ב ד׳ג פ׳ב מס׳הג נר' וכן י בהק' הלל

 כדרוש זל מהר״חו שכ"כ מצאתי החיפוש ואחר
 פ״ב בש״מח M הש״מש הביאו b בה חפצי
 לנפש הוא ד^בוה מזה ולפמש״ל * יעא ד אית

לק"מ הח כל שמצורת היסודית שהיא הכהמית
ל הרןK בני

 כפ״ע מחדש א' יסודית נפש לו יש גוף כל שהרי
 נתקנו שלא ניצו' שאותם יד בהק' כמש״ל א״נ
 דכל יל (א״נ ־ יעש להתגלגל שחוזרים הם

 הגר נפש על או חדש ני' עם מתגלג' הוא מגולג'
 ^בוה צריך ב' גוף גם ולכן א הק׳ כסוף כמ״ש
 היה אם ואפי' * הגר נפש או החדש ני' מפני

 אפיה בת״המ קמים שאינם מאותם המגולגל
 הועיל לא הא' שגוף מפני חיכוה צריך הב' גוף

 יותר פשוט נר' וזה * דמי דליתיה וכמאן כלום
יאודה) : תרוצים משאי

ז ם ט  פי' וכו' הקבר להעמיק צריך כן ועל ש
 הקבר להעמיק המלאכים צריכים שלכך

והש״מש * לנערו חלל מקום שיהיה כיי כמש״ל
 קא׳ אדם הבני שעל הכין מארזל לש' בפי' זל

 מה הס״ר ואחר ־ יעש הקבי להעמיק שצייכים
 סוף סוף הקבר שמעמיקים מה יוסיף ומה יתן

 מקום כאן ואין עפר אותו וממלאים חוזרים
: עכ״ל פנוי ,

V I ם  מח״הק הניצולים אותם אפי' אמנם ש
 הניצולים אותם שאפי' פי' נ״ב ־ וכו'

 למות הם צריכים מ״מ סגוליות מצות עי מחיהק
 מועילים אינם סגוליות מצות אותם שגם משום

 בנקל מיתה לאחר אלא מחייס הקלי' להפריד
 האמור מטעם מחיים הפרדה שום שאין לפי

: וק״ל לעיל
ח ם י  בע׳ש הנקבר כל כי ממוזל ושמעתי ש

 הא נ׳ב * וכו' ביום שעות ה' אחר
 מבו' הוא דכן חידוש זה אין מח׳הק מציל דע׳ש

^ הדר ארזל אכל הל חב׳הק־פ׳ג כפרקי  ומת ב
 או דאו ובודאי עכ׳ל הקבר דין רואה אינו בע׳ש

 יום כל דלאו הוא להשמיענו שבא מה אכל קא׳
 מיהו • ומעלה שעות מה' דווקא אלא מציל ע׳ש

 אי לסיפוקי אייכא דקא' שעות ה' אחר בהאי
 ה' התחלת אחר או קאמר שעות ה' סוף אחר

 אין בכלל ה' ושעה הכי כתר דקא' וממאי שעות
 בכלל אי לספוקי איכא נמי דהתם להכריע
 איכא וה'כ * ההצלה ככלל או קאמר׳ החיבוט
 ובלשון שם מאחל ש' שבסוף רזל כלשון לספוקי

 ש' בלשון וגס וכו' וכתחלה ר׳ה ע׳ב ד'צ ש'הכ
 מיהו ׳ יעש סו׳עב ד׳כז קדושים ,פ׳ מארשמ

 כתב וכו' מלך אל בסוד ע׳ב ריש ד׳סב בש׳הכ
יעש ששית משעה מתחלת שכת שתוקפת בהדיא

ולפז



אהרןכג הקדמה הגלגוליס ש' עלכיו׳כני
אינהי מח׳הק דהצלה צ׳ל ולפיז מי  מתחי׳שע' א1נ
 תליוא בהא דהא לא ה' שעה אכל ולמעלה ששית
 אין וא'כ מזולתו הוא דרוש שאותו שם שב' אלא

 בענין רע׳ג ד'צ בש׳הב שם אפל ־ כ'כ •ראיה זה
 איכא ה' שעה דמתתלת כהריא שם איתא הטכי'
 דמתחלת יל שכן וכיון * יעש שכת דתוס׳ הארה
 הכא דקא׳ ה' ושעה מח׳הק ניצול נמי ה׳ שעה
 פ' הרש^ מאמרי בש׳ ומ״ש ההצלה ככלל היינו

 מתחילי' ה' שעה דמסוף הו׳עד ד׳כז שם קדושים
 ועי' • שאני דעליה יל יעש לעלות העולמות
 הדיוט ואני מ׳ש הנ׳ל במקומות ז״ל להש״מש
ע • כתכתי הנלע׳ד ^  שס זל להש׳מש ו
 אלו דשעות שב׳ ה אוח ו ליל בענייני בש״הכ
 דמלתא לרווחא ניתב אני ובז • יעש הס זמניות
 רזל דברי פשט אבל קודם א' שעה מח׳הק להציל
:־ ההצלה בכלל אינה ה' דשעה הוא .
ם  הנכנס היציהר קוד היא הקלי' ואותה י

 שיש מש' נ׳ב * שנולד מיום באדם
 אח״ך אלא שנולד ביום נכנק שאינו אחר יצהר
 תבין ומשם ופ״ט פז נ ש' בע״ח היטב ועי'

: יעש הכא מיירי הבהמית דכנפש
 נשתרש אד״הר של חטאו עי הנר; כי כ

 כעיסה וכו' והקלי' היצהר עמו ונדבק
 שב' הקודמים דבריו סותר זה אין נ״ב • וכו' א'

 מיום כאדם הנכנס היצהר סור היא הקלי' שאותה
 בגוף דר;כניסה דיל זה קודם ולא דמש' • שנולד
 מעת הוא הדבקית אכל שנולד מיום אלא .אינה

 וקרחונה היא בגוף וכשנכנסת אד״הר של חטאו
 לה אזלא כבר נמי דהרכקות ק' אך • עמה

 שבאה קודם הנוק' תוך כעי' הנפש משנכנסה
 לא דאכתי ויל יב בהק' לעיל כמבו' לעולם
 לעולם באה היא צורך לאיזה ״כ1די לגמרי נטהרה

 עיכובם זמן יתרון שכפי שם ממ׳ש מש' והכי
 דאינס הרי ־ יעש זכוכס יתרון כך המל' במעי

 יל א'נ ־ ספ׳לא בק׳הג ועי' לגמרי מזדככיס
 ממה• אלא טומאתה מעיקר אינו זיכוך דאותו

 רב זמן שנתעכבה מחמת טומאה בה שנתוסף
 כדי שכ' דהתם לישנא \ ו וה"נ הקלי' כתוך

 זיהמת טומאת מחלאת שם ולהתנקות טהר
 • יעש בתוכם בהיותה בה נתערבו אשר הקלי'
 • הם טעם דברי הנר' לפי שכתבנו שמה והגס
שהיא הבהמית בנפש דמיירי מזה לפמש״ל מיהו

 ש״מנו בע״ח ועיע * ליתא קי' מעיקרא היסודית
ועי' יעש פ״ב נ ובש' ופ״ד פ״ג נוגה קלי' ש'

היצהל שאין פיא אמת דברי ח״ב הברית בס'ג״כ
 כנפש אלא האדם של וטבעו בדמו ונמזג נמסך

 שהם הכא יקאמר והיינו * יעש לבד הבהמית
: וק^ל א' כעיסה

א  כחי' כפי ידוע שם נה יש כא״וא 0ש כ
 בש״הפ עי' נ"כ • חוצבה שממנו אבר

 ̂כ הוא הענין וסוד יזל שב' ע״ד דס״ב שמות פ'
 במי' על מורות אדם בני שבשמות אות-ויצ

 מגולג' שהוא ומי בו הנתונות הנש' של הניצוצות
 ̂ב שנתקנו הני' על המורות אותיות בו יש

 מעורכות עדין כי להורות ממנו חסרות והשאר
: יעש עכ״ל רע הנק' בקלי'

 שמות ב' לו יש אדם שכל ונמצא שס כב
 כע״ח זל להש״מש עי' נ״ב ׳ וכו'

 שהק' וכו' רזל כ׳ וחנה ד״ה טו אות פ״א ש״כו
 נר׳ן לקנות האדם שעולה ומדרי' מדרי' כל שכפז
 ומהקלי' מהקדושה בפ״ע שם לו להיות צריך היה

 אחר בגוף הרוח דבכוא מוצאין שאנחנו וכמו
 שקריאת ולעד״ן * יעש אחר בשם שנק' ודאי
 באותה בו הנמצאת בחי' אותה כפי תלוי השס
 היא ואם נפש היא אס השם קריאת של שעה
 וכל הגוף בזה עכשיו עיקרית שהיא לפי רוח
 אס ולכך אחריה נמשך הוא אח"כ שיזכה מה
 שזכה' אפי' אז הנפש בחי' כפי בישראל שמו נק'

 דמאי זה בשביל שמו משתנה אינו לרוח אח'כ
 שמו" נק' אז אחר בגוף הרוח בבוא משא׳כ חזית
 .באותו עיקר שהוא משוס הרוח בחינת כפי

: וק׳ל גוף
ג להשיג יכול היה האדסץכו' אס והנה 0!ש כ

וא״תנ״בוכו׳ הקלי' שם מה ולדעת
 שם שהיא המתים k החיים כעד לדרוש לנו ומה

 שמו לידע יחקור אס זה להשיג יכול והלא הקלי'
 באדם הפרטי מחצבו מקום היכן שבקדושה

 באדם שכנגדו הינרטי מקוס ידע וממילא העליון
 דשם דשמא ויל * הס זה לעומת דזה הבליעל

 בריש מש״ל לפי מיהו ־ ביותר הענין מבו' הקלי'
 הכליעל באדם הנשמות נפילת בענין זו הקד'

 היתה בפרטות אבל כסדר ־ היתה דבכללית
 ליכא דהשתא לק"מ יעש איפכא א"נ בערבוביא

בעד' לחקור צריך וע״כ דמלתא עלה למיקס
שמו
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דווקא שבקלי' שמו

 כפדדת ההיא הקלי׳ הייתה וע"כ *׳ש□
 ל״ד נ"כ • וכו' בחייו בנקל ממנו

 אלא לעיל כדאמריכן מחיים הפדדה דאין
 כאבר וכעשת מחיים כחה כיתש שהיה

 לה די בקבר דהו כל שכחבטה עד ה^״ולדל
 מחיים כחה שמתישים הצדיקים דוגמת נהיפרד

_ : והסיגופים הקו״מ עי -
 שלא כיון עד וכו' אותם מכים ולכן
 שערחו כדרך כמעשיהם לטרוח רצו

 אע״ג הצדיקים דכשלמא פי׳ כ׳׳ב ׳ ^^ייקים
 קים מ״מ הקלי' שם לידע חקרו לא כמי יאיכהו

 מזה יותר עצמם שהטריחו מיכה בררכא נהו
 ומש״וה להפרידה עשו שבכוחם מה וכל ^הו"מ

 שלא אתם אבל השם בידיעת להו איכפת
 לטרוח לכם היה כמותם עצמכם להטריח יניהס
 מקום לתקן כדי שלכם הקלי' שם לידע ^'^א

 בכקל מכם הקלי' ולהפריד לכם הכוגע ^^יעי
 לא כזה קל דבר שאפי' ועכשיו הצדיקים ^פו

 הקלי' שם יודעים אתם שאין והראיה ^איתס
 הקלי' להפריד אופן עור כשאר לא א"כ פלכס

 תשאו ולכן בטן חדרי מכות עי' אלא
 הוא מהם הקלי' שם דהעלם כאופן * ^^נותיכס

 להם גרם וזה בחייהם עצמם הטריחו חלא ^איה
* לחייכם כדי עז שואלים.אותם ולכך ’

 שם זל להש״מש שראיתי לפי זה לבאר והיציככו
 שנדחק ער הרכה כזה שכתקשה מאיזל ־

 כחכם ולעכ״ד יעש מפשוטו הדבר ^^יניא
: וק״ל כבודו הטריח -

 כשמות מצר שמות שקרא כמו כי
 היינו נ״ב ־ ולו' קרא כך הקרושות

 ל״ח סכהררין ובתל בכתוב כמכו' החטא !ודס
 דקדושה לסטרא בפ״ע שמות שקרא וכמו ^

 שככגדה דקלי' לסטרא כפ״ע שמות ?דא
 ועירב חטא וכאשר תרתי שמות מ׳״כתיב יי[ק

 נפש לארם לו שחוצכים שכמו גרם אז י י
 מסטרא נפש לו חוצבים כך דקדושה

 כמש״ל שמות ב' לו יש ארם שכל יכמצא ?ני
 צ״ל כאשר ותיבת לפי תיבה למחוק פיש י
ל וכאשר ». >:

 ם כע כי הודעתיך ככר ואמנם
קודם שכ' מצאתי בקט נ״ב • וכו' העשיה

 משובש הלשון שנר׳ אפי׳ יאילו מכא! וזל וה ענין
 בעולם כי ומ״ש עכ״ל יכין והמבינו אותו כתבתי
 נאמרו שמועות ג' הנה וכו׳ גובר הרע העשיה

 בשוס העולמית לייי ש' בש״מג • כע״ח בזה
 הקדושה מן מיעטת הקלי׳ שכברי׳ כ׳ ההק׳

 א' בשיקול והקלי' הקדישה וביצי׳ ■ ונפרעת
 חציו שכברי' כ׳ פ״ר ובשמו ' מעורבים ואינם

 טוב חציו וכיצי' ׳ מעורבים ואינם רע וחציו טוב
 שבברי' כ' רפ״ג ובשמ״ח * ומעורבים רע וחציו
 מחצה וביצי' מעורבים הס אכל מרובה הטוב

 מהרש״ו וכבר * יעש מעורבים והם מחצה על
 אהדדי ושמ״ח רשמז ברי' רמי פ״ד בשמז שם זל

 י אות פ״ד בש^ שם זל והשמ״ש ־ פצ״ע והניח
 רביע בכרי׳ הוא מעורבים אינם דקא׳ רמאי תי'

 • רביע בברי' הוא מעורבים רקא׳ ובשמ״ח * דאצי'
 דשמ״ג ההיא נמי יתורץ ולפיד יעש התחתונים

 ויצי' בברי' מיירי דתיוייהו ביצי' בין כברי' בין
 אין. לפק״ד מיהו * מעורבים אינם שהם דאצ'

 בברי׳ דאיירי בשמז איך דא״כ יפה עולה תירוצו
 ובשמ״ח מחצה על מחצה דהם קאמר דאצי׳

 דהטדב קאמר התחתונים רביע כבריאה דמיירי
 שיהיה ואיך ׳ מסתברא איפכא אדרבא מרובה
 דאי כמאן דלא היא ר'ין רהק' תכין דבר ממוצא
 רובו קש' כשמז ואי דיצי׳ מעורבין קשיא כש׳מג

 מעורבים אינם קשיא כשמ״ח ואי דביי׳ טוב
: וצ״ע דברי׳

ח  • וכו׳ מהקלי׳ נר׳ן לו שיש מי ייש כ
מהקלו׳ נר׳ן לו שיש לה משכחת כ״ב

 מהקדושה כר׳ן ג'כ לו שיש טובאלפי חשיב והוא
 כמ״ש ממנו גדול יצרו מחברו הגדול כל כשוד

 אלא ש׳כו ריש בע״ח זיעא הש״מש בהגהות
 ולא לחור מהקלי' כר׳ן לו שיש כמי מיידי רהכא

: וק׳ל מהקדושה
פ . וכו׳ נבט בן ירבעם כדמיון יהיו 2כ

 כל עם וחבריו שירבעם מש' נ׳ב
 ידענא לא וא'כ מהקלי' נר׳ן להם היה לא רשעתם

 מהאי טפי רשעות מאי מהקלי' נר׳ן לו שיש מי
 לעו׳הב חלק להם שאין ומ׳ש • למעבד ליה אית

 קוף לקמן כ׳׳כ וכו' נשמותיהם שיעלו שהוא
: יעש כד הק'

ם ל  בא מהם בפירוד באי שהנולדים לפי ש
כהם אדוקה אינה שהקלי' כלו' כ״ב

כ״כ
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 • מעט היא כפרית אלא כחו״ל כהנולדיס כ״כ

 אבל מלתא תליא דכלידל::דאי מש׳ רזל ומדברי
 כל דקא' מלחא תליא דבדירה מש׳ דחיהק בפ״ג
 להקל בדבר ויש * יעש חיבהק רואי: אינו באי הדר

 דמי נקט דמלתא אורחא דרזל וצ״ל ,־- ולהחמיר
 לצאת דאסור שס הדר היא מסתמא באי שכילד

: וק״ל בחכס לחו״ל מאי
א  ההיא הכפש מהם להפריד וכדי ל

 מאינהו לאו מהם האי כ״ב * וכו׳
 כלים דהכהו בהו ■דאיירי מהקלי׳ כר״ן להם שיש

 מהם להפריד תקכה שוס להם ואין וכדבקיס
 דאיירי מאיכהו אלא חיביהק עי אפי' הקלי׳

 דקא׳ והייכו דקלי' כפש רק להם שאין לעיל בהו
:וק״ל הכפש מהם להפריד

 גבורה שהוא מ״ב בן שם שהוא לפי 3ל
 החסד סוד שהוא שכ' ולעיל כ״ב

 ■ :וק״ל שבגבורה חסד הייכו
 כ״ב • וכו' כמצאו שכבר שתמצא עד OtT ג ל

 כטריקון היא עד יתיכת כפל שט״ת כר׳
 אחרת כוסחא ־ נמצאו שכבר תכות ושני דרך על

:וק״ל מהם א׳ רק שתיהס לגרוס ואין היא

כד ההרמה
 מארזל כש׳ בשלימו׳ הובאה זו הק׳

 במת׳ והיא זל מהר״שו כאן כמ״ש
 תראה קצהו ועוד יעש סנהדרין

: יעש ע״ד ד״קלח כס״הל
 עו״הז מן הצדיק פטירת אחר כי דע OST א

• וכו׳ צ״ג הוא כי עונשין בר אינו אם
 מעלה הוא כמי גמור שאינו דצדיק ודאי הא נ״ב
 ע״ב ד״ה כש״המ כדמוכח פטירתו כשעת מ״ן
 וכ״מ • יעש כייתות מחייבי רשע שאינו כל

 אלא ע״ד וד״קן ע״ג וד״מד ע״א ד״כא מס״הל
 תמיד פטירתם לאחר דגם למימר רבעי משוס

 לה משכחת דלא ודאי והא מ״ן בקוד עולים הם
 הא עונשין כר דאי עונשין כר דלאו בצ״ג אלא
 כגיהכם או בגלגול או עכשו לקבל צריך כיחך על

 צ״ג בעינן לכך מ״ן להעלות עוד יכול ומהיכן
 מיידי דהכא משוס א״כ • עונשין בר שאינו

 בר שאינו צ״ג בעינן משו״ה לא״וא מ״ן להעלאת
כצדיק אפי׳ סגי בזון מ״ן להעלות אכל עונשין

f. . • עונשין ובר גמור שאינו
 יז״ כ דבכת אע״ג כ״ב • צ״ג הוא כי ב

̂^ הצ״ג מן שאיכס אעפי לקמן היי
. :וק״ל בתכלית צ״ג שאינם

 ההי״ העליון זווג מעוררים ושם DtT ג
הי״ בכאן נ״ב ־ באי׳ אבא ומזדווג

ה הס פטירתם בשעת שהצדיקים אומר זי עו  מ
 גן ר׳ ויקי כס״סל וכ״כ בא״וא גס העליון זווג
 כש״ה^ אכל • יעש יומא מס' מארזל ובש' ע״ג

 יז ע ךע״א ץ ן^ךךן/ ד״^^ דכפ״א ב דרוש
 מש וד׳קן ד׳מל ובס׳הל פ׳א הכללים ש' וכע׳ח
 כןף רק הפטירה בשעת זיווג גורמין שאינם
 י* שא כצדיק כאן כצ״ג כאן ויל * יעש בלבד

 ה דף כש״המ מ״ש עפי א"כ א כאית כדלעיל
 גוי? הוא נשמה כחי' לו שיש דמי דכ״א וכס״הל

 ו^' בזון זווג מעורר נפשו עי כי בא״וא גס זווג
 נה^ כסי' רק בו שאין מי אכל כא״וא נשמתו

 הש״מש וכ"כ לבד בזון רק זווג מעורר אינו
 יוהי נשכיל ואם יעש כסנהדרין מארזל בש' ז״ל
 נשמה לו שיש דמי א׳ הס אלו תירוצים דב' נר׳

 כש כמ״ש החטא מן רחוק שהוא לפי צ״ג היינו
 קא דהכא ק' מיהו • יעש וכמ״א פ״ב העקודים

 הי[ כש והחם בא״וא זווג גורמים מיתה דכשעת
̂^ אלא לעשוקו א״א א״וא דזווג קא'  הריגה ע

 יי- ועש אדם כל במיתת לו די ואין עק״ה ממש
 למסיי שיכוון שצריך כלו' אלא קא׳ ל״ד דהתס
 למיתה עצמו למסור די ואין להריגה עצמו

 לגיו? הוא יכול ממש מיתה כשעת אכל בנפ׳א
 ועש לשרפא רישא קשיא דאלת׳ה כא׳וא זווג

 חא ע״ג ד׳לה דק׳ש ו דרוש בש׳הכ דהא ותדע
לגרום יכול באחד להריגה מס׳ינ דעי בהדיא
 כש^^^ דקא׳ ממש הריגה ע׳כ וא'כ יעש כא׳וא

 י ג מיתה ה'נ ל׳ד דהריגה היכי וכי ל׳ד הוא
̂̂י מיתס אכל למיתר: מסירר: כלו׳ אלא  מ-

̂^ שם מאר׳זל בש׳ ועיע ־ בא׳וא זווג גורמת  כד̂י
 ה כמס וכין בפועל ק׳ה על בהריגה דבין הב׳

 זווג גורם בשניהם ק׳ש כשעת להריגה
 מיה^ קאמר ממש הריגה דלעולם יל א'נ ־ יעש
 וה?א התס כנז' מחשבה עי בא׳יא מיירי התם

 י עה והנ̂ר • במיתה דסגי דישס׳ות בזווג מיירי
^ כוונת ההדיוט אני פירשתי הנ״ל ש'המ  המש̂ג

אומרים הן מה פטירתן בשעת דסוכה פ׳ד
לו
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 וכי' מזכח ולך ליה אומר ר׳א וכו' מזכח לך
 רהוה כמה לאשמעי'ת״ק אתא דמאי דלכאו׳ק׳

 אומרים היו מה ותו י פלוגתא כהאי נ"מ, ומאי
 ידוע ככר אמכם * אלשעכר דקאי כיון מכע״ל
 ראוה כדתכן ואמירה דכור בשם מכונה שהזווג

 כמו חיכור מלשון היא אמירה א״נ וכו׳ מדכית י
 המחוכר דכר הוא שמניינו הכגל* שבשפת אימרא
 או' הן מה פטירתן באעת אומרו והיינו •לבגד
 הם מה מהעו' צדיקים של פטירתן בשעת ■בלי'

 ת׳ק וקא' לא״וא אם לזון אם ומזווגים מחברים
 כלו' מזבח לך יופי או' והיינו כזין זווג שגורמין

 שהיא העליון המז׳ את ומקשטים מייפים שהם
 מזדווגת היא וע׳יכ לגכה מ׳ן העלאת עי הניק'

 כנז' קמך אתיכא כרא כמאי חזי ואומרת זא מס
 הס הצדיקים שנש' כ דרוש טל כש' ועי' בזוהק

 למימר ר״א ואתא • יעש העליונה הכלה קישוטי
 גס פטירתן בשעת זווג שגורמין צדיקים שיש

 לא״וא כלו' מזכק ולך ליה הא יה הנק' כא״וא
 דבשניהם זון דהיינו מזבח לך וגם יה הנקראים

 יופי.ך כ״פ הלשון שכפל ומה * זווג גורמין .הס,
 שכל הנז דרו' בש׳טל למ״ש לרמוז וכו' לך יופי
 שגס כאופן • יעש כ׳׳פ להתתקן צריך מ״ן כחי'

̂יחתן  דילהון תלמודא יכל תלמוד צרי' ת״ח של ^
: אכיר זיע ליה סדרו דאורייתא רזין על

 נאמר אלו ועל וכו׳ גדולה הג' הכת DtT •ד
י העו״הב לחיי מזומן

 עור וזל וב בזה שני דרוש עוד שכ' שם מארזל
מכולם גדולה מדרגה

 ע צ זל מהר״שו שם והק' העו״הכ בן שהוא לי
 עדיף דמוכטח כתכ זה שכמא' אהדדי דקשיין
 אהדדי ופליגי עדיף רמזומן כ' הקודם ובמא'

 המתאכק צע״ון איש ולי עכ״ל להכריע כידי יאין
 א דררוש דהתס עו״הכ כן רמדרי' נ״ל בעפ״ר

 מובטח מדרי׳ אכל הזמן דזה א״וא כזווג מיידי
 יא א כזווג מיירי כ רדיוש העו״הכ כן שהוא לי

 שכן הנפלא עי׳ אותו שמתעלים אחר שלעת״ל
 המדרי וכ' אלעתיד רקאי מובטח לשון מורה

 ן מ בסיד לעלות יכול לכדו הוא כהיות הס אלו
 הכא כדא כן לשון מורה שכן זולתו שיתוף כלי

 שיתוף עי שהוא אפ' העו״הכ לחיי מזומן אבל
 ימזי״ן זו מדרי' והנה • כן כו נא' מדלא זולתו

ל לעת הם ושתיהן מדרגות כ' כוללת ג״כ .היא
א אהרן בני ל

 שבה האחת המדרגה • מזומן לשון מורה שכן
 כשמזומן והיא הכל מן ומעילה גדולה היא

 וחידוש עיבור לצורך כא״א מ״ן כסוד לעלות
 דהכא הגדולה המדרגה והיא דא״וא המוחין
 ממנה הגרועה הב' יהמדרי׳ ׳ א כדרוש ודהתס

 עצמן בא׳יא אלא כא״א למ״ן עולה כשאינו היא
 שיוכלו כדי העו׳הב חיי הנק' מוחין להם להמשיך
 ההוא העילוי כתכלית שנתעלו אחר להזרווג

 דמיירו העו״הכ לחיי מזומן מדרי' היא והיא
 עדיף דמוכעח קא' ומשו״ה ב כדרוש התם כיה

 משא״כ לעלות יכיל לכדי הוא רמוכטח משום
 וכ' דדייק והיינו אחר שתוף b שהוא כמזומן

 יכול לכדו שהוא מי וזל מרכעח כמדרי' רזל שם
 משא״כ שר״ל דמשמע יעש וכו' הזווג לעשות

 מדרי' מיהו * לכדו דאינו מניה דלעיל מזומן כ
 כן ממדרי' טוכא עדיפא היא דמזומן הכ' זו

 רזה א״וא כזווג מיירי דההיא התמא כvהעו״ר
 העלוי אחד לעת״ל היא הכ' דמזומן וההיא הזמן

 שתי שהם כאופן * עדיף דמזומן קאמר ומשו״ה
 הה׳ מהמדרי׳ חוץ עצמם כא״וא ד' שהם מדרי'

 השתי׳ הדרם וזה בא״א שהיא שככולם המעולה
 לעו״הכ חלק להם יש הא' והס יזזמן כזה הם

 כן הימנה המעולה והכ' זולתו שיתוף עי שהיא
 של ע״ד והם לעת״ל י' שהם לכדו שהיא עו״הכ

 דהתם כ דדרוש מזומן מדרי' הא' הזה הזמן
 הימנו המעולה והב' זולתו שיתוף b שהיא
 • לכדו של־;יא גופיה ידרוש ראותו מובטח מדרי'

 לחיי מזומן היא שככולס המעולה הה' והמדרי'
 שעולה ודהכא דהח' א'־ דדרוש המעולה עו״הב
 שהוא ואע״ג דא״וא המוחין חי' לצורך כא״א

 למקום שעולה וחיליה גוכריה רכ מ״מ כשיתוף
 למדריגת זוכה שהוא דמכ״ש ועוד * כזה גבוה

 כ' יכואו ובזה מכולם גדולה היא ולכן מובטח
 דמוכטח כ כדרוש דקא׳ דמאי נכון על הירושים

 גופיה דרוש ראותו ממזומן היינו, ממזומן עדיף
 ממוכט' עדיף דההוא א רררו' ממזומן לאו אבל

 הס ארבע שהם מדרגות השתי איך והכן וראה
 וראיתי לעת״ל סדרן כך בזהז כסדרן ישר כסדר

 יעש כזה מ״ש מארזל לש' שם כפי' זל להשמ״ש
'•' :כתבתי הנלע״ד' ההדיוט ואני

 הכ״ל זל מהר״שו קו' ליישב מלין לאלוה יש עוד
דהנה- כדר׳זל תחלה שנדקדק כמה והוא באופ״א

נודע



ד' הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני כ

נק' שהתבו' שו״פד הזווגיסש' ש״מו מע׳ס גודע
 בכאן ואיך לעת״ל נק' היא הביכה אבל עו״הב

 אש׳ טפי יקשה וכ״ש עו״הב בינה עי' לאי' קרי
 עו׳׳הב שבין זה קילוק הביא מזה דלעיל מאר׳זל

 שס הקשה וכן להיפך כ' ונר' ובהמוך צלעת״ל
 זל הרש׳׳ש מ״ש נו' אמכם • יעש ז״ל הש״מש

p ביהגהותיו W 'מתחלקי' הס דא״וא פ״ו אכ״ך ש 
 שבשס יוד עי' א״וא פרצו' ק' שהס זוגות לד'

 או״א ותחתיהם שבשם א' ה' עי' יששו״ת וכנגדם
 נקבות הג' כל א"כ ־ יעש תתאין ויששי״ת תתאין

 אי' לגבי תבונה נק' הס האחרונים זוגות דג'
 חק עו״הב לקרותם יצדק ושפיר הא' דזוג עי'

 • לעת״ל כק׳ לבדה שהיא א' דזוג עי' מאי'
 בש׳טו שם גופיה זל הרש׳ש מ״ש עפי כר' והטעם

 דא׳וא דג׳ר בג׳ר שהוא דשליס שלים דזווג פ״א
 זווגים ג' שאר אבל ואילך מהחרבן שנפהק הוא

 זווגיס שהג' וכיון • יעש נפהקו לא אחרים
 נק' שבהם הנקנות נפהקו.לכך לא התחתונים

 משא׳כ בז<הז לזון ובאים נמשכים שהם לפי עו״הב
 עכשיו כנמצא ואינו שנפהק הא' דזוג עליון בזווג

 שכל נמצא וא'כ * לעה׳ל נק' לכן לעת״ל עד
 זוגות דג' נקבות בג׳ הס והתם דהכא רזל דברי

 נמי ליישב יש שכן וכיון עו״הב הנק' התחתונים
 העו״הב לחיי מזומן בחי' דב' בעצמם הדרושים

 בש' התם זל הרש״ש ש מ דנודע והוא ־ איכא
 עי' א׳וא פרצו' ד' כי דקז ובהק' פ״ח אנ״ך

מהגרון א״א צדדי בשני עומדים הס עי' וישהו״ת
 בצד עי' וישסית ימין בצד עי' או״א הקזה עד

 תתאין וישהות או׳׳א פרצו' בד' וכעדז שמאל
א>׳א צדדי בשני עומדים הס שגס שתחתיהם

אהק
 כהיי לעלות עזומן להיות שזוכה מי ו׳א״כ

 ימי עליונים פר׳ ד' עי' לצורך •עצמו בא״א
 ̂רצו' ש'ם̂י ודאי עו״הב שנק'־ עי' ישסוח הס

 L כי לעלות שמזומן ממי ומעולה חשוב
י ולכן • תקאין פרצו׳ ד' עיבור לצורך עי'  , נ

 ג ^י דמזומן קא' הא׳ בבקי' דמיירי דהתס א
 קא' הב' בבחי' דמיירי ב כדרוש אבל

 עו ינק' נמי שהם עי' ^שסות נית כבן שהוא
1 • וק״ל הב' זו דבחי' ממזומן עדיף

̂, העיקרי לעו״הב מדבר זה כי 012̂ ה  שאי
 נ״ב • וכו' האדם פטיית אחר

 עו״י כק' הפטירה שאחר עולם
 ז' שישב יה״עה גבי כב בהק'
 ז? הרמ״כם כדעת והוא ' יעש פטירתו אחר

'הלם וע״ש ק הלכה תשובה מהלכות בסו״פח
ם: ובכ״מ ב ש

 לעלות אחרה א״וא־פעס יחזרו אז כי ם5̂צ ל
 שם כפי' ;ל להש״מש עי' נ״ב • וכו'

 וא^ זה עלוי ענין מה וצ״ל וזל שכ' מארזל לש'
 דקוים הא' נמדרגתס א״וא שיהיו הוא שהעילוי

 העולמות כל ירדו החטא עי כי אד״הר חטא
 שתי נר׳ ההדיוט ולי יעש וכו' ממדרגת' והפרצו'
 ונגמר נעשה כבר הוא אד״הר של זה קלקול
בהא, לעיל והין כעני כמ׳ש המשיח בימות ירינו

 העיקיי כעו״הב מיירי והכא יעש לח אות יא
 הוא כמ״ש המשיח ימות אחר הז' נאלף שהוא

 לחרם קאמר דר׳זל ועוד * יעש מזה לעיל התם זל
שגם חדש זה אין זל כדבריו ואס שלהם המוחין

ם-? מש׳
לעיר וכ״כ

 בננו"?? ם
זג

 התם זלהוח ש כמ שנת מנחת בעת ישנו עכשיו
לא

ע״בצחד" בהק' זל להרש״ש ועיע
 ש״עג

 לעת״ל וח׳כ
עולים שאינם

 מ מ בתמידות ואינו לשעה שהוא והגס
 ועוי השתא מיהא דישנו כיון חדש דבר מקרי I שמאל כצד וזה ימין כצד זה הטבור עד מהחזה

 ני אלא א״א בהוך עי' לזה הוצרך אמאי א"כ שכל ע״ב ד״מא ממכו״ש הוא וידוע • יעוש
לעולמים היה שלא מה מאד נפלא עילוי שהוא | _ש"עג בפרצוף אלא כעיבור עולה אינו פרצוף

; לזם הזוכה ואשרי אד״הר חטא קודם אפי' כלל
0 ז 5 T וכו' הנכיא שמואל ענין תכין וכזה .

י^. העלתה לא אוב דבעלת אע״ג נ״ב
 והיא יעש ש״כב בע״ח כמ״ש דגרמי הכלא בחי'

 הוא מ"מ אלו בזווגיס למ״ן עולה אינו בודאי
 שם ע״ד לנשמה ורוח לרוח והנפש לנפש הודיע
* וק״ל נתרגזו כולם ולכן ד״עא אחרי פ' בזוהק

 נשארים אמנם וכו' רביעי' כת יש עוד ח
נ״ם • וכו' שבמל׳ מ״ן בקוד למטה ,

 ודאי בא״א בעי' א״וא כשיעלו
לבד העליונים פרצופים הד' רק אלא עצמו בא^א
 זה שלו בקו כ״א עי' וישסות עי' א״וא שהם

 שתחתיהם פר' הד' אבל משמאל וזה מימין
 כא׳א עולים אינם התחתונים וששו״ת א״וא שהם
 שהם עצמם דא״וא עליונים פרצו' בד' אלא ממש

 א״וא שלו בקו כ״א בערכם א״א שנק' גביהם על
וא תתאין עי' בישתות תתאין וישחית עי' כא̂׳

י־יו׳
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י נ כ סב!אהרן ־ כי הקדמה .הגלגולים &׳ פי׳.על'
 שאיך שהקשה שם מארזל בש/ זל להש״מש עי'
 עכשם שסכלו לאחר אפי׳ למל׳ למ״ן עולים אלי

 יייןת כרת דהמחוייב בש״המ רזל והלא'כ׳
 ואני • יעש כלל מ״ן עליית כו ואין לקצי׳ נשמתו

מהתם ליה שמיע מהיכא. ארע ולא •כעי  הא הכ̂י
 עוצה ראינה התם רהאקא׳ מש׳ איפכא אדיכא

 ררווקח ומש • יעש מ״ן בקור פעירתה כעת שס
 עונש לא,קבלה ראכתי משוס הוא פטירתה .כעת
 דאינה לן לימא מאן עונשה רקבלה כתי אכל

הא קדייק, כריתה משום ואי מ׳ן בסוד עולה
^^^^׳חמררכמת לשיז אשכחן
ירח דלא A לשיז אלא דאינו כריתות

‘,-ווי משתבי^ וה׳נ יעש הכרת בענין ח׳ב

כי׳יז ולא בנפש אלא כרת שייך ילא
ניז ובש״הל ד בהק׳

 ן מ העלאת דאין משוס ואי שלהם הר״ון מצד
זל מצד אלא במל׳
^^אשמ^^ינן י'י^י^ שהעלאת הר״ון מצד  ̂׳
t נשתנולגריערתא ד^ו w

 ן מ כסד למטה הם. נשארים אלא לא״וא מ״ן
•• וק״ל שבמל׳

 צומת דהא בתלושין לא אבל מחצבם במקום
̂־ עוד גדל אינו נמי שנתלש  שהם לפי וצו
 דברי ליישב ואין ־ הבנין שהוא מכריח עי נלחצים
 דהא בתלוש דאיירי הנ״ל הברית ס' כעל הר״הח
:וק״ל יעש קא׳ הדומם איכות עיקר על

 ויבש נסתם וכו׳ מעיין איזה וכאשר ?סם ב
 מעלה ואינו נתייבש למעלה כוחו גס

 שעי ותפשר מאי טעמא ידענא לא ׳'כ’כ ־ מ׳׳ן
 לקלי׳ אחיזה ונעשה יחרב.ויבש נהר העונות
 שהיא גדולה והאבן כסוד שלמעלה כח באותו

: וק׳ל הבאר עפי הקלי׳
J ויצא מחדש שנתחדש תראה ולפעמים 

 יו1מי ביצא דרוקא נר' נ׳ב ׳ וכו׳ מעיין
 חפירה עי אכל זכות איזה עי שהוא שמים בידי

: זה בכלל אינו אדם כידי

כו הקדמה

שם א

כה הקדמה
 כעת מצאתי לא זו הקרמה

, • כמ^א שהוכאת
לב ה הם וכו האלו ההרים כי ורע י׳צס א

̂׳מר ■ י=י' יגרליס י  ר וישלח פ כס״ה, וכ״כ כרומם נם המגדל
שש הכרית ש׳ כעל הי״הח על ומהתימה י ע״ב

̂^ ®”הרי איכית במאמר ?rו׳
״״f ריהי® שאני ומה בדומם .n

 ”הי®' גרוליסיככמותם ייקר
1” !'’®יי® מח״א רק שבהם המגדל נח °? s'f 

״ ינרשי ילא לאכןייעש והיו יחול עפר אי;,'  י״
״ ה® ודבריי מפומיה פסיק ילא י \ י  ”״w. י

?ידול יי.״ ̂ t להקשית דאין ורע • להיפך היכר
ו '’®י* ®'’יי® בכותל .הקבועים 1 ער מחוברים כשהן אלא ל״ק ףע״כ ל5ך לעולס יויי-יו צגי

 ע״ב דסז לקמן זו,עי׳ הקדמלז כל
: יעש ד״םג פ״לה ובס״הג

 שתהיה בעולם נשמה שוס אין כי דע
 נרמז הלבוש וענין ובו׳ ערומה ח״ו

 וכו׳ הזה הלבוש ענין מה עתה ונבאר וכו׳ כזו'
 לפירושי דאתא נר׳ רזל לשון דמסגנון אע״ג נ״ב
 מצינו לא מ״מ שבעולם הנש׳ כל של הלבוש ענין

 נשמות אותם של הלבוש ענין רק בכאן שביאר
 שבו מהח״וג עצמו הדעת ממוח הנמשכות

 כמבו׳ בו״ק למטה מהתפשטוהם ולא למעלה
 ליחידי רק איני וזה ע״ב דכז רידן כהק׳ לקמן

 סי״פח ש״מ בע״ח כ:ז׳ וכיוצא יהמ כמו סגולה
 שמזה אלא י׳כיש ע״א ד״כו וירא פ׳ וכש׳׳הפ

 מהתפשטות הנמשכות הנש׳ לשאי־ ג״כ תקיש
 שהיא בכ״מ הנש׳ שכחי' לפי כו״ק צמטה החו״ג

 זווג ככל לזון הנמשכים החדשים מחו״ג היא
 מהחו׳ג הוא שהוא בכ״מ הנש׳ ולכוש מהכירוריס

 ופ׳ח פז כש׳טל רזל כמ״ש זון אצי׳ שכעת הא׳
 למעלה עצמו הרעת ממוח ולכוש נש׳ שיש אלא
 מחו׳ג שלה והלביש דשם החדשים מחו׳ג הנש'
 המתפשטים מחו׳ג שלה ולכוש נש' ויש דשם הא׳

 החדשי׳ מלזחו״ג הנש׳ עדז הם וגס בו״ק למטה
 הוא הלבוש כי דשם הא׳ מחו׳ג שלה והלבוש דשם
או עימי הדעת ממוח היא אס הנש׳ ערך לפי
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כני
שהס ביאר"בחי׳ ורזל vלמטר מהתפשטיתי

תקיש ולנמנר עצמו הרעת־’ ממוח הנלגשכות

אהק כו הקדמה הגלגולים ש' על פי'
0 8? If כתפצת־ערנ'!| לאה עם יעקב זווג הוא

ב י* ״ ^ ״ נ ?. אלא לחוד ערכית כתפלת ל״ד ־
לקיין כדמש' פכ״פ עומדים הס הא' לה4 חצית י ית״ל': הב' לבחי'

מ״ כהש ו-לא יעש והחמישי הג' מווג ע״א דכז
 ועי • יעש לד אות ־*לילה ד' דרוש בשה״כ זל'
■ נס״ד כו אות לקמן כדברינו ׳ ’

^ נ • האח^ היסוד כחי' עי' הוא ואז
היסו׳ ור״ל הראשון וצ״ל הוא שט״ס נר' י

P כמש״ה צפרניו מכין זרע טי' י' שיצאו 
 מה^שהכתוב נ״ב ידיר־ ■זרועי ויפוזו ’

 פ׳ג ש׳ח כע׳ח עי' רגליו - דורש ורזל ידיו אומר
 די במבו״ש והצ״מח סיד כן להר״ש כהגה

: יעש ע׳א
 כיוסף נרמזים היסודות כל כי DtT נ

 דיג יא בהק' כמש׳ל היינו נ׳ב
כמקום הפיצו' בכל מושיש הוא האדם כי

/ * / ̂י• ׳יי • 1׳ י /w

 חג^ת ונעשו נהי שנתעלו קודם לו שהיה הא' הצדיק
 כר הא' כך כתוב היה וכתחלה כזא שהיה ע״ד סו׳עא
̂ שי וחשב טעה הראשון והמעתיק הראשון ור״ל אחיזת

 לעי הד״לת לעוקן ועקרו ריעהו ובא האחד ־ יעש המעלות רום עד דעשיה מנוק' נשמתו
 , * וק״ל הזה הטעית ויצא כייש לו שנדמה כיסוד היא נשמתו שאחיזת ה״עה יוסף וא"כ
הכש לכושי סוד הס הטי' אלו ואמנם pp* D אירע! וככולם היסודות ככל מושרש הוא הרי

ענין נ״כ
:וק״ל שאירע מה

וכו' זווגיס חמש והנה שס ד
 דרוש כש״הכ עי' אלו הזווגיס שינוי .

ג ד׳מח דעמידה ב ובדרוש דק׳ש ג  ובדרוש ע׳
 חיי פ' מארש״בי וכש' ופז ד׳פו התפלות שינוי

: ■יעש שרה
ם ה  בלבד ו׳ק בבחי' בהיותו וכו' הד' זווג ש

 ונעשו ונהי חג׳ת ונתעלו פי' נ״ב
 עתה'כחזה הוא שלו הא' יסוד וא'כ וחג׳ת חב׳ד

 : יעש ע׳א ד׳עו דמנחה א בדרוש כש׳הכ וכמ׳ש
ם 1  בשאלות בנה״ש עי' נ״ב • וכו' הה' זווג ש

 דבש״הכ שהקשו טז כסי' המערב לחכמי
 הוא חצות דאחד שזווג נאמר דק״ש ג' דרוש
וזה א״א מחי' ממשיך שזה ערבית משל גרוע

 לחפ א״וא דכשמזדווגיס דע נ״ב י וכו׳
 הנמשכת זרעית טי' אותה הנה לזא מו'

̂ז דזא מו' בשם בכ"מ הנק' לזא דא׳וא הדעת  א
 אלך דיליה נרכחי דהיינו דזא עצמה נש' בחי' היא
 הנש' שהם הנדנחי אל ולכוש צלם בחי' היא

 ופיח סופ״ח וכש״מ סופיא ש"כ כע׳׳ח כמכו'
 שהנדנאי ודקיא דקי סוף כנר:״ש ועי' וכשא׳׳מ

 כקיו המלובשים המנוקדות הויות היוד הם־
 כעל ונכיר נעשה יום בכל כי * יעש דמו' הצלם

 ע כמ אצילותו בעת העולם בבריאת שנעשה מה
כ דמז דעמידה ב' דרוש בשה׳כ  כאהכ^ כמלת ע'
 כ רע ד״עד ובכה״ש ג' דרוש ריש שכ״ה ובע״ח

 אחזה ומכשרי ־ יעש ע״א ד״לא חדש ובדפוס
נשמה היא ואס אב של זרעית טי' שאין אליה

ק הולד | הוא ערבית דשל קא' והכא א״וא מחי' ממשיך  ״ ש שם בע״ת כמ״ש הנשמה לכוש היא י
 ורוחנייה חומר בה יש זרעית הטי' כי פ״ה !צפי׳־סדר חמישי שהוא חצות אחר משל גדוע

 ומהחוכני הנש' אל לבוש נעשה שבה ומיהיוחניות I שתי' מה ע״כ ד״קמג זל להתו״ח ועי' המדרגות
 היי היא זרעית שהטי' נמצא יעש הגוף נעשה ] ש״כח בע״ח מ״ש ע״ד שהוא נ״ל ולפק׳׳ד

 הוא שהענין כמו והנה ־ נשמה ולא הנשמה לבוש i המוחין איך תתמה ואל וזל סוע״ב ד״צה ובמב״וש
 הכוק עם מזדווג שכשהוא כזא הוא כך כא״וא I נעשי תכ״ב ובחי' או״א זווג עי נעשו הגדולים

 סנכררי אדס כני של התחתונים נש' הולדת לצורך | עיקר היא הא' והוויה המציאות כי א״א זווג עי
 זכוה או תפלה עי שלה כיסוד מ״ן כסוד ועלו j עי' היא הטבה תוקפת שהם המוחין אמנם וכו'

הא׳ מחו״ג הנמשכת זרעיח טי' אותה 1הני ן שגמר החטים דוגמת אחר טעם גס
 למטיז מהתפשטותו או למעלה שלו הדעת מוח

 לאותא לבוש בחי' רק ממנה נעשה אין בו״ק
 שם ועלו שנבררו חדשים החו״ג שהיא נשמה
 לקמן וכ"כ * העולם לזה כאה ואז הנוק' ביחס
הלבושים בענין הוא שכז ע״ב ריש דכז דידן בהק'

של

א״וח־
 דלעולם הכא יל וה״נ יעש וכו' האדם עי תיקונם

 א״א מחי' דממשיך והאי גרוע הוא ערכית דשל־
p צריך הא' ההוייה דלהמציא המדה היא 

: וק״ל עליון ממקום להמשיך
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 יעש עומד כמקומו הצ׳׳ע שעי*ין שהכין שם זל | והנשמה איברים רמ״ח נעשים שמהם הנש' של
 כה׳הל ועיע ערומים מלכיש ככרכת כנה״ש ועי' j הוא כשהוווג זהו ואמנם • יעש כתוכם מקלכשת

 המלכוש זה וזילת הל שכ' ע״א ד׳קלג א מלכים !שעלו חרשים הבירורים עי רנוק׳ מאתעריתא
 אמצעי אחר ומלכיש הנפש של אחר מלכוש יש : הכלה קשועי הוד שהם שלה כיסוד מ״ן כקוד

: יעש והגוף הנפש כין 1 דורה לפני ומתראח עולה שכהם העליונה
ם י מאתערותארדכוי־': הוא אם אכל זווג אלה לעוררו  הלכושים מיני ככל הוא ג״כ כי ודע ש

שגם פי' נ״ב ‘ הנשמות שאר שלוקחים | טי' אותה אז הקרי טי׳ בקוד נוק׳ כלי לחוד
:וק׳ל לעולם מהם נפרדים הלכושים אין הם j הולכת היא העליון מיקוד היוצאת הא' דחו״ג

א חדשים מחו״ג מ״ן כחי' כאן אין שהרי לכטלה ם י • וכו ישראל של האמתי שכיקוד והוא ש
יקוד לאפוקי האמחי לו' דקדק נ״כ אוותה נפשו שהרי אותה להלכיש נש' כחי' שהם

 רק בו אין ולכן אמתי שאינו דלקמן הד' דזווג ! אתערותא בלי הזווג אל נתעורר ורצונו ומעצמו
 דמנחה א דרוש כש״הכ ועי' ־ לבד דאי׳ חו״ג !קרי טי׳ בחי׳ שכל א״כ ונמצא מ״ן עי יכיק'

 בו אין רבמנחה ע״א דפז התפלות שנוי ודרוש י קוד הם ח״ו העליון מיקוד כביכול היילאות
:יעש לבד דאי' רמו' ו״ק רק י '

ב ם י  ומקתייס וכו' דאכא היקוד הנה כי ש
 ואע״ג נ״כ * דזא היקוד קיום עם

 דדעת מחו״ג הם הכא כהו דמיירי דלכושים
כמש׳׳ל דזא כו״ק המתפשטים מחו׳׳ג ולא עצמו

 1 ממש מעצמותו א׳ חו״ג שהם לחוד נש' לכושי
 I והיינו חדשים חו״ג קור שהם נש' כחי' יאינס
 I ואינם כלו' הנש' לכושי הם הטי׳ שאלו רזל י?א'
 1 כלבד הטי׳ אלו שאין לפז ונמצא * נש' כחי'

 הנש' לכושי קור היו ע״ה הצדיק יוקף עי ^ילאו
 של הקרי עי העליון מיקוד היוצאות טי' כל ^לא

 טי' ולכך הנש׳ לכושי קור הם כולם התחתונים
 משום ככ"מ כמבו' מאד הערך גדולי הס ^?יי

 שזה לפי עצמה מהנש' מאד גדול הוא שהלכיש
 בש׳טל כמבו' החדשים מחו׳ג וזה הא' מחו״ג

הכתוכ כל ולפז ־ יעש דוכתי ושאר ח דרוש שס

 הו״ק דרך כיציאתם שעוברים הוא כהכרח מ'׳מ
: ע״ב ד״כז כדלמן מתעכבים שאינם אלא

ג ם י  כלו׳ נ״ב • חקדשכגכורות הוא ר״ע כי ש
 גבורת שהיא שבגכויות לראשונה גבורה

 יעש כאופ״א פי' ע״א כד׳׳מח זל והר״רכש החקר
מ״ש ועי׳ ־ כתכהי פשוטו לפי ההדיוט ואני.

 שהוא כח כהק' לקמן ומ״ש ‘ שאחז בקו״ד בק״ד הנוק׳ אל ההם נש' להחזיר דלילה ז דרוש כש׳הכ
 לעומר ל״ג בדרוש כש״הכ וכ״כ דהוד ה׳ מגבור' כשאר כעו׳הז אח׳ך ויבואו שם להצטייר העליונה

 נשמתו כעיקר מיירי התם ־ יעש ע״א ד׳׳קכז !בבחי׳ בעו׳הז באים •שאינם ל׳ר הוא יעש הנש'
 בע״ח זל והש״מש נשמתו בלכוש מיירי והכא I ושרשם עיקרם כתחי׳ נש' לבושי בקוד אלא ̂ש'

בצ״ע והניח בזה נתקשה כב אות קוף פ״ט ש״כ I הם קרי דטי' דחו׳ג שכתב סו׳פח בש'מ יעיע
:וק״ל צ״ע כאן אין ההדיוט ולי יעש

ל ם י  משורש ר״ע נשמת אם תתמה ואל ש
מגבורו' כלו' נ״ב • וכו' מאי' שהוא קין .

 מדרוש ע״א זלבד״מח הרד״כש שהוכיח כמו דאי'
 וזל ע״א ד״קד לקמן מש' וכן יעש לעומר ל״ג
 שהיא הגדלות מכחי' היא נפשי כי הדברים כלל

 דזא הדעת בקפי' שבה הגבו' מן אי' דמצד הנש'
מהר״חו שנשמת הוא וידוע וכו' שבדעת 'בהוד

 j הם קרי דטי' דחו׳ג שכתב קו׳פח בש'מ יעיע
: יעש הנש' אל לבושים

 דאוירינן לכושין דהני נימא אורחין
 ש״כו דע״ח לכושים היינו לאו הכא בהו

 דרוש ושה׳׳ב ע״ב דק״כג שה״ש וה״הל
 ממדרי' גרועים דאינהו משום הושע״ר יליל

 עדיפי ודהכא יעש ושה״כ בס״הל שם הנז' הכפש
 וזל פיב בש״טל מבו' וכן לעיל כדאמרן מיכה

ור״ל • עכ״ל החותם והוא מאי' לבוש יש יה!
 ד"<ח סוף שם ש כמ זלו קרובים הס ור״ע מיגה!"זל לעיל ביה דאיירי הא׳ דח״וג לכוש ^'ילת
 שנשמת כח בהק' לקמ! מבו׳ וכן • יעש ור״דנע | כן אם החיתם שהיא מאי' אחר לבוש עוד ״ייא
 יעש אי' שמצד שבדעת ההוד מגבו׳ היא ר״ע י ובזת • דח״וג לבוש היינו לאו דחותם דלביש ״ש'
 היא נשמתו שעיקר שכיון היא קושיתו ותוכן j ז' דרוש שהוא הושע״ר כדרוש ל1 מהר״חו יי״ש

 דאבאמבש״אמ מגבו׳ שלה הלבוש יהיה איך מאי׳ 1 כהשמ״ש ורלא להצללים צלם כין לחלק יתוכות
יתי׳ לב n״K ״י
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אהרןכו הקדתה הגלגולים ש' על פי'כני

 משמע דממילא קפידא
בד״מח

 נעשים הם החילוף דקודס דאי' דחהדיס ותי'
 דגבו' כמי וממילא החיצוף לאחי דחכא גבו'

 דאי' חסדים עתה נעשים החילוף דקודם דאבא
 כי לבד מאי' הכל והלכוש הנשמה יבואו וכזה

 ציכא דכהו כדאמרן דאי' מגבו' נשמתו עיקר
 דהשתא דאי' מחסדים הוא כמי והלבוש חילוף
 דחוק שהלשון והגם דאכא גבו' תחי' היו שהם
 ר״צ דאי' דחסדים איפכא למנקט דהו״ל קצת

 דקאי כיון דמעיקרא דאכא גבו׳ הם דהשתא
 הל דש״ך סו״פט בע״ח דנקט וכמו אלבוש

אין מ"מ • יעש דאבא גבו' תחי' היו והחסדים
 שס זל להרד״בש ועי'

 ומפרש יהכא רזל לדברי שהביא ע״א
 שהם החילוף דקודם דאבא מגבו' היא שנשמתו

 דאי' מחסדיס הוא והלבוש דאי' חסרים עתה
 יעש דאבא גבו' עתה שהם החילוף ודם דק

 כב אות פ״ע בש"כ שם צהש״מש ראיתי ועוד
 החילוף דקודם דאי' מחסרים היא שנשמתו שכתב

 כתב שרזל מאחר אומר ההדיוט ואני • יעש וכו'
 מגבו היא ר״ע דכשלית לעיל שהבאתי בכ״מ
 דבריו כתחלת כן הוכיח גופיה זל והרד״כש דאי'
 אצל לכו מה א״כ חילוף ליכא דאי' ובגבו' יעש

 לזוז אין ולכן ממשמעותו הדבר ולהוציא דוחקים
 היה שלא דאי' מגבו' היא דנשמתו דרזל מפשט

 שאחר דאי' מחסרים הוא והלבוש חילוף בהם
 יבואו ובזה דאבא גבו' תחי' היו שהם החי׳לוף

: נכון על הכל
ו ה י  הוא כשמתו שלבוש דקאמריכן למאי מ

 דהא קשה החילוף שאחר דאי' מחסרים
 לבושים הס דאי׳ דחסדיס בסמוך לקמן כתב

 דאחר חסדים שהם ומש' זל הרשכי לתלמידי
 שלא למה לקמן שב' הטעם צפי ועוד החילוף

 הס דא״וא שגבו' משוס צ׳יהמ מיוחד רבי מציכו
 מש' דאי׳ כיסוד ואלו דאכא ביסוד אלו נפרדות
 החילוף כי החילוף דאחר דאבא בגבו׳ דמיירי

 לאחר מיידי והתם בזא המו' כניסת קודם הוא
 דרוש כש״הכ כמבו' התפלין כסוד בזא כניסתם

 מ׳יהמ א' שהוא שר״ע מש' וא"כ יעש דתפלין ו,
 דאכא מגבו' הות כשמתו שלבוש כיה דאמריכן

 הרד״כש וכדכדי החילוף דאחר דאכא גבו' היינו
 החילוף דקודס דאבא מגבו' שהוא כמ״ש ולא זל

נשמתו כהאשלכוש זל להרד״כש ליה דמודינא ויל

 כמא' מיהו • החילוף דאחר דאכא מגכורות הוא
 החילול דאחר דאי' מהחסרים היא שנשמתו דקא'

 לעיל שהוכחנו כמו דאי' מגבורות אצא אינו זה
 דאחי דאכא דגבו' כיון מבש״אמ הוי לא ומ"מ

 מאי הכל הוי דאי' חסדים תחלה היו הס החילוף
 חסרים איך שב' דהכא רזל דברי אדרבא ולפז
 גכו נק' ושם דאבא ביסוד מתלכשיס הס דאי'

 דהתם ודבריו אלכיש וקאי כדקדוק הס דאבא
. •• בדקדוק שלא הס דש"כ סו״פט

ם נ מ  משמע ע״א ליג כראשית פ' מש״הפ א
 כולל וקין הל של מעיקרא כדאמיינן

 )החילוף דלאחר כלו' ( שלה חו״ג דאי' דעת כל
 דאנא שבדעת והגבורות שבדעת' הגבורות שהם

 דאי החסדים הם שהם )החילוף קודם של כלו' (
 קין דשורש וכיון • ע"כ ) החילוף לאחר כלו' (

 כל הוא ממנו הבא נמי ר״ע ע"כ כך הוא עצמו
 שנשמתי מעיקרא דכתביכן צמאי הדרינן שכן וכיון
 דקוי^ דאבא מגבו' והלכוש דאי' מגבו' היא

 ■ החילוף לאחר דאי' חסדים עתה שהם החילוף
 ׳ דאי דחסדים דקא' וההיא * זל כיהרד״בש ודלא
 שה^ יל ע״ה הרשכי לתלמידי לכושים נעשו

 שיוי דקא' דמאי • החילוף דקודס דאי' חסדים
 דאכא וה״ג דאי' ה״ג היינו יהמ הם דא״וא גבו'

 שלאחי דאו׳ חסדים הס שהם החילוף דקודס־
 דא״וא חסדים שיוד דקא' ומאי ־ החילוף

 ויז דאכא חסדים ה' היינו הרשבי תלמידי יוד
 רא^א גבו' הס שהם החילוף ודם דק דאי' חסדים
מ שכחי' באופן * החילוף דלאחר ה  חיא הכל ^

 הרשי תלמידי יוד ובחי' ־ החילוף דאחר מאי'
 מחי? קצת וכ"מ * החילוף דאחר מאבא הוא הכל

 הי משורש שהוא מר״עה מכחי' הוא דרשמ
וחסיי^ דאכא חסדים כולל הוא גופיה והכל
 ח° כמכו' החילוף דאחר דאבא חו״ג שהם דאי'

ממנ■ היוצאים ענפיו שהס והלמידיו בש״הפ
שא'• מטעמא ראיה וההיא כמותו שהם ודאי

 ו • ג"כ לדחות יש נמי מיוחד רבי להם
ת ׳ כ׳  שהוכחנו מה דלפי ק' אכתי ו

דאי' ההוד מגבו' היא ר״ע שנש'
 שליי/ רזל דקא' דמאי יג כאית לעיל כתפנו

 ̂ ^1מגכו' היינו דאיא שבגפו' מחסד הוא נש'
 מהחחי הוא נש' שלפוש כאן ולפ״מש דחסד
קיי דאכא גבו' תחי' שהיי החילוף דאחר דאי'

החילוף



י נ ן כי הקדמה הגלגולים ש' על פי׳ ב ר ה ד א ס

 מההד עתה היא נש' רלכוש נמצא א"כ החילוף
 שהיא כש' עיקר עס יכא ואיך ראי׳ שכחסד
 שזה זעז שוים אינם והלא דאי׳ דהור מגבו'

 גופיה רזל זה תי׳ דככר יל למעה וזה למעלה
 רהוד הגכו' איך נת׳ וככר הל דש״ך כע״ע הקם
 שכחהר החסר במקום ביהוד כככהת היא
 בש' כמ״ש הוא דבריו וביאור וכו׳ ר״ע עכן
 ביהוד בירידתם החהדים שעמיית ב דרוש כה
 שכחהד דחהד למעה מלמעלה כהדרן הם

 מכולם למעה דהור וחהד מכולם למעלה הוא
 למעה היא החהד שגבו' להפך הס הגבו' אכל

 שבחה' חהר כנגד למע׳ היח ההוד וגבו' מכולם
 ולפי • בשוה זכנז והלבוש הנש' יבואו ובזה יעש

 הרב דרך לפי אבל א״ש מאי' הוא דהכל דרכנו
 יעש כ״כ א״ש לא מאי׳ וזה מאבא דזה זל דב״ש

■ :זל בדבריו
ש מ״  ביהוד מתערבין שהכל לתרץ רזל עור ר

 על רקאי שפי' שם זל להרר״בש עי' וכו'
 וגבורות דאי' חו״ג מתערבים ששם דאי' יהוד

 וכ"נ דזא יהוד על רקאי ולער״ן • יעש דאכא
 וכו' קורבה ליוהף יש ולכן שכ׳ הלשון מפשע

 ועיע דזא ליהוד רומז שיוהף לעיל כתב וככר
 בחי׳ הוא שיוהף שכ' ד״לר הוף לב בהק׳ לקמן

 ומתערבים החו״ג כל עי' נמשכים ששם היחור
 דזא ביסוד אלא דאי' ביסוד מיידי לא והחס בו

 הוא דזא שביסוד זה תערובת וענין הכא וה"כ
 עם הגבורות מיתוק בענין ש״כה בע״ח כמ׳ש

 דהתס ואע״ג ־ יעש זא ביסוד ברדתם החסדים
 הם ראבא הגבורות אבל אי' דמצר כחו״ג איירי

 שביסוד דאי' חו״ג עם מתערבין ואינם כפריות
 דתפלין דש׳ כפ״ו כתב ככר לקמן כמ׳׳ש שלה

 הגבורות גם אח״כ אכל בתחלה דווקא דהיינו
 הנה שכן וכיון ־ יעש עמהם ככללים דאבא

 הגבו' גם זא ביהוד ראי' חו״ג אח"כ בהתפשע
 ראבא גבו' נתערבו והרי שם מתפשעים דאבא

 קפירא אין ושוב קין שורש שהם ראי' חו״ג עם
 מגבו' הוא והלבוש דאי' מגבו' היא כשמתו אם

 אחד הכל וכעשו יחד שנתערבו מאחר דאבא
 זה עכין שאין יתפלין ו בדרוש בש״הכ היעב ועי'

 כשיורדי' אלא נעשה דאבא מיסוד הגבו' יציאת של
 בתחי' ולא חא היסוד עד דאבא כהי ומתפשעים

וא״כ • יעש תפלין בהוד דיליה ברישא ככישתם

 בתוך הוא זה דתערובת לדברינו ראיה ג״כ מזה
: ודו״ק דזא יסוד

 דש״ך יהו״פע דרזל ג"כ היעב יוכן ועפיה
 מ״ש ובזת הל המפזל בהם שנתחבעו

 שנת״ל שבמה שר״ל הפ׳ ע״ה וכו' ר״ע כי כמ״א
 מה יתורץ דא״וא המו' התחלפות מעכין מזה
 שם שכ' זל כהשמ״ש ורלא ( במ״א מ״ש על ^ל

 ) יעש אכ״מ וכי' ובזת דהאי כב אות כסיף
 מפרש והדר ותני דאבא מכהי כש' לכוש שר״ע
 שמאלי צד שהם מהגבו׳ ר״ל דקא׳ מנהי דהאי
 א' והכל פירושא הכי כמי דאבא מהוד כ״א וגיר'

 מגבו'' ור״ל אי׳ מן שהיא מקין היא כש' ואמנם
 מצד שכש' זה להיות אפ' דאיך לך ויקשה דאי'
 ומתרץ בשא״מ מין אבא מצר שלה והלבוש אי'
 ר׳ע שבקיה בגמ' כדאמרי׳ חסיד נק' ר׳ע הרי כי

 מצד היא נש' והלא חסיד כק' והיאך לחסידותיה
 הענין אלא החסדים מצד אלא חסיד ואין הגבו'

 ברדתו החסדים עם כש' גבו' נתבסמה כי הוא
 כי ע״א ועוד דהכא הב' תי' והוא וכו' כיסוד

 אלא דאבא גבו' תחי׳ היו דאי' ר״ל החסדים
 וכדי * דהכא הא' התי' והוא וכו' נתחלפו שא״חכ

 נש' לבוש יבא איך דאכתי זה לעעם תיקשי שלא
 עם החילוף דאחר ראי' דחסד מחסד לפז שהוא
 שהקשינו וכמו דאי' ההוד מגבו' שהיא כש' עיקר
 ככנסת דהוד הגבו' איך כת' וכבר כ' לזה לעיל

 ומה וכמש״ל וכו' רחסד חסד במקום כיסוד
 תחי' שהיה כוש אל קאי אבא מצד והיה שסיים

: וק״ל ראכא גבו'
ן  דאי' החסדים איך במ״א בי' כבד כי ט

 חילוף עכין כ״ב ־ וכו' מתלבשים הם
 דציצית ג' דרוש. כש״הכ עי' זבז דא׳׳וא המוחין
 ופיוד פ״ע ובש״כ פ״ו ובשיע פ״ג שיד וכע״ח

 בכמה ועוד יעש שוכים אופכיס בהם ויש
: מקומות

ם ט?  היסוד ^בחי' הוא זל bהרש והנה ש
ד אותם יצאו שממנו  ולכן עי' ^ו

 צר^ היה דא״כ וק' כ״ב • תורה ללמדם הוצרך
 גבורו׳ היוד גם דהא ל׳יהמ גס רבי רשבי להיות
 החו״ג כל שבו היסוד שהוא יצאו ממנו דא׳׳וא
 בסמוך לקמן שכ' לעעם יש מקום ומה דא״וא

 ביסוד )ו2ו דאי' ביסוד אלו נפרדות הם שהגבו'
־• יציאתם רהא ־דא״וא יסודות אצל לנו דמה דאבא

לבעלה



אהרןכו הקדמי: הגלגולים ש' על פי'כגי
 מיסודות א1נ דא״וא מיסודות היי לא לבטלה

 להם דלהיות טעמא תלי הכא ורביכו כנזל דזא
 וכיון סיגיין בכולי וכן ממנו כיציאחם לרבי

 ראוי היה ממנו יצאו יכולס היסוד הוא דהישס
 דאדד' איפכא קחזינן ואכן לכולם רבי להיוה ג״כ
 זל הרשבי של רבו היה מ׳יהמ א׳ שהוא ר״ע

 זו קו' תי' ואולי ’ מלכיה טעמא מניה ומפיק
 לגלותו רזל רצה שלא האמתי טעם בידיע' תלוי

 הוא שידוע משום פשוט טעם לתת ואפשי
 לצאת מקדימין הם הגכו' הקטנית דכבחי'

 וכשנולד * כנו' להבל קין הקדים שלכן תחלה
 בסוד ועולה שיגדל עד הקט' מכחי' הוא האדם
 כע״ח כמ״ש וגד' קט' איכא כאדם גם כי הגד'

 נולדו הגבו' סוד שהם ה׳יהמ ולכן רפ״ב שכ״ב
 שיצאו עד בעולם לבוא א״א עצמו והיסוד תחלה
ד גם ממנו  .להם להיות א״א ולכן חסדים ^ו
 בס״ד למ״ש סוחר זה ואין ( בעולם א' ישיבה
 משוס הגד' מבחי' אלו שלבושים טל כאות לקמן

: ) ודו״ק יגדלות קטנות יש בגד' דגם
 ביש' עי' נ״ב • עצמו היסוד כחי' והוא י?

ככי' אד״ר כפי' ע״ד ד״לו מארש״בי
ד״תכזדכש״הב וקשה וכו' השתא חמי דאנא

 אשר ר״ע תלמידי שה' כ' לעומר ל׳׳ג בדרוש
 המתפשטים ה״ג כחי' הס מהם א' הוא הרש״כי
 שורש בכחי' רהוא שם כ' רכבר ויל * יעש בגופא

 כפי א' כל עלו אח״כ אכל לידתם כעת נשמתם
 כנשמה מיירי דהחס א"נ יעש וכחינתו מציאותו

 שהוא קאמר דהכא ק' מיהו • בלכוש והבא עצמה
 כחכיכותא דאנן אמי אד״ר ובריש היסוד כחי'

 דכלפי ויל • החסדים מכחי' כלו' מלתא תלייא
 א״נ • החסדים מכחי' שהיו הכי אמר תלמידיי

 החסדים גם כולל הוא היסוד כחי' שהוא כיון
 משא״כ שם ונמתקים מתערבים כמי יהגבו'
 הגבורות מבחי' אלא דאינו ע״ה הנביא חכקוק

:וק״ל לבד
ח  וא״ת נ״ב • תורה ללמדם הוצי־ך ולכן י

 ביסוד למטה שהוא שרש״בי אפשר ואיך
 החסדים שמבחי' לתלמידיו רבי יהיה דגופא

 ל״ג דרוש כש״הכ ועי' עצמו בדעת שלמעלה
 לכך מהם למעלה שהיה שלפי ר״ע גבי לעומר

 הרב שיהיה דבעינן מש' יעש להם רבי היה
ושאר ותלמיריי רבי גבי יל וה״נ מהם למעלה

 סליק הוא היסוד שגס ויל ־ דלקמן היסודות
 שהיסוד לפי א״כ • כנו' הרעת עד לעילא כחביכו

 יצאי שממנו לפי שאני הכא א"נ ־ כולם כולל הוא
 חייכ הוא לכך להם גרס שהוא וכמעט לבטלה

:וק״ל בהם להטפל
ט  יהיו דא"כ וכו' לו הקשתי שאני לפי י

 מ'נה עדיפא נ״ב * מלמדים ב' להם'
 הוא נפרדות דהגבורוח דהא להקשית לו היה

 אכל תפילין בסוד דזא ברישא כניסתם כתחי'
 יוצאות אז זא תוך דאבא נהי כשמתפשטיס אח״ך

 יסוד תוך ועומדות לחוץ דאכא מיסוד הגבורות
 ד״עג וכעו״ת דתפלין ו דרוש בש״הכ כמכו' דאי'
 אח״כ שהיה מה כפי הוא ד׳יהמ דידן ודרוש ע״כ

 וא'כ • יעש בד׳מח זל הרד״בש וכ״כ התם כמכו'
 ואמהר״חו * לכולם א' רבי היה לא דלמה הדק״ל

 לההיא מניה קבלה לא ראכתי דיל קשיא לא זל
 משות לו' ודוחק קשה גופיה אחל אבל דשה״כ

 דהא נפרדים היו כניסתם כתחלת דעיקרם
 מלתא תלייא ממנו ביציאתם דהרבי טעמא

 מהרח׳י מ״ש ראררבא שו״ר מחוברי' הם וביציאה
 צ״ננ הוא לכסוף כניסתם תחלת כין לחלק שם זל

 שאינם הקרי כטי' מיירי ד׳יהמ דידן רררוש כיון
 לקמן ככז' כלבד למעבר רק בו״ק מתפשטים

 עד מהמוח במרוצה יורדים א' ברגע תכף והס
 למהרח״ו מנ״ל א״כ כלל מתעכבים ואינם היסוד

 הבאים בטי' האמור כסדר בהם שהיה למימר זל
 * בהתמדה נמשכים שהם שם הנז' גמור זווג עי

מ דבדרוש מש״ש ועוד ה  היוד דכל אמרינן ^
 דהיכן צ״ע דאי' כיסוד עומדים הס דא״וא גבו'

 שהם אמרינן איפכא אדרבא הכי הכא אמרינן
 דאי' ביסוד ואלו דאבא כיסוד אלו נפרדים
מ דרוש הזכיר לא שם יכעו״ת ה  כתב רק ^
 בשום שהוא ואפ' במ״א שביארנו למה סתמא

: וצ״ע אליו זכינו שלא מקום
דיניםכ״כ אין כי ונודע וכו' ב' זווג OtT כ

 בע״ת כ"כ כ״ב • כלאה כמו ברחל
 רחל אכל קשים דינים הס לאה כי ר״פב ש״לח
 דרוש כש״הב וכ"כ • הטעם יעש כמתקת היא

 רפיא דינא ורחל קשיא דינא היא שלאה דר״ה ג
 היא שרחל להיפך נר' סו׳פב משלז מיהו * יעש

 ורגליה החיצונים אל שקרוכה לפי קשים דינים
ע * יעש כלאה משא״כ מות יורדות עי כש״הם ו

ררוש
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^' °”ל״אל ג® ילעיל ל*' א ^^^לישא-ב’״"" ' משאכה-א דאבא לחור ו׳.3מהג שהם שא׳ה יל י
״ יי”אל. מכל וא7ייעקב- ס״די £ י׳י״י ל
שרם ״1^^י\ 'י”” א”’ א''־ חל' בע׳ח כמכו'
' 'א®,חאP׳' הייני דאבא דגבו' יד כאות

*ו־לידד כיסא דאי' חסדים עתה
י י^ענא M ההיא;ילא'א,!י ומהזווג OIT כ ידענח לא נ״ב • וכו׳ טללת הא׳

ל שנכללי מאי טעמא רד׳ א
הד כזווג דלקמן טעמא הבא שייך דלא כדלעיל

ו יעיל® אלא עיר ילא ״י ̂״” ״ ”Z !,,!י י נו יוד יצאו התפשטות ביה אית דלא חלוק
״ יאיר® הא׳ ימחת״א ל יי ״  ת התפשט דהוה והכא טי יוד שהם כינהו חלוק

, : והיעבא . לכד טי׳ ב׳ יצאו

ה לו •שם כ אי נ/ צי ^ ^ ^י א ^ ^ ״ ייין ^י ״  יי
פ ®ל'י* ולמעלה מהחזה הכז ולאה ריעקב דזווג לידע צריך כ״ב * וכו' Z,Z ״

ג אחרן בני ל

 r;מגע״ג״מפו' דהא לה משכחת היכי ובכ״מ יבאן
 מהחזה;דזא יוצא שיעקב ככ׳׳מ וגם פ״ה ש״.לא

 עמידתר^:ולא מקום.. ושם פכים מצר ■ולמעה
 גכיון העעם׳ יעש אחור מצד ולמעלה •מהחזה
 היאך;-אפ':להם למעלה היא ולאה למעה שיעקב
 דכשעת להבין יש דהכ' רזל ומדברי יחד -להזךווג

 בשוה והוא מהחזה למעלה יעקב עולה הזווג
 עולה דאיך קשייא: גופא היא מיהו • לאה עם
 עעמא:־שלא דהייכו כש״לא שם מכו' והא שם

vשלא^^יתפהו לאה:משום כמו למעלה יעקב צא־ 
 ־בנלת .עכשיו עולה היאך ו<א״כ .יעש ׳.הזא פני

 •הזא.ודוחק.לו'דלפי-שעה פני ומתכהיס הזווג■
 אחר יעתכל מתארך מהיכן ועו״ק קפידא 'ליכא
 כהליאה לוקחת לאל:■ בשלמא זא, קומת ככל חצוח

^' דרחל ■הכלים מ  דל^ילה'אבל ד״ דייוש כש״הב כ
 דממן נר! א׳ קו'. וליישב * מתארך מהיכן -יעקב

 הזוו.ג-הוא:מצדד כעת למעלה שעולה.יעקב
 שמאל לצד; ■מכידת: ולאה דזא •ימין לצי אצרודי

 אווג והוא׳ע״ד הזא פכי מתכסיס אינם וכזה
 שהואדעדז דפול כשחרית כרחל גופיה יעקב
 יעש ע״ג ד״מח דעמידה דרושב בש״הב כמ״ש
 דוו״ג כנגד לה ע! הוא דיעקב מהתם כמי ומש'

 רזצ רמזג־. זה דתי' כמי ואפ״ל ל יעש דזא וחו״כ׳
 וכעזהד׳כתפלת וזל בהו׳׳ד כאומרו התם -גופיה

 ולמעלה דזא מחזה לאה עם יעקב בזווג -ערכית
 פשעא.דמלתא דלפום. ואע״ג וכו' עדז ג״ב הוא•
 פרודות״פס' שהם מה על אלא ■התם קאי לא.

 דאכולא מ׳׳מ׳יל האמצעי כקו ומחוברים הקוים
 אצדודי מצדדי שהם למה גס קאי כמי מלתא

 לצדדים למעלה כך מעיקרא יעקב יצא שלא ומה
 או למזרח הוא הפרצו' עמידת דעיקר משום יל

 ובהגהות פ״ב ש״לז ועי' לצדדים לא אכל למערב
 ש״כע ובשלהי פ״ע ודש״ב דהתם זיעא הש״מש

 כר: לן לית לכד הזווג כעת שעה לפי אכל • יעש
 בש״לא שם זל להש״מש מצאתי החיפוש ואחר
 בתפלת יעקב עומד דאיך זו קו' שהקשה ד אות

 מה יעש הזא פני מתכסיס והלא למעלה ערכית
 ואני יעש זל הרמז כשם שהביא ומה שתירץ

:כתכתי שכלע״ד מה ההדיונן
ה נ ה  הכללי' ש' על זל השמ״ש שם שציין ממה ו

הכ' קו' גם ליישב לי און מצאתי פיב
בכל חצות אתר יעקב, מתארך דמהיכן דלעיל

קומת



אחיןכו הקדמה הגלגולי• ש׳ על פי'כני
 רזל פיב 6הכללי כש' שס" דהנה זא:והוא ר(ו.מת

 וא״ת הל לעיל כקו'א'שהקשינו גופיה׳נתעורר
 והיסוד החזה צנגד היא הא' לילה כחצי והלא,לאה

 אך לאה עם, זא מזדווג ואיך ^מטה הוא דזא
 שליש. עלה זא צמש״ל'כי'כשנתגדל הוא הענין
 ידו ועל דזא p"p נעשה וממנו רזא דיסוד עליון

 דהרזל הגם והנה ׳ עצ׳׳ל דערכיה■ הזווג הוא
 הוא ידונב מ״מ׳הדבר' יעקב זאי־כמקוס •נקט

 קי' מה וא״ב' דיעקכ הוא דערכיה שזווג בכ״מ
 איהא נמי ביעקכ. שגם שר״ל לא ־קושייהו'אם

 יהור׳ן נמי ממילא והשהא כזא זו.כמו להגדלה
 בכל נגדל הוא הזווג בשעמ דלעולם דידן גם.קו׳

 רק נכנסים אין דכערביס משוס אלא קומק׳זא
 יעד אלא מהפשעים ואינם דא״וא דו״ק .מוחון
 אחד אבל ולמעלה הואמהחזי: שהזווג נק' החזה
 שנהארך אז נק' למט' עד המו' שמהפשטי' חציה

 עפי יל א"נ * זא קומה בכל למטה ^עד יעקב
 הק' כש' ג״כ והובא פיא הכללים -בש' שם מ״ש

 מן החהון יעקכ שיש וכו' הכלל ד״ה ע״ג .ר״לח
 מהחזה עליון יעקב ויש ולמטה דזא 'החזה

 נראה "וכן • יעש זא בראש בשוה שוה ולמעלה
 יל וא״כ סו״עג ד״נד בש״הק שם הדעה מדריש
 ונק' חצוה אחר יחד ורחל לאה שנבלליס .לכשס

 ותחהון עליון יעקכ נכללים כך לאה שנהאדכה
 א'׳כ וכ׳׳ה * למטה עד יעקב שנהארך ונק' יחד
 דהלא הד״קל מהחזה למעלה עליה יעקב־ דיש

 שבחי' הכללים כש' שם דמבו' רל זא פני מהכסים
 חכמה דאכא יסוד מהארה יוצא הוא עליון יעקכ

 הרזלשלא חייש לא דע׳׳כ וא״סל יעש העליונה
 שהוא החהון יעקב גבי אלא הזא פני יהכסו
 דאבא אחוריים מבחי׳ שהוא ועוד גמור פרצוף
 ביעקכ אכל ־ חשוכים שהם השבירה כעת שנפלו
 דאכא יסוד הארה והוא גמור פרצוף שאינו עליון

 הזא פני מאיריס דבהא יל ואדיבא * כה לן ליה
 כ אוה סוף ש״לא ריש זל להשמ״ש ועי' ׳ כיותי
 התו״ח מ״ש שו״ר ־ יעש יש יעקכ .כחי' שכמה

 יעש.וקרוב דברינו דבריו שבכלל ע״ב ד״נה ,זל
 למי א' הם שכהכנו אלו הי' ששני לומר

*• ודו״ק שיסכירם
ן  נשארו פ״בפ עדין בהיותם •אמנם כ

 בהדיא מש' זה מלשון נ״ב • במציאותם
קיימי ולאה יעקב אכתי הא' לילה חצות :.שכל

?ל  המערב חכמי שהקש^ הוא זה ומלשון פ״בפ
̂י̂: ד דרוש בש״ה־כ אמ׳׳ש יב סי' ד״כד בנל׳ש  ד
 W ־נג^. א״כא לאה חוזרת ערבית תפלת דאחר

 רלולגז־חי ד כדרוש שם זל כהשמ״ש ודלא ׳ יעש
 ,כזווג״הפ^'. להמז ממ׳׳ש היא שהקו' שהבין לד

"תי ■׳־
 כןוןג.:תחמ לקמן ממ״ש היא שהקו' שהבין

 כתפג ללו' אלא הוא דל״ד תי׳ ועז ח׳ל קודם
ךלאה*א״כאו;גש־ חלזריס ואח׳ץ לחוד ערבית

W להאמור ילה עולה' איצו וצו ותיר I 
 ד כד ;ל• התו״ח למ״ש כרחילרצריכים'אצחנו

 I • וק״ל כב״ב כד״צה שם ועיע ע״ב •
ז ס כ  נתכט לא כהחל׳ להם שהיה מה ולכן ש

ערב״. pל5p ־5ז שמטעם נ״צןואפ' •
 ה זווג נקבטל■ שלא משוס הלילה זמנה'כל

 וז מעולה יותר זווג דאחר׳חצות׳יש כיון מיהו
ת דקודם הא'  י - כשם עוד עולה אינו ח̂צ

• וק״ל חצית עד חכמים אמרו ׳
ח  כנחו נ״כ • ובו' נבאר הדרוש ובסוף 0ש כ

עני!6העלי י ^ וצא מהי״חוזל ה כי
 שה וס״ט בד״סח קמן אכלל אדרוש בסוף כלום

 ע?יי^״^.. ׳לרוכ •׳זל מהר״חו שהסתיר דברים
 כד זל מהר׳׳שו כרית׳דרמנא מור• כמ׳׳ש
 והה עצמו ־זל הארי הוא דהרכ מבואר שם ע״ב

׳ * יעושב זל תלמידיו *היי הס טיפות ' ׳
ולא? יעקב הוא ט ו< הה' 'זווג כ

נ׳ : ביתר הרוגי ים
 קכ1יי קול פ׳׳הקול רזל דרשו כך שמפני

 t * יעש הניזקין כפ' כנז׳ כיתר ארוגי
ל ם י  ‘ מלח״ הרוגי פי' * ביתר הרוגי וצק׳ ש

 j גופ המודעי ור׳׳א מלוכה הרוגי ולא .
̂  הי כוזיכא בן אלא המלכות b נהרג לא נמי
 לי ליה כייל לא זה ומטעם רכתי באיכה כנז׳

 .* ^ והיה זמן באותו שנהרג אע״ג בהדייהו
 ר׳זל כמ״ש היה כוזיבא בן של כליו שנושא

א  ׳' י הורו שלהם והרבי והיסוד 0ש ל
 פה כאן שניכר וצ״ע נ״ב ־ מודעי ה

 . ̂ דהכא לוד מהרוגי יותר מיוחד ורבי יסוד
 יה שם ניכר שאין ולמעלה מחזה הוא הזווג
 {דיעקכ יסוד ניכר שיותר ואפ' * ממש

דץוי שכמותו דזא מיסוד ולמעלה
 כיה.^ הזווג כהיות גס שלו הרושם מתבטל
hh חצות לאחר שלו התחתון

י התחה ביסוד הוא דכשהזווג בזא כך מצינו
אז



סו אהרןכו הקדמה הגלגולים ם' על «י'בני

כ״ס
וכו' כביתר ־ נהרג:שם אשר שס דב וק״ל העליון כיסוד זווג אין אז

 הרבי ׳גם: שנהרג הכא שינא ומאי יא״ת ’־׳ '
תר היסוד כחי/ שלהס^שהוא  שזווג• יל מהשאר ̂י

 יל:דקושעיא א״כ • כיותר קשים דינים הוא ה1
א ̂■ ׳שלהם היכי ■שהוא שכחי'׳היסוד י̂ז  הוא צר

 אלו טי' יצאו שהוא.משום.-שממנו בכ״מ ליהרג
רומז שהוא ועור לחיצונים אחיזה' היה בו וגס

 מהם הנחצבות הנש׳ גם וא״כ יעש פ״ד נ כש' '
 שכן' שו״מ׳ * עצמם מהאפרי• מהחו״סולא הם

 שכל-הנש^ ע״א דז כראשית פ' בש״הפ ־כהדיא כתב
 :ע״א ד״כו וירא כפ׳ שם ועיע יעש הם־מהחו״ג

הזכה כי על מורה קרי טי' שהם כיון DÛ׳ ל*ה
 שכל* נמ״ל נ׳׳ב ־ נפשווכו' אוותה ־ '

דטי׳ ש'  מהחו״ג-שכדעת נמשכות הם קרי נ
בש״הפ אמנם■ שבו״ק מחו״ג ולא למעלה עצמו

! שלש.נש' ■ כתב ע״ד ד״נו פ׳־־שמות ליהרג צריך הגורם.׳ואדרבא־הוא שהוא ליוסף ל ק ח ש ה ד

תי ש־לקמן ^מהס יי  שלא הק׳'לד׳ומה הוף ^׳
הנז' מהטעמים היינו הזווגיה כשאר’’כך היה

 ׳. וק״ל‘.הצא משא״כ וא' א' ככל ׳:־׳׳
ג וכו' באים הם הנשמות שאר שמ.;כי-כל ל

באים:*מחו״ג׳ שהם וכיון ר״ל י נ״ב ׳
נשמותיה' לכושי גס א״כ בו״ק למטה קמתפשטי'

•־■ ־י■ :וק״לי משם נמשכים :״ י .׳
ד  החו״גהמתפשטי' מן נמשכות אמנם DtT י

 נמ״ל נ״ב • וכו' כו׳׳ק למטה בו
 אלא עצמם מהו״ק נמשכות אינם בגי.אדם שכש'

 מיידי ואע״ג־דהכא כהם המתפשטים ־ מהחו״ג
 מ״מ-ממקוס כסמוך כהו״ד שמכו׳ צלכושים־כמו

̂ל־אלא כמשכיס-גס משם ^<משכים׳הלכושים  הפש
 ־כמ^׳ל החדשים ואלו;מחו״ג• הא׳ מחו״ג סיאלי
 והביאו דאמרינן:בתיקונים הא וא״כ א כאית
מסטרא ; חכמים בישראל דאית א בהק' לעיל היזל

וכו׳ מחסד וחסידים ■מבינה ונכונים דאכמה
 המתפשטים מחו׳׳ג־ אלא גופייהו מקפייוק לאו

 צמ׳׳ש בפלהיס מתפשטים הם החי״ג •כי בהם
וש״כה פ״ד נ ש' ובע״ח יעש כט הק' כסוף לקמן

 בגופא. ■המתפשטנם התחתונים החסדים ־מן זרע
 לההיא־כשיגרו, לאוקמא דאיכא ואפשר * יע׳ש רזא
̂־ פש׳הכ כנז' ■חשמיש לאחר היוצאים טי'־  דלילה פ

 הוא שעיקרם כיון נינהו דו׳ק מחו׳ג וראי דהני
׳ וק׳ל דנוק׳ מאתערותא ממש זווג .ע׳י ׳ ' : 
ם 1ל  היתה,או כי^נוקביה יען מצאה ולא ש
 עי' ג׳ב • וכו׳ הבריאה בעולם למטה ־ ־•

 מש וכש׳מב ס׳פב נוגח קלי' ק' ש׳מט בע׳ח
 .־, : יע׳ש דלילה ז דרוש ובשה׳ב ־פ׳ר־ :־

ם ל?  אם כי אינם הלבושים כל כי ודע ש
 דאלו בין פי' נ׳ב * הא' מחסרים
 הדעת שהס,.ממוח בהו החמשלם-טי'־דאוירי

 החו׳ג שמהתפשטות הלבושים שאר ובין עצמו
 ולא הא' מחסרים הם כולם כנזל כו׳ק למטה

 . וק׳ל א׳ב אות. לעיל בדברינו מהחדשוב־ועי'
ח ם ל ^ שגם ולפי ש כל. •של הנשמות בח̂י

ד הם כולם הנזל הלבושים אלו ־ ע׳
מוח הנזל  נמצא נ׳ב ’ וכו' עצמו הדעת מכחי'
 נשמותיהם היו אלו נש' ייכללות שהם יהמ’ש לפז

שהרי וח' * למעלה עצמו הדעת מוח מכחי'
 שפטים הי׳וד נשמות היו הם ש׳יהמ ידוע הדבר | מאי גם שהרי עז תתמה ואל ־ יעש יד כלל פ׳׳ב

 כ' מחג״ת הם שהאבות דוכתא בכל דאמרינן
 דלאו ע״א ד״סה וארא פ' ריש בש״הפ היזל

מעו'  המקובלי׳ רוב שסוברים כמו ניכהו ממש כי
יוכן הענין וביאור ־ יעש שבהם בחו״ג הם אלא

 ונשמות א דרוש ש׳טל בע׳ח רזל כמ׳ש עצמם
 מיוסף לכי דזא כוקבא מבחי' הם שבטים הי׳וד
אחיו בו נתקנאו ולכך דזא היסוד מפחי׳ שהיה
 ד׳מט מקן פ' כס׳הל רזל כמ׳ש
ומ׳ש

ע׳ת
מג הות מ הה במע' האמ׳לי

 ■ יעש
בין לחלק  רק׳יד מצוק התריג בהק' זל הר״שש מ״ש עפי

דבהדיא ליתא יע׳ש עצמה לנשמת׳ נשמת' לבושי 1 נשמות שהתר׳יג ע״א ד״ח החדש .ובדפוס ע״א
 מצות התריג מאור י נחצבו השישיות ^^יללות
 השרשיים אברים בתריג המתפשטות השישיות

 מצות מתריג נחצבו שהנש^ שכן וכיון * יעשב
ת עו ש פ  שהתריג נמצא א׳׳ב אברים• באריג ^ז

 בחי' הם אלא עצמם אברים התריג אינם מלות
כהדיא כמ״ש החו״ג דהיינו בהם המתפשט האור

 הלבושים ממין היא דהנש' הכא קא'
 השבטים הס ש׳י׳המ בש״טל דמ״ש וי״ל

 באותה בהם נתעברו השבטים שנשמות היינו
 הפקוקים בשער כמ״ש עונשם לקבל כדי שעה
 לקמךדקז יע'ש.־מיהו וכד׳נצע׳ג ע׳א ד׳לח

 גופייהו השבטים, שנשמות בהדא קו'עא.מש'
הם ־



כו הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני

 דמש כש״הכ וכ״כ עצמו׳יע״ש הדעת ממוח הם״
 דדרוש הא והשתא יע״ש ע־כ ד״קכד דעומר ד

 דקאמר מקץ , פ' ד-ס״הל ההיא אכל ניחא דידן
ק׳ הס כולם השבטים שנשמות  וי״ל • קשיא■ מנ

 דנוק׳ דזא כדעת היינו כדעת שהס דקא׳ יי־קמן
 שו״ר • דידך כהק׳־ הכא רזל מיידי נמי ובהכי
 נתעורר גופיה דהרזל ע*ד ד״לח ויצא פ׳ כה״הל

 שפעמיה־ אחת קו׳ יתורץ וכזה וזל זו כקו'
 הזכר בעולם־ עילאין שכטים יב אותם יכנה

 אותם־ כי אמת והכל הנוק׳ בעולם ופעמים
 והי״ב־ * עילאין שבטין הס שביסוד מזלות ה'יכ

 דבר ובזת דנוק׳ מזלות י״ב הם דגוקכא שבטין־
 דבריו ופי׳ • יע״ש וכו׳ ישראל שבטי שנק' נחמד
 ע״א ד״לב ולקמן ד״יג ריש יא הק' במש״ל יובן־
 ב ר אבות וג׳ אד״הר כולל ופרצוף פרצוף שכל

 ואבר אבר בכל שגס אלא ול״ע ישראל וס״ר שבטי׳
 ^איתא פרצוף שבאותו כוללים אברים מתרי״ג
 ל׳יוסף יתרון יש שיהיה וככ״מ יע״ש זה לכללות

 י : וק״ל הכל וא״ש עליהם
לי טי׳ שהם הלבושים■ להם נתנו לכן ט
 נ״ב • עצמו הדעת מן הס אשר הנז׳ ־

 שהה דגש׳ מכו׳ כח הק׳ בריש קשה'דלקמן
 שלהם׳ הלבוש שהוא חיצוניותס איז הדעת מבחי׳
 ששם כתפין מתרין מלמטה אלא ־משם כמשך

 דמש׳ וי״ל יע׳ש ע״ב בד״נח וכ״כ הדעת ידד
 לבוש דיש ע״א בד״סד ועוד ע״ב בד״נח מהתם
 בלבוש מיירי דהכא י״ל וא״כ חיצון ולבוש פנימי

 דלקמן וההיא כסמוך בהדיא וכמ׳׳ש הפנימי
 התם דקאמר נמי דייקא החיצון כלבוש מיירי

 הכשר מן הוא הלבוש שהוא הנפש לחיצוניות
 כחיצוניות הם ועצם דבשר ידוע והדבר והעצם
 א דרוש בש״הכ מ״ש עפי יובן זה דבר יתוכן

 תחי' לצאת מקדימים החסדים דבגדלות דעומר
 אד־׳הר חטא גרם וזה מקדימים הגבר ובקט׳

ד ד־׳מט זל הרד׳בש ועי׳  הג׳ במע׳ והאמ״לי, ע׳
 הגבורות ליציאת הסיכה דעיקר וידוע ׳ מ אות
 שהוא הכתפיס בין הדעת שירד מחמת הוא תחי'

 הגכו׳ אין דכגד' דחזינן ממאי וא"כ רחב מקום
 הגדלות דבכחי׳ צ״ל החסדים אלא תחלה יוצאות

 שפיר וא״כ לכתפיים ירד ולא החנןא הגיע לא
 משא״כ מנמע^ה שלהם הלבוש הנש' לוקחים

ופנימי׳ וגדלו' א׳ הכל וחיצו׳ דהקט' וידוע בקןט׳

אחק
 רפשילוא.^^' מאי נמי ניחא ובזה א׳ הכל נמי

 כפרי ;איצו זה דלכוש פרקין כריש לעיל הכא
 ■כת:סיפז^־ בהק׳ ־התם זאלו לעולם מהנשמה

 הפני^'• דלב־וש משום טעמא והיינו יע״ש מספ׳ל
 -ממנה׳:משא'^" נפרד .ואינו הנפש ממין הוא

 ה׳ כמכר:התת׳:ומשו ממיניה שאינו החיצון לבוש
, *י' ׳- ־■̂־ ׳ וק״ל״ז .מספ״ל : ־ ־

D שעח המו״ מן שנמשכות־ כיי
 החיצוני^ מן שנמשכות טי' 'ויש וכו' ״ ־

 -כמש־׳כ׳ פי׳ כ״ב ־ דא״וא נה״י של הכלים והס וכו׳י
 הס׳הגש׳״עצמה אינם הגז׳׳ככ׳מ שהמו׳ ט אות
 הסןשתים.^ אלו ולבושים הנש' לבושי הס אלא

 פנימי ונק' עצמם ־מהמו' הנמשכים לכושים יש
 כלים:רניז׳׳^|׳ שהם המו' מלבושי נמשכים ויש. י

 חיצו' וגק׳ המוחין ־מלובשים שבהם דא״וא
 רזל^על דברי יוכנו ובזה א5ופ פ״ה ש״כ בע״ח

, :־ : וק״ל נכון ־ ־ ־ ־ .
א ם מ שיס^ הטי׳ אלו כל כי. ודע ש • והלבו

כנגדס׳־מי^׳ ועוד הפני' מכחי׳ הם ־
 החנ^; מכחי פי׳ נ״ב • החיצו׳ מכחי' וכו׳ אחרים

̂  דא דנה״י מכלים דהיינו גופיה דפניצגיות
 שהומ■ כח בהק׳ לקמן הנז׳ הגמור חיצו׳ אורןו ואינו

אמ^ לך וקשלן לא ויזכשר־יעש מכחייהעצס
 ^׳ - - •־. וק״ל טל אות לעיל שכתבנו '

ב ם מ וכו׳ צ״ע. א״ש ההקדמה כסוף ש
 לפי כי חדא כלל קו׳ כאן אין ולפק״ד -

 אלויוצאי^ שאין כיון ועוד אותם הקדים חשיבותם
 ברישא לילה נקט להכי ח״ל אחר אלא מיהא

: וק״ל עז להורות ־

. כז הקדמה
 ע״ב^, וד״סד ד׳סא לקמן עי׳ זו הק׳ כל

 ועינג ד״נב ובפ״לא ע״א דלה פ״כ וכס״הג
 שנת^ מר< דוגמת ומ׳ש • יע׳ש ס׳פב ש׳כו בע״ח

 כי ש״כג ריש בע״ח עי׳ וכו׳ הצלם בדרוש
 הוא וכן מקיפין הס והל״מ זא בפני' היא דצלס

:בכ"מ
ם א  היתא אז וכר נ״וא נולדו כאשר והנה ש

כה״ של קין שורש ־תי׳ והתחלת ראשית
 כ^החי׳הא' בקיךהיה כי נ״ב שיר-ש;מאד״הר.• ב׳

'לכי מביע אדם כני של נשמות כשאר פחיתה
והב'



ח »הגלמלים,הקדמה. ש׳ על פי־ ה ז א ס

 מכחי׳,נפש מאכנו שירש מה והיא מעולה יהל
 לריר הקד גריש. ,נע קוף,הח' לקמן כמבו׳ ־דאצי׳
 מזו.הכסי,/^השנית וג״^^היו יע״ש קו׳׳עא וד׳׳ק

 ע׳׳א^היונו־ כהק^;לא';ך;'צ; לקמן כמ״ש המעולה
 מחא וכזה .מאד״הר״* שירש הכ' כח̂י של ̂̂ו

 וא ככ היה הא.קין שהתחלת קא׳ דהכא שיל מה
ו לקמן .ו12מ״ד-.ו ר׳פה שמיני פ׳ כש״הפ ■יל׳כ  י

 כ כיתרו;וכ היה קין •תא שהתחלת כ׳ ומח מכ
 יעש דכז שמות, וכפ' דיד, כראשית פ' דש״הת
 התחלת.תי'כחי/הפחותה היה ייתרו יל ילפיה
 שכקין המעולה כחי' קי׳ התחלת וכ״וא שכקין

 להכ/שיתרו^זכה הק' דלקמןיריש דזא שו״ר אכל
 קג והד קון/מאכיו.יעש, דאצי׳שירש נפש לכחי'

 דכפשזולאמ או״פ לכחא זכה שיקרו שס דל ויל
ג-כ׳יא; זו,וא״כ דכפש לאו״המ זכו ולוא  יייז הו̂׳

 שזה. א המעולה,.^ ,-וכחי׳ התי; התחלת תיווייהו
 הה ק׳דהא.כש כאו״המ;מיהל.אכתי. וזה כא״ופ

 קיז/^;^ תל ר״עג,כ'..דהתח.לת ללח ויצא -ל
יעה נג הק כריש. ל־קמן כמי ול׳כ יעש כיששכר

’ -
 קין תי' התחלת , ־היי לש1'ימה כ׳^רמי^ ע״א

 :שהם דרושים ר׳ עתה ונמלאו • יעש יו דכחי'
 בהק. מש'.ל עשי ליישב והנל.ענ״ר • זאי היתריס

 כו.שוךש מסמשהתרשיס״יש דככא״וא יח אות 'א
 וכה איכא,.שולש.קין טוכא דהשתא * יעש קין

 לו כהק לקמן !יעו' א' קלן בשואש מיירי דוכקא
ה מ  הוא ועקכ שכפרצוף קין דשורש שו״עב ל
 החס קאמר להא ותדע ־ יעש יוכל
 יעש ו,כל מכחי' היינו קין משו' היא דיששכר יהא
 כן תין שהוא שכזא קין. שורש הס שנו״א ואפ'

 ינ ועוד הכל.*.. עיקר הס ולכן. עצמו אד״הר
 התחלה ויתרו. דנ״וא מעיקרא כראמרינן דלעולס

 מיששכר שקשה ומה כאו״מ וזה כאו״פ זה כינהו
 קין שורש גתי' לחור קון דתי' יל ומהללאל וקינן
 פרטיים ניצוצות. אלא. היו לא אלו שכל • לחוד
 גדולים שרשיס ונ׳^אשהס כיתרו כוללים ולא דקין

 יד קץ...כמש״ל..כהק^ ניצו׳-לאין. כהס יתלויס
 ריש וכן,גר׳..מק'׳הג יעש אות.כ שם וכדכרינו

 הראוי ביצוץא׳לכד רק אינס ומהלליז שקינן פ״לד
וה׳׳ה;.ליששכר,גרקוכן״ודכגותייהו * יעש לכא״וא

לד אחרן בגי ■

 תמצא לו הק' בסיף ולקמן לג כהק' הנז' טוכא
: ועש כה",ד לזה נכון. ישוב עוד ; , ,

ם3 ש ו ,  הנז׳ שבשורש הנשמית כל באו ,
דווקא לאו כל נ״כ * וכו' צו״א של כצלם , .

מה כל םא ככת,א' כאו לא וגס כולם כאו שלא
 כל אח״כ או .שעה כאותה מהקלי' לצאת שראוי,

 דא׳ א׳ כל כ״וא על כאו כחיים נ״וא היות זמן
כ ד׳סד לקמן כמ׳ש לצאת לה הנגזר כעת  ע'
 נראו שלא זה נש'.משורש הרכה נשארו ועדין
 מהר׳חו וכשמת אח'כ רב זמן עד מהקלי׳ לצאת

 אלפים כמה הקלי׳ כעמקי שנשארה תוכיח זל
 והטעם שם כמכו' ז,ל המגיד הרכ זמן עד שנה

 התחתונים מעשה זכית כפי תלוי שהכל משו.ם
:וק״ל כסמוך .כדקא' .

J .עליהס' או״מ ככחי׳ כ״וא של כצלם
ההם שכשמית למימרא לאו נ״כ • וכו' ..

 כשנטנ:דו דא״כ דכ״וא הצלם כחי' היו עצמם,הס
 הראו' כגוף פנימית, נש' ככחי' כ״א להם והלכו

 לך.נש' והרי״אין כ״וא.כלתי.צלס, ס״ד,שנשארו לה
 לכ״וא. הקרטי.השייך וךאי.דצלס אלא צלם שאין״לה

 והכי עמו ככללו אלו דהכשמית אלא לחוד הוא.
 כצלם כלולים שכאו לקא' דהכא דרזל לישנא דייק

 דש״כו מלישנא זה היפך שנראה ומה נ״וא של
 . :וק״ל דווקא הוא.לאו יעש קו״פכ ,.
כ' זולתי וכו' .כטהרו לא עדין אכל ף

 גופייהו ונ״וא יא״ת כ"כ ־ כ״וא ניצוצות ,
 ג״פ משרשם.עמדו מי רחש ועל כטהרו היאך

 וכפחות הכל היו,תחלת. שהם כיון צלם ככחי׳
 היכא יל לקמן כדאמ' כעולם לכוא א״א מזה
 ג' ראש על דעמדו יל א״כ שאני אפשר ללא

 • לו ששייך מה עצמו קין מגלגולי שהיו אנשים
 ועי' קין לשורש הקרוכיס אכשיס שלשה. על א״נ

 : הם קין שיייש כחי' שכמה א אות לעיל בדכרינו
 וכו' מאותם א' כשמה כולדה וכאשר ךן

 חחשוכ 1נ כ״כ * וכו' הלכך כמשך ועלז
ק ונולדים נטהרים שאין כדרזל  כזאז א' א' י
 והמה הזמן יכלה זלז להמתין הס דצריכים דא״כ

 צלם בסוד ג״פ עמדו שכבר שאחר אלא יכלו לא
 כגופים א' בזמן ואפי' כש', הרכה לבוא יוכלו אז

ועי' השעה זכות הכה.כפי. וא' הכה א' שונים
: ועש א אות יר הק' לעיל. בדכריכו ,

 וטהורה כקיה היתה כשמה אותה אג •1
מהלי׳ י



אהרןכז הקדתר\ הגלגולים ש׳ על פי'כני
 במל' אח״ב עיבורה עי היינו נ״ב ־ מקליפתה

 ,דכקע לידר; לשון והיינו יעש יב בהק' כמש׳׳ל
 מאותה היא זו וטהרה ־ בס״ד בסמוך מ״ש ועי'

 בהיותה משלהס הקלי' לה שהוסיפו ^המא
 הנחש שהטיל שלר; העיקרית מזוהמא אבל בתוכם

 בהק' ולעיל לקמן ככז' אד״הר חטא עי בנש'
 בעו״הז הת״ומ עי אלא נטהית אינה ליזה כג
 כג בהק' שס כנז' חיבו״ה עד מספיק אינו וגז

: כ אות בדברינו ועיש
 הנש' טהרת אין כי הודעתיך וככר |

ומדרגת' מעלת' סדר כפי בעו״הז וביאתם
 ד״נג פ״לב בס״הג וכ״כ נ״ב • המזדמן כפי רק

 בחי' כסדר שהוא מש' ג הק' דמריש וק' • ע״ב
 או הראש מניצולי או ההוא הדור נשמות מחצב

 הק' מסוף מש' וה״נ ־ יעש וכיוצא העין מניצולי
 כסוד כ והק' טו בהק' ועיע יעש ד״ח ריש ה

 ובש״הפ רפ״לב שם וכס״הג ברגלין רגלין מטו כד
 עלמא דהוי שני אלפי שתא כסוד n כראשית פ'

 חדש ובדפוס ע״א ד״לר; 'בנה״ש ועיע * יעש
 לפי הוא שהבירור המעביר הק' יכסוף ע״ד ד׳׳׳ט
 שבירור הוא וידוע ־ יעש והזמנים היימיס סדר

 מתברר יוס ככל כי בשוה הוא והנש' הספירות
 . ככ"מ זל גופיה ו איה כמ״ש מחצכיס ה מב'

 מקומות כאותם תלוי דזה לו' נר' היה ולכאורה
 ב אות כג הק' ריש לעיל שהבאנו החלוקות

 כסדר הוא אס הקלי' לתוך הנשמות נפילת כענין
 דלאותס יעש בערבוביא או בעין ועין ברא' ראש

 הוא הבירור גכ כסדר היתה דהנפילה מקומות
 וכו' העין ניצולי ואח׳׳ך הראש ניצוצי תחלה כסדי

 גס כסדר שלא היתה שהנפילה מקומות ולאותם
 שהס הפחותים דנש' כסדר שלא הוא הבירור
 המעולים נש' קודם יתבררו הראש באבר למעלה

 מש״ש ולפי ־ תליא בהא דהא כרגלים למטה שהם
 כסדר היקה הכוללים שבאברים שהנפילה לחלק

 יש ה״ג כסדר שלא היתה הפרטיים ושבאבריס
 דאבר מיהא צ״ל שעכ״פ ק' מיהו * כאן לחלק

 פרטיו בכל תחלה מתברר הוא העליון הכולל
 כתחום נכנס א' ואין ממנו התחתון אבר קודם
 כולו שיהיה א' דור מצינו דלא אינו וזה • חבירו
 ואפי' השרשים משאר מעורב ואינו לבד א' משרש

 הס גם כנו' א' מבתי' כולם שהיו המדבר דור
בפרטי •׳‘ודוק בחי' משאר ג"כ מעורבים היו

1'> י נ  ̂ אפכא מציכו ואדרבא •’ותשכח אנשיו
 השמאלי כתף דאכר הפרטיים

.׳}^: כולו העולם כל את קיפלו כנו'  מתהל^^̂,
ומהלל'^ וקינן מקין שהוא

ר״מג'

̂■ משי^זי^ נמצא שלא יודע ומי ומ״ד  /׳ללפ
ונ״י( המשיח לימות וגס זה בדורינו
חפי' י שופטים

, הת ^א הקפידה דעיקר קושיא זה דאין
 אכל א' כפעם מהקליפה יציאתם

ר״או שג^גיליש אח׳׳כ ומתגלגלים
מצינו מ״מהרי ־ בערכוכייא יהיו

ר״מנו J מהקלי' מחדש יציאתה תחלת שהיתה זל
 לנז כסק׳ לקמן כמבואר הרבה מאוחר
 ומאז דוכתי בכמה ואילך

 ^^צ’רמ מיעוטא הוו דלא עד טובא דכוותיה
 וה מקון לך תקשס ועוד * במיעוטייהו דבטלי

דש^' הכוללים מאבייס שהם גופייהו
הנז

ק ל

 א^ כירור קודם לעולם ובאו נבררו היאך
 שהרי להם הקודמים הכוללים הראשיים

, • כנו' החטא אחר נולדו
 ^אהי \’ל^ זל הרב מ״ש נודע דככר נ״ל
אבי ושא״מ יו הק' וכריש יא

 ̂ אשי כל וא"כ האברים מכל כלול שאינו
למי' הכוללים אברים מתריג
 y/ ̂ פרצופיש תריג שהם באופן פרטיים אברים

 שהוא דקלי' הבליעל באדם וכשנטבעו
 ךאש ^ עש^ זה לעומת דזה הנ״ל הבחי' כל

 ̂כולל ראשי פרטיים אברים תריג הנה כנו'
 ש הראש באבר כולם הוטבעו לא דקדושה

 וסוסכמי^^^,^ נתפזרו אלא בקלי' שכנגדו לכד
*^ריפ הפרטיים ראשים

כנגו ישז יעי׳ח מראש דקלי' הכוללים
 רקדושה הכולל העין דאבר פרטיים

 הכו אברים דתריג עיניס התריג פרטיות בכל
 ליש1דכת^^ז, פרטיים אברים התריג וכן דקלי'

 אלי אברים דחריג פרטיים כתפין התריג
 לכי האברים שאר ככל וכעדז דקלי'

אלא מעלתם סדר כפי vיתרvר לא טכיעתס
 בהם הקלי' ואחיזת הפגם

ילמעלה ותחתונים למטה עליונים שניצי׳* ך״ל״
הראש



כז הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'בני

 דקלי׳ דרגלים בראש נפלו דקדושה דראש הראש
 דראש כראש כפלו דקרושה דראש הרגל וכיצוצי
 שהחשובות כח בהק׳ לקמן שב׳ והיינו יקלי׳

 מ׳׳מ אבל * יעש יותר למטה ירדו והמעילות
 בכל הראש דהיינו כמינו מין כסדר הוטכעו

 ולא העיינין, פרטי בכל והעין הראשים עיטי
 שבכל ונמצא כראש ועין בעין ראש כערבוביא

 דקלי׳ הכוללים אברים מתריג כללי ואבר אבר
 כללית מכל נש' ניצולי בו היה ושם נמצא שם

 הראש מפרטי רקרושה כוללים אברים התריג
 וא"כ • השאר ומן והכתפים העין ימפרטי
 לפי תחלה דקלי' הכולל הראש אבר כהתברר

 כולם מפרטות הוא הבירור הכה הזמנים קדר
אבר אחז כשנכרר וכן מכולם בו שנמצא לפי

 שעומדת מה כפי לו הראוי כעת א׳ כל כזאז
 אבל • זמנים קדר כפי עת כאיתי לברר השכי׳ אז

 י הזנית כפי היא עצמי שבי הפרטיים ניצי' בירור
 בטעם ד״לג ריש לא בהק׳ לקמן ועי׳ * הכל וא״ש
 דאותו הפרטיי דבידור להדיא כן דמכו׳ הב'

 וזה מהראש זה אלא כקדר שלא היא גופיה שורש
 י צטעם פ״לב ריש כק״הג להדיא הוא וכן מהרגל

 פרטי שנתפזרו ראחר באופ״א יל א״כ * יעש הב׳
 בכל והעין כולם הראשים ^כל והוטבעו הראש

 ׳ מתבררים הראש בהתברר אז ככזל כולם העייכין
 מתברדי׳ העין ובהתבדר הרגלים עד הראשים כל
 א' ראש קרב אם ששנינו מה ע״ד העיכים כל

 ׳ ע׳׳ד הכל מיושב וכזה הראשים כל יקרבו מהם
: רק״ל הדברים לכפול מהצורך ואין הנ״ל

ם ח וכן מכולם הוא הבירור ג״כ דקלי׳ הכולל העין י האדם של ההיא השעה זכית וכפי ש
ההיא הנשמה המשיך אשר התחתון ...... ... ׳• . ... . .

 מעמקי איכה זו המשכה נ״ב • וכו' זרעו כטיפת
 י תכף'בטי׳ אפ׳שימשיכנה היאך דא״כ ממש 'הקלי׳
 י שתבוא צריך והלא פנימית נשמה בבחי׳ זרעו

אדם בני שלשה יאש על צלם בקוד ג'׳פ תחלה , . ,,,,
 ׳ נש' מאותם זו היא המשכה אלא לקמן כדאמי־יכן מהם ויוצאי׳ מתכררי׳ ודור דור ובכל הרגל דאבר
 עומדים הם ועדין צלם בקוד ג״פ באו שככר עד והזמן העת כפי לעולם ובאים נש׳ ניצי׳

 להם שיזדמן עד אדם איזה ראש על בקליפתם כקוד דרגלים הכולל מאכר הוא בקראה שבדרא
 ■ ומאיתם כעו״הז לבוא הביתה איתם שיתקוף איש | טעמאישנתאחרה והיינו • כרגלין רגלין מטו כד

 לעלות שבידי זכית כפי א׳ כשמה ממשיך הוא לפי זמן אותו ער מלצאת זל מהר״חו כשמת
וע^׳ זרעו בטי׳ אח״כ ולהמשיכה במל' להתעבר ולא ־ יעש וככ״מ לח בהק׳ כמ״ש מהעקב שהיא

 בו נמצא שלא דור לך אין ולכן זאז האברים שאר
 שורש ג״כ ולכן • כ׳ולם האברים דכל נש׳ מפרטי

 לפי הקצה אל ׳הקצה מן מבריחים הם והבל קין
 מפרטי דקלי׳ הכתפיים פרטי ככל שנטבעו
הכתפים פרטי עד דקני' הראש דאבר הפתפים

• ,----------מהעקב . .
 אל הקצה מן מכריחים הם לבד הכתפים אברי
 זו ולא * כך הם האברים שאר גם א^א הקצה
 היתה לא הכוללים האברים פרטי שכפילת בלבד
 דקלי׳ כללי ואבר אבר כל בירור שגם אלא בקדר

 הראש תחלה דהיינו מעלתו כקדר אינו ע“בפ
 הכל שלקוף עד וכו׳ שבו העין ואח״כ שפי

 של הזכות לפי המזדמן כפי אלא שבו הרגלים
 מאכר א' ניצוץ ממשיך שזה שאפ' התחתון אדם
 וזה מהרגל וזה מהראש וזה שבו הפרטי פעין
 שאין רזל הכא רקא' והיינו כקדר שלא שבו מהיד
 הצד אך • המזדמן כפי רק וכו׳ כפי הנש׳ מהרת
 כללי אבר מאותו רק הבירור שאין שבהם השוה

 עד הזמנים קדר לפי אז השכי׳ עומדת שכו
 מתחיל ואח״כ להתברר כללי אבר אותו שנשלם

קעזהד שאחריו אבר להתברר  * הכל שנשלם עד ו
J כקדר הוא דקלי' הכוללים אברים שבירור פאיפן

 אות ז בהק׳ לעיל ובדברינו פ״לא שם בק׳הג
 בתחלת' כין רזל איירי דכתרתי צי׳ל ולפז * יעש טל

 לעו״הז וביןבהמשכתם ממש מהקלי׳ הנש' יציאת
 ותרוויהו פנימית נשמ' לכתי׳ ומקיף צלם מקוד

 זכית כפי אלא נינתו מעלתם קדר לפי לאו
■ : וץ״ל ההוא האדם

 כ״ב • יהם12 מתיחה זכות איזה שיזדמן שם ט
 כעין התלויה מצוה עשה דאם היינו

 ממשיך הוא בידים ואם מהעין ממשיך הוא
 אבל • ועש פ״ה ש״כ כעי׳ח כמ״ש וכיוצא מהידים

 דהיינו להם מתיחה שיהיה בעינן לא גופיה האדם
 שהאדם י הק׳ בייש לעיל כתב דככר משי'שם

 שלא ובין משרשו בין בנים להוליד יכונ
: יעש משרשו

ם י  ורוצים וכו׳ חוטא שהאדם ולפעמים ש
נש' לו ממשיכין ואז וכו׳ לאבדו הקלי׳

א׳
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נ״בוכו משיהו א' 'משמע דלישנא 1מפשטל ^
 הקלי' אלא זכות עי שלא הוא זו צש' דהמשכת'

̂״ להה^חו כדי עליו אותה ן ממשיכי מעצמם  •''ורן'
 זכות ע״י היוא דהכל מזא לעיל מ״ש סותר

 לאשמעיכך אתא גופא דהיא ת וכ' * להם המתיחס
 ‘קלי'vר רצוץ רק׳עי' שלאיעי'זכית יהיה דפעמיס

 מלתא תליא כדי׳דהי דאנוו קשה'לשמוע הדבר
 הדין‘יתברך'עפי ברצונו הוא הכל ח״ו.והלא
 ע״א ד״סה לקמן קתני דעלה' ועוד והמשפט
 מר צלם על ממניהס הק״בה והוציאני

דהיציאה הרי ׳
הרב מקיף

 היא הק״בה עי. דהיציקה הרי וכו׳ משכה מגיד
 זכות עי כ״א דאינו לומר ׳ הדין הזר שכן וקיק

 מרמה'ותחבולה ומאי הכא בעו מאי וא׳^קלל
 היא בדין. בד״סל^והילא.• 6הת דקא׳ הכא אוכת,

 לי וכמו לה‘ המחיאק זכית' עי מתוכם יוצאק,
 סוף עיל5 ”ה̂ב ־נמי ידקא׳' אמאי איכא״לאקשויי

 דלעולס ויל • יעש לקלי' מרמ'מ טו;-שקקב״ה’הת׳
 הזכות' דלפעמיס’צ!א זכות איזה עי ה^ל;קוא'

עט מו ^  ■יקרת כשמה כדאי'להמשיך ואינו הו
 עצמם להנאת בכך יוציס שהקלי' אלא לזו הערך.

 על׳ מוחלים כיון,שתם ידם על מסכים והקה״ה.
 חושביה־ שהם או<ס מרמה' הוא ולזה זט־תם

 הוא ־'הנש' ובת לנו א1י כן ואינו ש^ו.שה-רצונם
י 'י■ ־ וא״שייהינל עושה ‘
 באדם ■וכוי האדם שלט אשר עת ר״ל יא
 עלמה שהיאהנש'הקלושה,'כ״ב'אי "

 זו' מה קאייי ת''^מתוכס■1לצי זו כשמה ע:לט,על;
 טו ק׳ דה וההיא היא עילותא אדרכא הא &יטה
 שליטה שפיר שיין פגום במקום כניסה לה שלוצים:

 נש' דעל כ״ל לצן ־ איכא שליטה מאי הכא א<;ל
 להמשיך הקלי' כ\ ששלטו דמה קא׳ זה אדם של
 ידה על ולאבדה להטעותו כדי נש'אחרת כג

 על קאי דלעולס יל א''נ • להם לרע הוא אדלפא
 שתסיתכו ששלטו,עליה אלא מתוכם כש^שהןציאוה

 להם לרע ואדרבא הוציאוה ק שע״מ האלם לזה
 ;׳' וק״ל סייעה־ אלא הפיתה שלא ל/כעיא דלק’

'מהם כשמה ־ אןזה זמן הגיע וכאשר יב־
 לה' א״'ח וכו' כגוף;כעו"הז לבוא "י *

 בבחי' שתכלל וכו' צריך‘וכו'*אבל תכף להתגלגל
.£̂ כ'. יב בהק/ לעיל י הלה כ״כ וכו' ג"פ ואו״מ צ

 כעולם לבוא הכש^מהקלי' ביציאת אחר
זמן המל'’במכלי• תחלה להתעבר שצקיכח ניזוא

 ' ־וכיי^ יעש באה־כעו״הז ואחר^־יכך לה' הראוי
 סיי• לירע־הי אנו אלא.שצריכים איתנהו דתרוויהו

 והנלאה' כרישא'־■ קדים ממיתו
 איפעיא. ברישא קדים כאן האמור דסדר העניייכיס

 • מסת־כ׳ דלא סברא אבעיא * סברא ואבעיא ;קרא
 ןדא-ואריונה•'5 לעלדך יצא הסו׳ריס דמכית למימר

 הא. •כלבוש המ׳לן ש׳ער אל לבוא אין כי עמה
 הקלי' ומלוכלכת'מחלאת'זויהמת מטונפת

 ביאתי עי מטינופה מעט תחי' צריךשתתנקה
 ■אמה־ לכלה לעלות׳ תוכל ושוכ צלס בסוד ג״פ

 הי מאר כ׳ דהנ«ה’אב"ק1 • כיותר עוד להתנקות
 י יציאת •שכתחי' וד״סד ד״סא לק׳ עצמו‘ על זל

 המגיי הרב ראש החיצרעל כתכוהו תיכף מהקלי'
 ברישא/ קדים דהא אלמא • ייעש להטעותו ■כדי זל

 שנתעהי מה להזכיר חש דלא מיהו־יש׳לדחוח
 אכל כאך: הזכירו שלא כמו זה קודם כמל׳

 ־ עיבוי ע״בשזמן בד״סו שם ממ״ש ראיה להביא
 החכריא אבל חדשה גש׳ שהיה ־לפי זח היה במל׳
מו' שכתעבריו שלו  הוא'־שיהיה־ מהראוי ע

 ^א מגולגלים הם■ שכבר לפי יום מ' עיבורס
 ; עמ עיכב^ והוא זח כמותו להתעבר שעי־יזכו

הל ד עו כ'  כני להם־ קודם אני אם תתמה‘ואל ו
̂. ממצי גדולים בהם יש תיך עכלתים שאני  כשנ̂י

 בכה לאת ■שאני'קדמתי שאע^ הוא הענין
 ‘ שיקר^ אפ׳־ לעו״הז בעניך'ביאתה <עכז העיבור

 קד' הצלם דאדר אא״ב והשתא * יעש וכו' הם
 העי דסלר אמרת אי אלא קמתמה שפיר ברישא
 שה הוא כהכרח הא קמתמה מאי ברישא קדים

 לכי וצריך חדש שהוא משום דורות ג' לו יקדימו
 קיי*^, כזאז אדם כני בג׳ צלם בסוד ג״פ■ אח"כ
 מגולגנ^; שהם שלו החברים משא׳י׳כ לעילם שיבוא

 מהעיכי ־שיצאו ותכף כס״ד שית' כמו לכך וא״צ
 'עמתה הו״ל איפכא ואדרבא * העולם לזה באו

 כעונ א' ישיכה־ עמהם לו להיות אפשר שאיך
^ ג' לו שקדמו כיון בחיים איתם ולראות מיי

קי'? כאן האמור דסדר ברור הדבר ודאי אלא
חרשיהאצש יב דכהק' ועוד ־ כדאמרן ברישא

 כגי^ יורדות מהעי' צאתם דאחר קא' גופייהו
 פנימיין נש' דהיינו ממש בגוף ומש' יעש בעו״הז
 9כגי שיורדת קא' סוף כל־ סוף לומר ׳דדוחק

 מזה ־לעול שכ׳ דהכא דרזל לישנא דייק וה״נ
כ^^^ כלולות שהיו מאותם א' נש' נולדה וכאשר

נו״א



ן כז הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'גני ר ה סטא
 וא'כ העי' מן אלא כופל לידה לשון ואין וכו' -לוא
 *• וק״ל העי' סדר הוא הצלם הדר דאחר מש'
ג  כ כ • וכו' תכף להתגלגל לה א״א 0ש י

 כיותר מזוהמת שהיא לפי הוא הטעם
 כאה היתה ואם הקלי' בתוך רב זמן שכתה עי

 ותקנתה כיותר מתקלקלת היתה לעולם תכף
 לההעכר לה אפשר היה שלא ועוד •קלקלתה

 שכאה עי מעט מתנקת שתהא עד בכוולה כמל'
̂ *• וק״ל צלם בהוד ג״פ

ד ס י  הקני מעמקי שתצא שאחר צריך אבל ש
' א גלגול כק׳ הזאת כפעם ואז וכו'

 פשיטא אלו רזל מרכרי כ״כ • וכו׳ ואילך ומשם
 כתתי אלא נוהג צלם דסוד דג"פ זה דין דאין צי

 ואילך משם אכל א' כפעם מהקלי' הנש' יליאת
 כה נוהג זה דין אין ומגולגלת ישנה כק' שאז

 פגומה כשהיא הקלי׳ ליד חוזית שהיא ואעפי
 בעוהז בגוף תכף לכוא היא יכולה מ"מ

 לכך צ א שוכ פ״א מרשותם שיצאה שכיון מתוכם
 מלשון קצת מש' וכן ( כרור ויה אלד״ש דאל״כ
 הוא ההוא ביום הקבורה שטעם שאמר .הזוהק
 כגלגול הקכ״ה יחזירו ההוא כיום חולי משום
 דמדרגה כש' כאותם לי מהפקא מיהו )יאודה

 הם לעולם שכאות כפ״א שאפי' יכ דהק' הד'
 כ שמפעם ישנות נשמות כדין ודינם ישנות כק'

 רכישנות כיון אמיינן מי * מאי שם כמ״ש ואילך
 יחוד דג׳יפ זה דין כהם נוהג אינו להו דיינינן

 כיון ד או לעו״הז כגוף תכף למיתי ומצו צלם
 בהם נוהג מהקלי' יציאתם תחי' מיהא דהשתא

 הז צעו תכף למיתי מצו ולא צלם דג״פ זה דין
 כולם הנש' כל דקא' דהכא דרזל דלישכא ומפשטא

 הוא ל״ד דכל למימר דאיכא כ״כ ראיה ליכא וכו'
 לענין ולא טו״ר שנתערכו לעכין דקאי יל א"כ
 חשיב דלא ממאי למפשטקצת מיהואיכא • זה דין

 החילוקים שאר כהרי ז בהק' לעיל זה לחילוק
 זה דבר ראם ק' נפשך דממה • הנש' מדרי' שכין

עון  דירהו גדעון בהדי ליחשכיה להם הוא גי
 חשיכות כהדי ליחשכיה להם הוא חשיכות ואס

 החילוקים כל לבאר התם חש דלא וכ״ת דידהו
 כהק הנז' דעי' חלוק לכאר חש שלא כמו שכהם

 דוכתא בשום מיהא זה חילוק לבאר הו״ל מ״מ יב
 ומדלא לגמרי לסתום ולא דעי' חילוק שביא' כמי
מסתברא וה״נ זה בענין כינהו דשוין ש״מ הי'

ה אהרין בגי ר

 שתעהר כדי היא צלם דג"פ זה ענין שכל משום
 להתעבר אח״כ ראויה ותהיה מזוהמתה מעט
 לא ה"כ וא״כ הקורס בדיבור כדאמרינן במל'
 שנשרו משו' כיותר ניקוי צריכי הני ואדרכא שנא
 דלישנא מפשטא מש' וה״נ • ממש הקלי׳ לתוך
 פ״כ סוף וכס״הג סו״פב ש״כי ודע״ח דהכא דרזל
 דכתיבנא למאי חיליה איישר והשתא * יעש ד״לה

: ודו׳׳׳ק יעש טל אות ז כהק' לעיל
ו  על ג"פ ואו״מ צלם ככחי' שתכלל ט

 הוא פשוט דבר * וכו׳ אנשים ג׳ ראש
 מאי מג"פ כיותר אכל סגי לא מג״פ דבפחות

 ע״ב ד״סא ולקמן מזה לעיל דאמריכן וממה
 מש' זל הה״מ זמן עד מנ״וא עדז גמשך שהדבר
 דודאי היא מילתא לאו מיהו שפ״ד כמי דטובא

 ואה״נ נש' כהרבה אלא מיירי נש' ללאו.כחדא
 מג"פ יותר צלם בסוד כאה לא מהם א' דכל

 ג׳ שאותם כסמוך דאמר ממאי נמי מש׳ והכי
 להתגלגל יוכלו שלהם בצלם כלול הוא שהיה אנשי'
 לעול כ' דהא יותר ולא ג״פ דרווקא מש׳ עמו
 ולא עמו להתגלגל יוכלו נפשות ג׳ שעד ה בהק'
 ג' שאותם טעמא מהאי הוא 'וע״כ יעש יותר
 וכדמש' לא טפי אין שלהם בצלם כלול הוא שהיה
 וכו' לפעמים כי ^דע גס ד״ה ע״ב ד״נט לקמן

 לא ראם ק' אך ־ יעש שלאחריו הענין מהמשך
 להעלותם ג״פ אחר להם זכותמתיחס איזה נזדמן

 פנימית נש' בכחי' אח״כ ולבוא כמל' להתעבר
: צי׳ע ועדין מא״ל

ז ם ט  היינו נ״ב • הנולד כגוף תכנס ואח״כ ש
המל' במעי עי' בכחי׳ שתעלה לאחר

, :כדברינו כמש״ל לה הראוי זמן
V ם  יום עד ממש מגולגלים שהם אעפי ש

 ה הק' כריש לעיל כ״כ כ״ב * המיתה
 יא הק' כסוף זל מהר״חו דעת בהכרעת ועיע

: יעש פ אות בדברינו ומש״ש
ח ם י  שאוג והוא דוד אתה אלמלא ארזל וזס ש

 ע״ב ד״טז מגלחין אלו כפ' כ״ב * וכו'
 איתא וכן דוד והוא שאול אתה היפך גרסיכן
 הכא דגריס למאי מיהו סו״עב ד״סר לקמן

 מגילה תוס' עי' היא דהיא א״ש באלף אלמלא
 צ״ל ד״סד ולקמן יעש אלמלא דה סו״עא בא

י : וק״ל ביוד אלמלי .

מתיזלת ׳
Jdl



על פי׳בגי

כח הקדמה
 וכו' קין שורש ענין ד״ק עד זו ק'vר מתחלת

 פ״כב ש״הג ע״ב ד״נח לקמן הובאה
 גרס אד״הר חטא וכאשר ומ״ש * יעש ע"כ ד״לז
 בראשית פ׳ בש״הפ עי׳ וכו׳ הדעת מוח שירד

 ובו' החקדיס נפרדו ושס ומ״ש י הג' בפגם ו דף
 במקום שירדו להיות כי הד׳ בפגס בש״הפ ̂עיש
 בכתף והגכו' ימין בכתף החסדים נתפזרו רחב
שחטא אחר נולדו ק״וה כי ומ״ש ״ ‘ ׳ יעש

J/.
, . ̂שמאל
 כט בהק' ולקמן ז הק׳ ריש לעיל כ״כ ,־אדהר

 ע׳א ד״קלב דר״ה א דרוש ריש ובש״הב לא והק'
 ועש ד״עז אחרי פ׳ קvובזור בכ״מ ועוד ׳

א  שבכתף הגבו' מאלו הוא קין ויהנה :
 אדם שהוריש שמה ואעפי נ״ב ־ שמאלי ‘

 כמ״ש ולמטה דאצי' מנפש כ״א אינו בניו לק״וה
 מיירי והכא ושא״מ לה ק'vור כט בהק׳ לקמן

 בהק' לקמן להדיא וכ״ה דאצי׳ דזא דדעת כחו״ג
 יעש יצאו דזא הדעת מזה והבל קין כי וזל כט

 שבכל הפרצו׳ בכל איתיה גופיה קין שורש מ״מ
 כמבו׳ כזא בין כא־׳וא בין בא״א בין העולמות

 בסמוך לקמן שנסתפק ממה מיהו * לה בהק׳ שם
 בימו׳ גס עמהס ישאר אס עתה להם בחיצו׳־אשר

 שם עד השיגו עצמס שהס מש׳ צא או המשיח
 ואין עצמם העליו' אורות על שמסתפק לו׳ דדוחק

 מגלגול קין משורש בהבאיס מיירי דלקמן לו׳
 כדאמרינן למעלה יותר להשיג שיכולים ואינך כ׳

 נקיט סרעב ד״נח לקמן דהא לה בהק' התם
 שהוא וידוע יעש עצמו על זה ספק זל מהר״חו

 ד״סא התם כמ׳׳ש לעולם שבא א' פעס היה
 וכבר ־ ושא״מ ע״ב וד״סו שו׳׳עא וי״סה קו״עב

 היינו הכא רזל ביה דמיירי דזא לו' כדעתי עלה
 גבי פ״כ שם כס״הג ש וכמ׳ גופה דאצי׳ דנוק׳ זא

 ועי׳ הנוק' חלק הס שהגבו׳ לפי א״נ ׳ יעש הכל
 לזה צריכים אנו אין מיהו * ע״א ר״לא לקמן

 ד״נח והתם הכא האמור דכל דרכו יויה דהאמת
 נשמת ושורש קין שורש מציאות לבאר רק הוא

 בעולמות למעלה אחיזתם היכן זל מהר״חו
 קין אפי' או זל שמהר׳׳חו לא אבל העליונים

 שהרי ותדע לעיל כדאמרן כז להשיג זכה עצמו
תמוז כ״ח שביום ע״א כד״קב שם זל מהר״חו כ׳

אהרן כח הקדמה־ הגלגולים
)הרזל פטירק קודם ימים ז׳ שהוא (השל״ב

.] מתוקן היה לא יום אותו שעד הרזל לו
ל השמאלי זרוע בחי׳ עד  דנו

לכלז' זכה לא שעדין כ׳ ג׳כ ע״ב ובד״גן
' אנן דא׳ב הדווים כל ידוו ועז * יעש ו 'שצ ית^
בתריה נענה מה

. y אלא עדין השיג שלא העליונים בחי׳
 של hP ^’לחרזא'̂' נשמע ומנה בעליונים מדכר

ס 2 °דץור' / ^ן הנפש חיצו׳ היה ש
י היינו נ׳ב ־ עצמו הראש  ה̂י

״ היא כו כהק' לעיל בדכרינו ועי׳ הנפש של
רץ *• יעש מא ואות

לתקן האדם כיד כח אין 0K׳ ג
̂ן' העילאיא בכללות היינו נ״ב • וכו׳

ע לו שאין  כמקום אבל שם יד מג
. I ל מוטל ל׳א על דהא לתקן הוא חייב אדרבא

כנ̂י אד״הר מפגם לו הנוגע חלקו SC ' י'*■׳ מעגם נו הנוגע חנקו
 ̂ץי״יז נשא גבי יזו בהק׳ לקמן ועי׳ לעולם
ןא לאקן שצריכה קין משורש כלו׳ ה̂ל

 מעשא ייטיג שאס דקא׳ והיינו אד״הר גבי
 sw האייז כגמר אז לו ששייך מה כא״וא לתקן
 ץ ש דכללות כתי׳ לעת״ל ליהתעלות יזכה כולם

 ^ץכנו שפא פי הק' לעיל וע•' ידו על
I יתו כע״ה המשיח כימי לעת״ל כי ד

 ^אחי שם בס״הג אבל נ״ב ־ וכו׳
 עפ אלא המשיח כימות נתקן זה שאין מש׳

 ̂ . שא וכו' מסופק אני כי מ״ש גס • התחיה
̂ • יעש דבוקים שישארו יותר לו שנר׳ ל

 ׳הפא באחור למטה היא גס ירדיה ןק
התם נמי דמעקרא ני׳׳ב'ואע״ג

דעל[ א^״א כמ״ש
 מככפי מתחיל היה ראשה מ״מ

̂^ * הנ̂" כמקומות כמבו׳ למעלה  של אא̂א
 יו' יקועש?.^^^ מהכתפיס מתחיל גופיה דראש'

̂ פא זה דיסוד א׳ שליש סיום עד למטה יותר
הגז אא’ בש״הפ

 מי׳ ולין ראש' מקום היינו תחלה מקומה היה
 וכו אי׳ של המל׳ מן יוצאת לאר: כי ומ״ש

 SL . • ככ׳מ ועוד הדל במקומות בע״ח
̂א נ״ב • וכו׳ הנש׳ אלו כל כי ודע 0ש (  ׳S ש

י ״ לקמן עי' זש דשורש נשמות יחס
צא • -ק ־ •ז-



ן כח הקרמה הגלגולים ש׳ על פי׳בגי ר ה א

 לא דמא לקמן מיהו * וע״ב ע״א ריש ד״לכ לא
 לחוד ר״ע רק רדעק ההוד מגבו' שיהא מציכו

 גבו' שגם ואפ׳ יעש גבו׳ משאר הם זולתו אכל
 היא מה״ג א' שכל מה״ג כלולה היא‘ יהוד

ז כנו׳ מכולם כלולה ’
. t שם  ההוד גכו׳ מן הס וכו׳ וזולתו ר׳ע כמו י

 ולא אי׳ רמצר רעת פי׳ נ׳ב * שבדעת ,
 והיינו כמבו׳ הכא מיירי באי׳ כי אבא מצד

ע של נשמתו נגיקר  הוא שלה הלבוש אבל ד
 בדברינו ועיש כו בהק׳ כמ״של דאבא מגבו'

אותיגויר* ...
 ההוד מגבו׳ היוצאות הנש׳ כל וגם ח

וכו הס כולם לאה של, בדעת אשר .
 זל מהר״חו זה. שכ׳ ר״נע ריש לקמן עי׳ כ״כ'
 נפשו שורש שבחי' שם לבאר והוקיף :עצמו על

 ר״ע בחי שהוא ממש דזא ררעת מהוד לא אינה
 אמצעית מהארה י«א ממש דלאה מדעת ילא

 דרעת הוד 2 להאיר דזא דרעת מהוד ה^יצאת
 שהוא מוזל א״ל שלפעמים מה מתרץ וכזה לצאה
 מדעת שהוא א״ל ופעמים ר׳זא לדעת מהיד
 אינה זל מהר״חו נשמת ששורש נמ״ל ־ יעש ללאה

 היה ולכן לה קיוב י«א ממש ר״ע נש׳ מאורש
 כי כו בהק׳ הנזל הלכושיס בבחי׳ ביניהם שינוי
 ולבוש דהתס א מזווג היתה ע ר נשמת לכוש

 שכיון משום הג' מזווג היתה זל מהר״חו כשמת
 נשמ׳ בבחי׳ לאה עם שייכות צו יש זל שמהר׳חו

 שהוא הג׳ מזווג נמשך הלבוש . גס לכן הפני׳
̂ ■ וק׳ל ר׳ע משא״כ ולאה יעקב זווג

 נ׳כ • ר׳ע שורש אל קרובים הס כולם
 לאה כי חדא היא זו קורכה ענין _

 והיסוד היקוד עערת שהיא דאי' ממל׳ יוצאת היא
 חיבור ויש קין שורק •ששם רזא כרעת לאי/הוא

 ועוד ־ ככ״מ היקוד עם היסוד לעמית עלמי
 ד׳קה נשים ריח דרוש בריש שופטים פ׳ לכש״המ

 תאומה היא לזא שמחוץ הד׳ לאה כי כ׳ ע״א
 וכיון יעש ראי׳ היקוד בחי׳ שהיא קין של .האחרת

 :וק׳ל ביניהם גדול׳ ורכה ק יש לכן תאומתו שהיא
QtT נ״ב וכו' תקיש וממנו קין שולש ענין 

• י׳עש ע״א ד״נר לקמן הובא זה ענין
 הוא נפשו ,שורש אחיזת מקום שר״ע למ״ש

 קין ושורש קין משורש הוא שר״ע הזייעותייל
לק' זושו׳לג ל׳הק כמ״ש אלא,ככתף קרועות אינו

 והכית מזה ניגש עצמו זל שמהר״חו ע״ב ד״קב
 פ״קי ש:׳ הפשט לפי ליישב ונר' * יעש בצ״ע

 בכללותם כולם והכתף והזרוע פר'היד שהם היד’
 ובש' רפ׳׳ב הכללים ש' כע״ח ועי', זרוע בשם נק׳

 לקמן ועיע ע׳א ר״מח אדז בביאור מאר״שבי
 שמאל זרוע של בכתף הוא קין לי וזל ע״ב ד״ק

; י׳עש
א הקלי' לעמקי נפלו וכו׳ חטא וכאשר י

אמרי' ז בהק׳ דלעיל ואע״ג נ״ב וכו׳
 אדם של חטאו עי היינו יעש לקלי' נפלו לא 'ראלו
 ומ״ש לקלי' נפלו קין של חטאו b אח״ך אכל
 למטה ירדו והחשובות המעילות הניצו' וכל

 מ״ש ז אות כז בהק' לעיל עי׳ השאר מכל יותר
: בס״ד כזה

y נראה נ׳׳ב וכו' היה קין שעון לפי 
 הכי אכתר יקאי' כו״או ולפי להגיה

 שהיה ר״ע לכן במחשבה היה קין שעון שלפי
 ונתעלה חזר כשנהרג הפגם ותקן קין משורש

: וק״ל המחשבה עד
ג  נ״ב • עשו בעקב אוחזת וירו בקור ם8י י
 נפלו אלו שזריעוח' כקמוך מ!'ש לפי ■

 לקרא השתא ליה מפרש דהכי יל * דקלי' בעקב
 עשו בעקב ונאחז נפלו הזרועות שהם וירו

 נתבאר ע״א וד"מ ע״ב ר״לה ולקמן הקלי׳ שהוא
: יעש כאופ״א

ד ס י  המ״ע כענין לעיל נתבאר והנה ש
 יא בהק׳ לעיל עי׳ ניב ̂ וכו׳ ומ״לת

 ואומרו יעש ע״ב ד״נב ולקמן יז ובהק׳ ע״א רי׳ד
 ש' כע״ח עי' וכו׳ אברי ברמ״ח תלוים הם איך

 כחקדיס אלא נינהו ממש באברים רלאו פ״ד נ
 יא בהק׳ לעיל בדברינו ועי׳ בהם המתפשטים

 זה ענין וכו׳ העצמית כי ומ״ש • יעש מז אות
 ע״א דיג יא בהק׳ ולעיל ע״ב ר״נט לקמן הובא

: בדברינו ועיש
ו ם ט  ' וכי' הגידים הס במעלה ואחריו ש

 הקורם כאית שציינתי במקומות עי׳ נ״ב
 הגדולים גידים השק״ה הס אלו גידים שאין שב*

 המובלעים קטנים גידיה הס אלא רזל שזכרו
 יעה האברים מכללות והם עצמו האבר בבשר
 בדברינו ועי' ־ ורנז־ע׳א קו׳עב ד׳לא לקמן ועיע
 הס אלו קטנים דגירים טז אות יא בהק' לעיל

ומהגדולים 'הגדולים גידים השס״ה קצח^^וקוף
נמשך



אהקכס הקדמה הגלגולים ■ש' על פי'בני
 או' והיינו האברים להשקות לקטנים הדם נמשך

 עוד ומ״ש * כחוכם עוכר האדם חיות כי כאן
 הכוונה' אין וכו׳ האכרים כל מקשרים הם כי

 להיות עצמו אל עצם העצמות וחיבור קישור על
 אלא נעשה זה שאין זקופה בקומה האדם עומד

 מהמוח הנמשכים עצבים הנק' הלבנים גידים עי
 מגידים ולא גידים השס״ה מכלל לא שאינם

 כדברינו ועי', פיב ש״מ כע״ח כמבו׳ הקטנים
 חיכותהאכרי' על היא הכוונה א1י בהק'יא דהתם
 שהם לפי הקטנים אלו גידים עי זבז עצמם

 לאורך צד לכל והולכים ונמתחים ככשר מובלעים
 וכזה עקלתון דרך ואלכסון כיושר ולרוחב

: וק״ל האדם אברי מתחברים
 יש וכו' הג' מאלו כחי' ככל והנה

• ̂_שם אשר הת״ח והם וכו' נש' בהם .
 ג' בכל שהם דהת״ח ע״ב ד״נט לקמן עי' נ"כ

 םvמר וקצת תריג הס אבר שבאותו בג״ע בחי'
 יעש בעצמות וקצתם בגידין וקצת האבי ככשר

 מאלו כחי' ככל שייך וענין.זה הכא והיינודקא׳
 בג״ע הג' מאלו בחי׳ שבכל כלו׳ אבר שבכל הג'
וכו' וע״ה מעשה ובעלי פתים ובעלי ת״ח יש

 ר״ל וכו' מחוברים שם אשר הת״ח שכל ״״*
: כיותר זאז מסייעים והס

ומ״ש

כט ההרמה
 במקום כשלימות הובאה לא זו הק'
 הנה וא' הנה א' במפוזר רק אחד

: כמקומו דבר כל ונציין
 ממתין היה וכו' אד״הר אם כי דע א

 נתקניס העולמות כל היו וכו' מלהזדווג
 דר״ה א דרוש ובש״הכ פ״א ש״טל בע״ח כ"כ נ״כ

 קדושים פ' מארשבי וכש׳ ע׳׳א וקלג ד׳קלב
 להריפש וראיתי * בכ"מ ועוד ע״ב ד״עב ועו״ת

 אד״הר היה דאס שהקשה פ״א כש״טל שם זל
 היאך לעשות המשיח שעתיד מה עושה עצמו
 ומעיקרא בעולם ועונש שכר ואילך מכאן היה

 שכר שיהיה כדי אלא היה לא חסרים זון כשיצאו
 הוא כי לבד באד״הר לעולם שדיו ותי' * ועונש

 התורה כל מתקיים היה וכו ישראל כל כללות היה
 לא דאם זל מדבריו ומש' * יעש ועונשה שכרה

לעולם דיו ורןיה מוליד היה לא אד״הר חוטא היה

 קודם פ״ור על נצטווה־ אמאי דא״כ וק' לבד בו
 רכז לו' ודוחק ־חוה לו נזדווגה ואמאי החטא

 שנצטוה ס״ד דהיכי שיחטא כאס תנאי על. היה
 אשכחן לא תנאי על דכריאה ;ותי שיחטא ע"מ
 מלהזדווג ממתין היה שאס דקא' רזל דמדברי ותו
 חוטא היה לא אס שגס מש' וכו׳ שכת ליל עד
 טיכו מה זה וזווג שכת כליל מזדווג היה נמי

 בעלמא עונה למצות היה זווג לאותו לו' ודוחק
 מאמרים לאותם ותו ‘ תולדות להעמיד ולא

 דק״וה דס״ל בש׳׳הכ שם הרזל שזכי דזוהק אחייס
 ׳ כהי מקיים הוה והיכי מא״ל החטא קודם נולדו
 יולידו אשר בבניהם או חוטא לא אם ועונש שכר

 תאומות עמהס מדנולדו די מולי הוו ק״וה דע"כ
 כשעמדו ישראל גבי ע״א ד״ח דעז דבפ״ק ועוד

 דאי כדי יס״ל לר׳־ל אפי׳ מסקינן סיני הר על
 יעש מ־ולידי הוו מ"מ מייתי הוו לא חטאו לא

 הסנ\א קודם כאד״הר הרסיני ישראל^כמעמד והא
 ה״א וא"כ מולידי דהוו אמרינן ואפיה דמו

 ישראל גבי וה״ה * והד״קל מוליד הוה נמי באד״הר
 ליישכ לכך'נר' הכי לאקשויי איכא גופייהו
 tהיר חוטא• היה, לא אם דגם דודאי זל קושייתו

 ועולש שכר לענין גס נוהג כמנהגו ועולם מוליד
̂יה שעוד  העולמות ולעלות לתקן לפניו הרכה ר
 היה אם גם שהרי קץ אין עד עילוי אחר עילוי
 בתפלת הגדולה המעלה כאותה העולמות מתקן
 כי מארש׳׳ כש' ככז׳ כראשית שכת ו דאות מנחה

האצי' עולם לעלות שהיא ע״ד ד״כז קדושים פ׳
 דאצי' א״א ר״ל כא״ק שכנגדו בפרצו' פר׳ כל

 דא׳׳ק בזון ו׳זון דא״ק כאו׳׳א וא״וא דא״ק כא״א
 לערך רח שלימה עליה אינה זה גס מ"מ * יעש
 שלמעלה מה לערך אכל הימנה שלמטה מה

ת היא הימנה חהי  שא״ק יען והשלימות התי' נק'
 שאינו ונק' אליו הקודם לערך זא נק' הוא עצמו
 וחסד ורוח נפש בחי׳ שהם לבד ו״ק רק כולל

 פרצופיה ג׳ עי להשלימו נחי בחי' שהם ג״ר לו
כהת' זל הרש״ש והביאו דיא כש״הק כמ״ש שעליו

 אמלז ס' שכסוף חס״ד וכקונט׳ יעש ע׳ב דצ׳ז
 כמצב מדרגה אותה מצכ חזר וא'כ ע׳ו אות

 כדי ג״ר וחסר כ״וק שנאצל דהשתא זא מדרי׳
 לקיים יס הרי וא"כ כעולם ועונש שכר שיהיה

 גם, ותולדותיו באד׳׳הר ועונש שכר מציאות
היה אס גם אלא עוד ולא * עליון מצכ כאותו

משלים



י נ <עא אהרן נע הקיייה הגלגילי® ש׳ על שי׳ג
 נעלה היויזי כאופן ההוא המצב תיקון ![?לי®

־שלימות; נק' אינו זה גם אלא .היא.זה
ק ■ לערך־ הימכראכל .מה^ישלמטה לערך. י

 שלימות וצריך/ חסר נק׳ . מעלה,.הימנו3ש ^ת
 מציאות יש כזה וגם הימנו יותרמעולה

צעילוי מעילוי ך זה ע וכן ..אתר ועונש
 מעל גכוה וסוף קץ אין עד יממדלגה.למדרגה

 מדרגות ריכוי שכמה לפי עליהם. וגכוהיס ^נוה
 האצי׳,כמ'ש לעולם קדמו ומספר IP׳ 1;^י ,

 נק׳ שאינו באופן * יעש ד ענף א שער ^ע״ח
 המציאות כל שישוב ער בתכלית גמור. אלימות

 בממציאו וליכלל לידבק הזה. והנורא \^ייל
 המים^ וישוכו ונתהווה נמצא. שמשם ׳מקום

 האס׳׳בה שהוא לאבוקה והנר הא׳ ושרשם למקורם
 והנאצלים הנמצאים פרטי כל ״שם ויתייחדו
 למקושמוצאו וא' כ״.א האחלות כתכלית למאצילס

 יתבטלו ואז מציאוקו קגדם ישורשוהא/מממשל
 שלימותם תצליח עיקר זחו וכיטולם ^^יליאיתם
 הדבקות בתכלי׳ חיותם במקור לידבק שחזרו

 היטב ועי' * א' ושמו אחד ה' ^®אחיית.ויהיה.
 איך ע״א די חדש ובדפוה ע״א, ד״לו. ̂כ״הש

 לשבוע ליום מיום ים ,העולמית.,ועול יתקניס
 לשמטה ומשנה לשנה ומחודש לחודש ומשכוע
 העליון המאציל עד ליובל. ומיובל ליובל ואשמט׳

 ולהזדכך להתתקן א' מדרג' נשלמת יום שבכל עי
 הענין ע״ס וכו' במאציל ונדבקת שלם גזכוך תי

 ועוד * וכ יט שיטה עי׳א ד״עו כתי״ח ועיע
 יום של אפי׳.הזון יום .שבכל ע"ה.שכ' יקי

 לפנים יוחר ונכנסים נחקניס אד״הר שנולי
 וסוף קץ שאין הרי * יעש. הא״ס אל ימתקרבים

: התיקון אל .
ו ה י  שככל והעונש השכר .שמציאות, וראי מ

הכזל המעולות מהמדרי׳ ומדרי' מדרי' - •
מסובב שהוא שישנו.,עתה ועונש כשכר איני

 חומריי' מעללים ורוע גשמיים העעשים מכשרון
 רע פועל לא וגם גשמי טוב ,מעשה שם •אין
 רוחני ורצון דק מחשביי עכין הוא הכל חימרי

 בפ״ע ומדדי' מכרי' כל ורוחניות ־^פגערךדקית
 עליהם תכצטייה המלות; מציאות גם, .תיע,שהרי

 זו לעבדה ר׳זל כמו.שדרשו שהיותו.בג״ע אי״הר
 גשמיית פעולה היה לא מ״לת זו ולשמרה, מ/ע

כמו בזה וכיוצא .ולולב וסוכה ותפלון אלילית
ו אחרון כני ׳ ל

 נעל® כאופיא היה הכל אלא כידינו עתה שהם
 וכן * יעש ^*א ד׳כג מארזל למ״ש'כש' 'רוחני

 גשמית אכילה היה לא אכילת'ע״הד של קטא‘
 ד״עג בע״ות' כמ״ש, זווג ענין ״הוא אלא ממש

 מתצוכתייעש* על ע׳הד־טו׳ר 'ע״א^שזהיסוד
ת  הוא' אלא גופעי שאינו הוא כודאי זה זווג; וג
 ‘שהוא בח׳ל’ שבג׳ע הצדיקים כשמית זווג ע׳ד
 יעס' לך שצח פ' בזוהק כמ׳ש ביוחא רוחא זווג

 גופר ואפי' בג׳ע שעה כאותה היה גם־אד׳הר כי
 בש׳ כמ׳ש ,מ׳ט ממלאך’ יותר ובהיר זך היה

 חיה לא חטאו וגס; שם קדושים פ' מאר׳שכי
 ונזדווג שטעה ושוגג' בטעות רק ח׳ו במזיד

 כמ׳ש' זמנו קודם דזא הכתר כלי להגדיל ורצה
 הדבר ואם ;ו'באורך:יעש רך> בראשית כש׳הפ־פ'

 כ׳ש אד׳הר אז כה שהיה מדרי' כאותה כך הוא
 והרשע שהציק הימנה המעילות סמדרגו' כשאר

 לחשך ואם ׳ וייתר ייתר וריחני דק יהיה שכערכם
 כאלז גבוהות כמידי׳ שעומד רמי לומר ארם

 ועונש שכר מזה לכשיסובב יצ׳הר לו יש מהיכן
 שהיה עצמי מאד׳הי ולמד צא לו אמור אחה אף

 דאצי' הנוק' כמקום עומד גופו כל החטא קודם
 שלוו ואיך סו״עג רכז. שם מאר״שכי בש׳ כמבו׳

 וחטא השיאו הנחש רקמן הא ומ׳מ היצ״הר בו
 מן מופשט שהיה לאחי נבות של ריחו וכן

 אצא לומר ־והחטיאו היצהר בו שלט היאך החומר
 מכל גדול שהיה ס'מ וכן • שקר לרוח והייתי

 א1י ר׳א בפרקי כמ׳ש בק׳כה מרד היאך השרפים
 בחי׳ כנגדה יש מדרגה כל שכפי תימה זה שאין

 טומאה דברי'היא טהרה כי כערכה הנק'קלי' א׳
 בג^ וזס * יעש פ׳ח ש'מ בע׳ח כמ׳ש כאצי'
 שאינו אלא וכו' ׳ לקודש מדרס תרומה אוכלי
פ' כס״הל ועי' החטא נמשך ומשם כ'כ מנוול

 מצד שבאו שהדינים שב' ע״ד ד״ח כראשית
 שנתהוה קודם ההסתה היתה מהם הכלים שכירת

: יעש תחלה כעולם בפועל יצ״הר
 קדוש אלהים איש מפי מפורש הדכר

 משנה לסי'פ״ב כפירושו זל הרא״בד הוא
 ועונש סכי ג״כ כמלאכים יש ולפיכך וזל־ א

 חובה וכף זכית שכף למד אתה ומכאן וכו' וגמול
 הדין ״לפי והכל ילתחתונים לעליונים פשוטה

 • רב ומפז מזהב הנחמדים בד״ק יעש עכ״ל
והעונש והשכר הכתירה למציאות ישנו שפיר וא״כ

גם



אחקכע הקדתה הגלגולים ש' על פי'כני
 שו״מ המעולות המעלית בגרם .שעומד’גס,צ<מ

 דאלמלא ד״הא ריש נח פ' כוז״הק מהיק ההצי
 דרוחא מהשרא תולדות עביי הוה אדם "<א.חתא
 הינוקא וכן • לעיל כדכתיבגא והיינו יעש קדישא

 אחז • יעש הכי קאמר נמי ע״א ד״קצא בלק דפ'
 כ"כ כעצמו שרזל וראיחי עיני ,את ה' האיר

 חוטא היה לא ואס הל ע״א ד״ב כס״הל בפירוש
מיתוק עי מוליד והיה כך נשאר העולס היה

’ . • I» ׳ . : יעש עכל .
HJHI ראוי שהיה מדרי' עילוי איתו כל 

 ועתיד נעשה ולא אד״הר עי להיעשות .
 עדז יהיה הוא גם בב״א המשיח עי להיעשות

 הוא המשיח ימות כזמן שיהיה המדרי' עלוי כי
 לא אז ־דגס החטא קודס אד״הר מדרי׳ דוגמת
 פר' כמ״ש״כה״הל בשוגג רק במזיד חטא יהיה־

 יותר אחר עלוי יהיה ואח״ך ע״ד דקי שופטים
 ואח״ך ־ יעש כד בהק' כמ׳׳של הז' באלף נפלא
 יכול הפה שאין מה עלוי אחי עלוי עוד יהיה

 שהצדי' רזל מ״ש והיינו ראתה לא עין כי לקפר
 הכל שיתעלה עד הבא לעולם מנוחה להם אין

 ושמו א' ה' ויהיה ביה בא״ה הראשון למציאותו
: בביא אחד

 למטה עלה חול שהיה ביום שבו ולפי 2 '
 לא המלכו׳ של שה״מן בעוד פי׳ וכי׳

 למ״ן וכשעלו בהם הנאחזים מהקלי' הובריו
 קין גס לכן מט״וי־ מורכבים היו הזווג כעת
 דנקיט והא כמותם מט״ור מורכבים יצאי והכל

 שהוא לפי מרובה הרע היה שכו משום לחוד קין
ת ומי' מגכי  I להש״מש ועי' קוע׳׳ב דיעב ע׳ו

 I מקשי' שמעתי וזל שכ' ב אוח לי׳׳ה א בדרוש זל
 דקודם ויל קרא יטקרייה והא חול יום הוא דחיך

 ; יעש וכו' חול היה החטא
i הוא והיה וכו' חוטא היה לא קין אס 

 צ״ל לפז נ״ב ־ ח״וב כדוגמת ותאומתו ^
̂«ו  היה שאז קא' אד״הר וגס חוטא קין היה לא ד

 ח״וב דוגמת ותאומתו וקין א״א דוגמת אד״הר
 ד״לבע״ב לא ובהק' דידן הק' כסוף לקמן ומ״ש
 אחר היינו ־ יעש ח״וב דוגמת הס וחוה דארס
:שם כמבו' חנוך ונטל' דא׳׳א ז?ע שנסתלק החט׳

 כנגד ויש' ת״ת כנגד יעקב נק׳ ולכן ל
לחב' רומז שיש' מצינו לא כ נ ־ חכמה

הוא אבל כידוע ישראל הנק' י י רק אבא שהוא

 .זא כקרא תחתון פרלוף דכל הכנויס ערכי עפי
 הוא שעליו פר' ממילא וא"כ שעליו פר' בערך

 יש'נק׳אכא פר'זאשהוא וא"כ בערכו אבא נק'
 בהק' נה״ש ועי׳ ממנו שלמטה יעקב פר' בערך

 שהוא ישס כשם נק׳ שיש' מצינו א׳נ * ע״ב דצז
. • וק״ל חכמה הנק' אבא דפר' תחתון חצי

 ומה נ״כ • וכו' יצחק ויאהב ענין ובזת ה
 דדריש יל בפיו ציד כי הכתוב שקיים

 אלא מצידו א״ת וכמקשדרזל וצדדים צד מלשון ציד
הס יצחק כחי' שהיא הגבורה שצד ור״ל * מצדו
 מיעקב מעולה והוא בו כלו' עשו של כפיו

 *• וק״ל כיותר אהבו ולכך חקדיס בחי' שהוא
 רוכן ענין מיה ביאורו להוריעך וצריך ן

 לקמן וכ״ב נ״ב • וכו' דע מיעוטו או
 ד״טל׳ מלקמ׳ן שנר מה כל ולפז יעש ע״ב דקב

דוכת' ושאר ע״א וקב ע״א וד"נוד"מע״ב
 יותר כלו' רע רובו שקין כפשוטו הוא שהענין
 מאחי הוא דווקא לאו להפך הוא והבל מחציו
 דמחצעת ק' מיהו * להדיא הכא דבריו ביאר שרזל
 לדתם מעת הות זה דתערוכת מש' דהכא הל'
 מבואר ע״ב ד״קב לקמן ואלו אד״הר חטא עי

 יעש^וצ״ל עצמם והכל דקין חטא עי שהוא להדיא
 עי א' בהם היו פגמיס דשני איתא והא דהא

 • יעש יב בהק' כמש״ל עצמם עי והב' אד״הר
*• וק״ל דהכל הנש' נפגמה לא הפגמים ובשני

 מכאן וכו' מביע נר״ן בו היה קין כי דע ז
בראשי' פ' כלק״ת בקצור הובא הענין ע״ק

 בהי צא״ל מיהו * יעש וכו' השיאני הנחש ע״פ
 בקין הס נשמות כחי׳ ב' ד<הא הכא מיירי נר״ן !
I מנש' כ׳יע עולמות מג' והיא גרועה הא׳ והבל 

 ממה והיא מעולה והב׳ ־ ארס כל כשאר נשרו ב
 כמכו' בו שנשתיירו מהבחי' אביהס להס שהוריש

 יעש דוכתי ושאר לה הק' ובריש דידן הק' כקוף
 מלישנא ולכאו' הכא איירי מנייהו ברזי וא״ב
מע  במעול' דאי כגרועה דמיירי נ״ל היה דנקט ד
ע אינר: מ  משום אי מיהו כנו' דאצי' מנפש אלא מ

 כל המשכת כה אית נמי דבמעולה ארייא לא הא
 ראייא להביא הנ״לויש במקומות כמכו׳ העולמו'

 לא הבל של דנשמתו דקא' ממאי במעולר: דאיירי
 דאוירי אא״ב והשתא כלל רע תערוכת בה היה

 אלא ממש לקלי' נפלו שלא כיון ניחא במעולה
אחיזת דהוה יל פיר9 לקלי' בהו דהוה הוא אחיזה

סו
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שנסתלת לפי ממציאותו מתבטל הוא מהטו' הרע 1 ממש לקלי' כגרועה,שנפלו אי אכל כזו ולא
 רא'כ תערובת בלי שתהיה 'לה משכחת היכי

 תערוכת בה שהיה וראי דכפלה וכיון כפלה אמאי
 באה הבל של וו רכש' כסמוך רמסיק ועיר ־

^עה  המעול' מכחי' הוא רמר״עה הוא וידוע ^מ̂י
̂כהכל  ע״ב ד׳׳מג לקמן כמ״ש מהגרועה ולא ^

 נמי הכ״ר ע״ב מהמעולה היא רהכש' וכיון יעש .
 במעולה דמיירי כמי דקין לכר״ן וה״ה מהמעולה

 שנו' דבכ״מ ע״ב לןבס״הגר״לו כייל כללא ועוד
 שבהם המעולה חלק על הוא והבל ^יזי^־קין

 נתגלגלו ו דכ״רןט אח״כ דמפרש למאי ועוד * יעש
 לקמן יראה הרואה הכה בכיו ושלושת וכוח ^הת י

המעול׳ מבחן' הס הכו' גלגולי' שכל לד בר״הק
: יעש דחסד עיטרא הימני כתף שהוא ^
 יעלה אל כ״ב • אחיו הכל גלגול וכבאר ח

 ומר״עה ובכיו וכחו דשת דעתך על
 והולך שמבאר כמו דהבל כר״ן כקגלגלו שכהס
 כשאר ולא לתקכו כולו הבל שורש כל קפלו שהם

 גלגולי' איתם כל הם איפה איה דא"כ כלום ממכו
 שנמשכו ע״ב ד״מג לקמן שכת' הבל דשורש דכיס

 אלא עוד ולא מר״עה לאחר זמניהם זמנם זמן
 פ' בס״הל כמ״ש בביא המשיח ימות עד שנמשך

 אעפי הוא הענין אכל • יעש ע״ג דקי ^יימטיס
 קץ לאין כש' ניצולי אלפים אלפי כולל ק״וה ויש שש

 המתיחסית נש' בהם מ״מיש בהם כלולים ימלס
 לכד בהם כלולים הם השאר אבל עצמם ^ק״וה

 להם המיוחסות הנש׳ ואלו רע״ב ד״ט ז הק׳ יעי'
 דהבל כר״ן הם והם הנש׳ לשאר אבות כמו הס

 להתקן ונשלמו מר״עה עד שכתגלגלו י־זל י?א'
שאר  נתקנו לא עדין והעצומים הרבים ניצו׳ אה̂ל
 באר״הר מציכו וכן לו הראוי כזמן כא״וא עיאח״כ

 בג' נתגלגל זה ממש לעצמו מיוחס שהיה שמה
 הם ניצוצותיו ושאר פ׳י׳ד ריש בס״הג כמ״ש אכות

:וק״ל ודור דור בכל והולכים מתגלגלים
ס ט  וכו' להתגלגל הנפש התחילה הכה ס

 כתיקונים כ״כ כ״ב * וכו' לשת וניתכה
 קדמא' גלגולא איהו דשת ע״ב דקיט ע תיקון 'א’’

 די ז בהק' לעיל דאמרינן ואע״ג * יעש
 מ״מ מאד״הר שנשרו מנש' היתה שת שנשמת א ע

:וק״ל בו נתגלגלה הכל של נפשו גם
אז□1̂!  וניתן .שכה הרע נסתלק,ממכה ,ו

כשנפרד דקי׳נ ואע״ג נ״ב * הרשע כבלעם

 היינו * דלילה וח ז דרוש ש״הב ועי׳ חיותו
 בלי־קצת כשאר אכתי הכ.א אבל לגמרי כשמתברר

 הבל שבנפש שהיע ומ״ש ־ לקמן כדמסיק ניצוצות
ק' של העז שלזה אפ' וכו׳ בל אותיות הם בבל:
 ב' כי ומ״ש * בבבל בל על ופקדתי כמש״ה בל

 דס״ב בש״הפ עי' הקלי' על מורים אלו אותיות
 בש״הפ וכו'עי׳ הודעתיך וכבי ומ״ש ־ ע״ב וד״ק

' : ע״ד דק״ב׳
 משה גס כי א' מכחי' להיותם וזה שם יא

 הם שאיך לו שהוקשה פי' כ״ב * וכו'
 דהכל הכפש מבחי' הוא בלעם והלא א' מכחי'
 גם כי ולזא כדלקמן הנש' מבחי׳ הוא ומשה
 הנ״רן כל כתגלגו שבמשה כלו' שת מן היה משה
 היא כשת שהיתה הכפש גם וא^כ כדלקמן דהכל
 :וק״ל הכפש מצד א׳ בחי' מקרו ושפיר במשה

 שהיה המועט הטוב נתגלגל ולכן שם יב
 דכתב ואע״ג כ״ב ־ בכבל וניתן בבלעם

 גם משה תי' הסנה דבמיאה לד הק' ייש לקמן
 דס״ב שמוח, פ' בש״הפ וכ״כ דהכל ב״ל אותיות ב'

 תדע והשעה העת לפי רק היה לא תי׳ אותו יעש
 חי בלעם עדין שהיה רב זמן אחר מצינו שהרי
 ונסתלק לגמרי נתקן שבו הטוב בחי' כל ואס

 רזל■ מאמר אותו לפי ועוד חי זה ירק מהיכן
 יתיה קטיל כד חגירא בלעם הוה שכין לי׳ג דבר

 הסנה מראה א״כ שנה מ' בסוף היה שזה פנחס
 לגמרי נתקנו כבר ואי בלעם ללידת טוכא קדים

 ראוי בלעם הוה לא מעיקרא הסנה ממראה
 על שלייתו נהפכת והיתה העולם לאויר לצאת
 תי' יש כי גמור תיקון זה שאין ודאי אלא פניו

 : וק׳׳ל משלימות לפנים ושלימות מתי' לפנים
ג ם י  להיתקן התחי' ושם הכרמלי בנבל וניתן ש

כש' ועי' • ישראלי בגוף לבוא פי' כ״ב
 מכאן במאמר מהזו' ד״קצד בלק פ' מאר״שבי

: יעש וכו' קכ״ה עכר ולהלאה
ד ם י  ויכו' בפי אלא כחו אין שבלעם ולפי ש

עי' כז * בקרבו לבו וימת ואז עד
 בלעם שהיה והטעם * יעש כב הק' כסוף לעיל
 שהוא שורשו בתר דאזיל משום הוא בפיו כחו

 ועיע ע״א ד״מג לקמן כמ״ש דיבור כעל מהכל
 בלק דהוה טעמא דהיינו ד״קב בלק פ' בש״הפ

מקין שזה משום במילולא ובלעם כעובדא חכים
וזה
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- : * . ' ’ : יעש מהבל ו!ה , •
Utff ID . יש ולכן bמכלעם כ״ל אותיולן .כנבל 

דהבל ה שנתחלפה ומא" נ״נל ;.והכל . ־ *
 הטוב להתתקן התחיל לרמווכי נבל צ.'צןל נאית

סוד שהיא לבינה ועלה־ בלעם הריגת; שלו"עי

אהרן צט תלןדמה הגלגולים ש' על פי'
’הס'כלללים׳בשלישא דהששה ללשוס ששל ולא בנית

פ׳^שופטי' וכש״המע״גדקי בת״הל כ״כ נ״שב
־ : ימוש ד״עא” .‘ ׳

fO כבר אז לגמרי הנפש שנתקנה ואלד
 דאכתי ואע״ג נ״ב • להיתקן הרוח יכול

 ממנה ניצו' קצת' ונשאר לגמרי הנפש נתקנה לא
 הרוח מעכב זה מיעוט אין מ״מ צבלעס שבאו׳

 רובא בתר דאזלי' שמעינן ומהלא בעולם מלבוא
 נתקן שלא דאע״ג. הרוח גבי מדלקמן מש' להכי

מלבוא כך כשביל הנש' לא''נתעכבה לגמרי.ל(״מ
יק:לבמר״עה

V ונתגלגל וכו' להתקן‘היוח יכול צלר אז 
 בקוף מש׳׳ל דלפי ויל נ״ב * הצדיק בנח ־
 לבדו הרוח שאין. דוכתי ושאר ד ק'vרbא'ו הק''
 מורכב היותו b אלא לעו״הז־ בגוף לבוא יכול
 אא״עה לאיבא" דאכתי נא' גבי הלא א״כ הגר כנפ'

 הרוח נאגלג' היאך לגיורין קדמאה דאיהו לעולם
 הא' הצדיקים דגם ויל צפשיהגר בלתי בנח. דהבל

 הגרים נפשות ג"כ בוראים היו אא״עה ■רקודם
 מאשתו שפי' שכיס ק״ל באיתס אד״הר ובפרט

 הנפש יאת לאומרו באא״עה הלאוב שתלה ומה
 מכל לעשות הגדיל שהוא משום בחרן עשו אשר
 דמתמן החקד מצד שהיא 'לפי לפניו היו אשר

 מיהו לד להק' כדלקמן ויין דגי נפשין אתערו
 ישראל נשמות נבדלו לא׳ שעדין הפלגה דור קודם
 שכולם כיון הגר נפש לומר מה.שייך או״ה מנש׳
 כג אות א בהק' ולפ״משל מיקרו צח ובני שוים

 הא' בגלגול לגמרי הנפש צזלככה שלא דהיכא
 הגר לנפש יצטרך ולא הרוח לבוא'עם חכולה

 כשלימות הנפש נתקנה לא נמי דיהכא ניחא יעש
:־ וק״ל כסמוך כמ״של .

ח  נ״ב וכו' מו״ק הוא הרוח כי ונודע Jjt? י
הנק' מזא בא הוא בכ"מ שהרוח פי' י

ת  אינם אלו ו״ק כללות אבל לו״ק המאפשט ^
 כי ואמצע■ ימין.ושמאל קוים ג׳ האמת,:אלא אחר
^ן קו ח׳ן.  אמצעי’קו הס ותי שמאל קו הס וג״וה י

 בנח'ואח״ך נתגלגל שבו ו׳ק לכללות זה .מנהרות
ג' רק הוליד לא לחק ענפיו והוציא צל^ליד

 דרוא צר״ן ה׳׳ס אלו קוים ג' וענין כנ׳זצ לבד קויס
^ז ע א,  שהוא ויפת צר״ן' ־ג׳׳כ כולל פוא ו

 גבורה ;וחס.שהוא דרוח ה'^ו.בחי'נשמה; חקד
 דרות רוח הוא ת״ת ושסיקהוא דלוח.; גפש הוא
 הת״ת של הלחי׳ .שזו לומר; ת־חשוב שלא וכדי

 ויקשה ת״ת הנקרא הזא כל כללות היא טס שכנגד
 •כנח להתגלגל א' לבחי' אפשר: השתא^איך לך

 היא שס זה.שכנגד שת״ת לזא שהק*בזמן;א' ושם
כוללת היא שגם של?א הפרטית הח׳׳ת־ קפירת

 הו״ק כל כולל הוא מהו״ק א' שכל לפי הר׳ק כל
 והכוונה ת״ח הנק׳ עצמו זא בחי' אינו כנו';אבל

 רוח ולאי שברוח הפרטי רוח, בחי*, הוא שש׳ם לו'
 ג״כ ששם לד הק' לקמן]ריש ועי אביו כנח הכללי

 נד׳ז בסוד שהס מש״ש ^ולפיה * יעש כן ותי' הק'
ח ר״ל . דרו ר/ : ודו;ק גופיה נ

 הוא ־טוב כי וקרא'אותו בו ול*כךנא׳
 בש״הכ אכל נ״ב וכו' הנ״ור לאפוקי׳

 נדרש ע״א ד״נו פ'.שמות ובש׳׳הפ ד׳פסח א' דרוש'
וק״ל טובים כא' ול׳ יעש באופ״א זה פ'
 על בא הרוח אין וכו׳ הודעתיך'וכבר כ
בהק' לעיל כ״כ נ״ב ; הנפש שתתוקן _ .,
 שלהס לרו' שא״א' כך הוא ̂אליו נש' שדין ר״עב די ז

 הנפש תי' שישתלם עד בעולם לבוא מהקלי׳ לצאת
: יעש כנשמה הענין וכן

א  וכו׳נ׳בכלו' הנ׳ר גס בו לבוא יכלו □0̂ כ
 עד ולא הנ״ר בו נכנסו לידה משעק

 כיון הרוח גבי כדלעיל הנשמה שלתקנה אח׳ך
 מש״ל יובן ובזה. ; כמותם מתוקצנק ׳'כ’ג שהיא
 נוהג זה דין אין כי דע אמנם הל ע״א h ז בהק'
 אם ביחד לנ׳׳רן לזכות יכול דאין דהא ור״ל־ וכו׳
 זה אין שם הנז׳ אויתיך נפשי של התקנה עי ‘לא

 מפעם פגומים ונשמתו שרוחו כמ; אלא נוהג
 איתא דהשתא כק״וה א* פעם כשהיו כלו׳ א'

 ישרה הפגום הרוח דאיך דהתס טעמא לההוא
 ונשמחו שרוחו מי המתוקנת.אכל. הנפש על

 בק^׳וה כשהיו• נפגמו שלא כלו׳ ככר. מתוקטס
 נשמתו נפגמה שלא מר״עה גבי הכא וכדאשכחן

 ולהתלבש לבוא א;ילולים'ה^ון’הבל של בחטאו
 יהם1< מרכבה יאvר ולהיות. שנתקצת אחר בנפש
 השתא וליתא ׳כמוה מתוקנים ג"כ שהם מאחר

אלא נוהג זה דין שאין אמר וכ^ן * טעמא לההוא' 1
בשורש



גאהרןכע הקדמה‘הנלגולים ש׳ על פי' ע

 א' בפעם נפגמו שלו הנ״ר־ך‘תין־'שכל לשויש
 לא'נפגמה שנשמתו הכל כקין'אצל׳בשורש ^שהיי

 דהבל ואע״ג וכו׳ כאשר י הנה מתוקנת' יהיא
 והתם נפגם היות אבל נפגמה לא לבד שמקו5

 רוחו נקע מ״מ וכו׳ נשמתו או שרוחו מי ?̂א
״הענין להעלים  רלא ואע״ג קאמר דינא נ’א׳ '
 האי קאי שפיר והשתא * רוח גביי לה משכחת
 והבל דקין אבחי' כלו' ליה אדשמיך וכו' יאמנס

 אנו ואין מזה לעיל התם בהו דאיירי גימייהו
 והא • יעש כד' אות לדחוק'למש׳׳ש עוד צייכיס

 גופיה*תחר' בנח דמר״עה זו' כשמה כאה ̂*לא
 א״ג מעשיו b 'לכך זכה דלא יל הרוח ^^חקן
 כדקא' לגמרי, נתקן לא גופיה' דהרוח משוס

■ ׳ י " וח״ל■: הכא
ב • וכו' אומר אתה ראה פ' וכזת  נ'

 תשא כי פ' כש״הפ הובא זהי ענין ..
 דלא ומ״ש * יעש עצמו' פ׳'זה' על ע״ד

 לפי טפי יקשה צ״ש הנה כתורה יזו אמירה
 דהיא ויל • בתורה גלגולו שנז'' מצינו דלא ^חייוץ
 מסורות סוד הוא הגלגול דענין דכיון ^^יתכת
 בתורה כהדיא נזכר מהראוי'להיות אין ^תורה

 אבל כרמז הטמינה ג״׳ב והוא כן א״ל כע״פ מלח
"י אמירה שהיא פשוטו ידיי'יז י'''

 משום אלא * יעש רק׳יכ זל להרש׳ש התר^ג בהק'
 בתכלית נעלמת היא דאצי' מא״א שהיא דיחידה
ל כשוף מזטר אינו לכך ההעלם  ושא״מ לא ה

 דמש' לב הק' וריש דרל׳ג *.וההיא לבד נרנ״ח רק
 רלא משום יל מאצי׳ללד רק״נר׳ן בו היה שלא

 אנשים בהם וזכו שחזרו במידי אלא התם קחשיב
 התם כמכו׳ בנר׳ן כ׳א זה ואין אתר־החטא אחרים

 כמ׳ש כלל אחר איש כה זכה שלא דאצי' חיה אבל
:וק׳ל קחשיב לא ד׳נא שם בש׳הפ

ה ם כ  וחזרו וכו' נסתלקו שחטא ואחר ש
 מארשמ כש׳ כ׳ב * בקדושה למקומם

 לכוקבא שחזרו כ' ע׳ג־ ריש ד׳כח קדושים פ' סוף
 יושבת שהיתה כ' ע׳ג דיד כס׳הל אבל דאצי׳

ע של החומות בין הך דהיינו ־ואפ׳ * יעש ג׳ ג׳ע
ע נק' הנוק׳ כי וק׳ל כנו' ג׳

. . גדולה של גלויה ........ .
ק׳ בשום ורכיתך אנקלוס שתרגם וכמו 'יחחיכית

 : וק׳׳ל בתורה שנז׳׳זה מצינו דלא -
&D זו הק׳ כל נ״ב * וכו׳ מצאתי עודי א״ש

כראשי' פ' בש׳׳הפ היית מפורשת יפה .״
די׳סב ולקמן פ״טו כס״הג ועוד יעוש״ב וח י
: יעש וכו׳ העולה כלל ד״ה ע״א . -

ם  בו היה אד״הר שחטא קורם כי דע ש
^' ׳ . מש' מכאן נ״ב * יח״נרן שהוא ו

 קודם באד׳הר היו דאצי' נרנחי בחי' ה׳
 בס׳הג וכ׳ב יא הק' ריש לעיל מבר וכן מ׳זטא

ורנז לא הק׳ ריש מי'מדלקמן3 מש' והכי א מ
ע׳א ד׳לג גופא לא בהק' דש*ם וק' * יעש ע׳א

 ובסוף ־ יעש לבד מאצי' רק׳נר״ן לו היו חלא מ^'
 בש״הפ וכ'כ דאצי' לנרנ״ח כ''שזכה הק׳ ^ןיתה
א  הק' ובריש ־ יעש ד׳סא׳ע׳ד בס״הל ושם ע׳ד ^

 לבד מאצי' נר׳ן רק בו היו שלא ונראה חוזר כ ,
 כמ׳ש הוא הלכייםי-׳וילירהעיקר‘דברים והם מש

'r היה שהוא מאחר דאצי' נרנחי כל בו שהיו 
כמכו' העשיה ע׳ס מא׳ק הנש' מחצב כל ^ילל

לז אהרן 'כני

ו □ כ  בהם שלטו ולא באדם נשארו .'וקצתה ש
 כמדרי' גמורה שליטה פי' נ׳ב * הקלי׳ י , ׳

 כמבו׳ שלטו דהו כל שליטה אבל שלטו לא הג׳
 השנית הבחי׳ שגם הדרוש כסוף ח דף בש׳הפ שם

 לקמן וכ'כ * אורם'יעש נתמעט הכתרים שהם
 וכו׳ פגם ליה כתרים הק׳ כאלו שגם ע׳א ד׳סב
 לא בהק׳ לקמן קאמר דאצי׳ נפש גבי וכן יעש
 לתקנה כדי והבל קין לקחוה שלכך ע׳א ד׳לג

. ושליטת הפגם הגיע בה שגם הרי אד׳הי מחטא
■ :■ יעש הקלי׳ ־
ם כ? נאחזת קלי' שום אין באבא ונורעכי ש

בכתרים ובזון שבה כג״ר ובאי' בו
הפ׳א במע׳ זל להא״מלי עי' נ״ב * וכו' שלהם

ובחו׳ב דאי׳ דבזת מש' דמכאן שהקשה כ אות
הפגם כ/דאין פ׳ו שיא ובע׳ח הפגם מגיע רזון

הג׳ר בכל וגם שלה בזת אפי׳ כלל באי' מגיע
השמ״ש ג׳כ הק' וכן * בצ׳ע והניח מגיע אין דזא

נר' ההדיוט ולי * יע׳ש א אות דשיא בפ׳ו שם זל
. כעולמות אלא בפרצופים הכא איירי דלא דלק׳מ
להדיא כדבריו כמבוי וזון א׳וא בשם הנק' אבי׳ע

כלו' בו נאחזת קלי' שום אין באבא כי מ׳ש וא'כ
האמת' הוא וצן אכא בשם הנק' האצי׳ ,כעולם

עומרי' דאין לאיגורך־רע האצי׳כתיב עולם דעל
האצי'" סדר פ׳י־ובש' מ’ש כע׳ח הקל^,כמ׳ש שם
'בעולם כלו׳ שבה בג׳ר ובאי' מ׳ש וכן * יע׳ש פ׳ג

בכורסייא מקננא דאי' כנר אי' בשם הנק׳ הברי'
 וכןמ׳ש * בזת רק נאחזים קלי׳ אין דברי' ובג׳ר

* » י ״ ובזון
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כט הקדמה הגלגולים ש' על .פי'כני

 יהעשיה היצי' בעולם כלו' שלהם בכתרים ומון
 כצל הכא מיירי דלא באופן * זון ע׳ש הכק'

 אבי׳ע עוצמות כד׳ אלא דאצי׳ חון א׳וא בפרצופי
אמע לחוד ופרצופי' הון או״א ע״ש הנק'  לחוד ו
 דכרי' דכג״ר קא׳ דהכא קשיא הא קשיא אי מיהו

 ובע״ח נאחזים הקלי' אין ועשיה דיצי' ובכתי־ים
 הקלי' U אחיזה יש ביע דבעולמות כ' ש״מח ריש

 וכ"כ עולם איתי של ולמעלה מכינה אפי׳
 מתאחזין דבביע הקדיש כדרוש ד״כבע״א בש״הכ
 מ״ש ע״ד ואפ״ל ־ יעש שלהם היש בכל חקלי׳

 אין בזת אחיזתם דבעיך ע״ב ד״קיא זל התו״ח
 יל וה"נ יעש אחיזה נק' שבג״ר אחיזתם

̂ : וק״ל הכא
ח מיק כלול מהם כתר כל גס והנה כ

------------  נסתלקו וכו׳ שכו עליונות בחי' וד'
 כתרים שהק׳ נמצא זה פיעות לפי נ״ב • לגמרי
 שמחכמה והט״ס קפי' לאלף נפרטים הם עצמם

 הנזל מיס ופר' פר' דכל וספי' ספי' שבכל ולמטה
 הנה הסדר הוא וכך ספי׳ אלפים לט' נפרטים הס

 כתריס מהק' וכתר כתר דכל עליונות ט' אותם
 עליונות פרטיות ספי' הם.ט'מאות שבכללותס

 והס למעלה ונסתלקו דכיע עי׳ זיהרא נק' אלו
 דביע עי' זיהרא נק' הס שגס דברי' הג״ר זולת
 תחתונות ספי' והק' ־ למעלה נסתלקו הס וגס

 כתריס דק׳ לבד נפש דבחי' מלכיות ק' שהס
 שגס דאצי' נפש זולת והס באדס נשארו אלו הנ״ל
 שמחכמה ספי' אלפים והטי באדם נשארה היא

 מהיוד ופר' פר׳ דכל וספי׳ ספי' שבכל ולמטה
 לקמן ועיע לקלי' וירדו ממנו נשרו כולם פר'

: וק״ל א ד״סב
ט  וכו' א״וא פרצו' כ' כל כוללת והיא □5̂ כ

וכו' 'דברי' יחידה הנק' א״א וכ״ש
 איך לשמוע ק' נ״ב ־ אדם מן לגמרי נסתלקו אלו

 בסמוך לקמן כדא' באד״הר נשארה דאצי' נפש
 למעלה להסתלק יכלי: שלא דידה לגייעית והיינו
 והלא חשיבותם מפני נסתלקו דברי' והג״ר
 שתחתיה מה מכל מעולה היא ראצי' קטנה נקודה

 נפש איך עצמם כתריס. במאה קשה וכן כנו'
 דנוק' דכתר והט״ר נסתלקה לא י.״ברי' vh דכתר
 פחותה בחי' והלא כשאר עדז וכן נסתנקו דברי'

^ העניון שבפר'  וכמו * שתחתיו מפר' מעולה ה
שבכל ואילך מחכמה תחתונות ס מט ק' כן

אהרן
 ,שלמטיי, דכתרים והנפש לקלי' וירדו שנשרו פר'

 : אמנם • לייא כלפי נסתלקו והט״י נשארו, מהס
 ׳ זמ גכי השבירה דש' בפ״ו ל1ר׳ הקשה זה כעין

 נקו' שככל הג״ר כל איך וגם וכו' תתמה ואל הל
 הנקודות וה׳זת נשכרו. לא נקודות הה' של ונקו'

 ונקו' נקו̂' ככל כי היא התשובה נשכרו הראשונים
 * יעש וכו' ההיא הנקו' לערך שוה אור מין יש

 כן וכמו בפז שס זיעא השמ״ש בהגהות ועיע
 דאצי' יח׳׳נר לגבו דאצי' הנפש כי . הכא נמי יל

 נסתלקת לא ולכן לקלי' אחיזה כה שהיה נק'
 היה שלא נק' דידה הזת לגבי דברי' הלר אבל
 ׳ נסתלקו לא אבל נסתלקו ולכן לקלי' אחיזה בהם

 י דידהל לגבי דהא דאצי' אורות שנסתלקו למקום
 נסתלקו אלא אחיזה'לקלי' בהם שהיה שנק' מכ״ש

 לשאר תקיש וכעדז ערכס לפי שהוא למקום
 והתו״ח ד״צו בהק' זל להרש״ש ועיע • הבקי'

 ' על מיוסד שהכל ע״א וד״קלה ע״ב בדקיא זל
 העליון לערך זא נק' פר' שכל הכנוייס נגרכי

׳ • יעש נשברו שבו הג״ר שגס ונק' ממנו
 ׳ וכו' עי' זיהרא נק' היא גס כ' מדרי' ל

׳ ית נ"כ • האלו׳ דעולס נפש בחי' והיא
 ה״פ שככל נפש היא אס דאצי' זו בנפש להסתפק

 דחיה ונפש א״א שהוא דיחידה נפש דהיינו .דאצי׳
 כאופן זון שהס דר״ון ונפש א״וא שהס ונשמה
 נפש ע״ד ה"פ דכל נפש בחי' מה' מקובצת שהיא

נוק' כללות י*.-/  כתריס דק׳
׳— דאצי'

ע מ , כל שהיא או״ד ד
 דכללות נפש שהיא ואת״ל * נפש הנק׳

 דהיינו בארס נשארה כולה בכללות אס האצי'
 נפש בחי' רק או״ד שבה נרנ׳׳חי כחי' ה' בכל
 ד״קיל שה"מ על זל להש״מש שו״ר ־ לכד שבה
 לכר דנפש נפש רק שהיא בפשיטות שב' ע״א
 מכל■ ואין יעש ולג ול ד״ט זה שער על וציין

 לפוש ואדרבא לדבריו הכרע הללו המקומות
: ור\עא להיפך נר' דמלתא פשטא

א  הנז' וגרעון עילוי אין כי ואפשר DJT ל
כלו' נ״ב • וכו׳ אבל כחי׳ לאותה רק

 שהוריש נש׳ שהם הכ׳ דכחי' לך אימא דלעולס
 עצמו* בארס שנשתייר ממה מעולים הס לק״וה

 כחי/דמיירי. כאותה רק הוא איפכא דשמע והא
 ̂ז מהר״חו מיהו * שלו תננק והיינו התם כיה
 ־קאי אהיכא השמיענו ולא המדב׳ר עלינו סגר

 הבחי אותה היא ומה מהרזל כך שמע והיכן ,
רמיירי . י
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 ק״וה של׳ נש' גרועים הס שכה התם כה <*מיירי

 ואין מעולים הס שכהס אחרית הכחי' הס ימס
 גריעות יוכן ומה כהו״ר לקמן עמ״ש ,דכויכתו ^י

̂יה  ארעתיה אסיק לא אכתי רהשתא וכו' ̂ק
 למ״ש מגיעים דהרברים ונראה • ילקמן צסהיא

 כש' הם דגרועות סו״עא ד״טו יכ כהק' ^מיל
 פגם רק כהם היה לא דהני משום מאדם

 לשהות יכולית הם ומשו׳ה לכד א־״הר
 כהם שהיה דק״וה משא״כ ע״ח המל׳ תוך

 ולכך עצמם דק׳׳וה והב׳ אד״הר של א׳ פגמים ל
 יעש לכד זח רק כעי' להשתהות יכולות תיכס

ק״וה. לכחי׳ יתרונות שיש שכ' ז כהק' לעיל
 עי כפ״א דאצי' נפש ער לזכות שיכולות כמה

 שיכולות ועוד כלילה אויתיך נפשי של הכוונה
 ומדכתכ • יעש השנים מספר עי שלא לני״ן ליכית

 כהדייהו הזכיר ולא דק״וה כנש' אלו יתיוכות
 וכזה * כהם נוהג זה עלוי דאין אפ״ל האד לנש'

 ‘קו״ה דשל ששמע כ' דכתחלה זל דכריו כתכארו
 ושוכ יכ כהק׳ כמ״ש והיינו אדם משל סייעות

 אדם משל מעולות הם עצמם דככחי׳ דאפ' כ
 מפאת שאינה יכ כהק' שם הנז' כחי׳ יי*?'כאותה

 דנק' הוא כיוקר שנפגמו מחמת רק עצמם
 כגון עצמם שמפאת אחיות לכחי' אכל ג׳יועיס

: וק׳ל מעולות שהם אפ' ז דהק' ההיא
 וכו' הנשמות הם מה נהתפקתי גם שם 3ל

 חלקותם וכיצד וכו' נתחלקה ואיך
 דלעיל הא' ספק כי פי' נ״כ • וכו׳ יאמנס

 מספק״ל והשתא והגרעון המעלה לענין היה
 שנשארו הנש' כחי' הם מה דמלתא מעיקרא

 נשמע ומינה לק״וה שהוריש הנש' הם ומה כאדם
 כס״ד שיתכאר כמו והגרעון המעלה לענין

 כל למנקע תנא אכפל אמאי ירענא לא מיהו
 וכיצד וכו' נתחלקה ואיך וכו' הם מה לישני

 רענין ונראה נינהו א' ספק כולהו דלכאו' יכו'
 שנשתייר דמה כ' מזה לעיל רהנה הוא כך ההפק
 היא הא' כחי' כ' הם ממנו פרחו שלא כאדם

ע כתרים דק' נפש כחי' היא והכ' דאצי' גפש מ  ד
 נפש לקחו דק״וה ככ״ד אזלא דסוגיין יייהעא

 וכריש ע״א ד׳׳לג לא כהק' לקמן כמ״ש ̂*אצי'
 שנשאר מה ממילא וא״כ וככ״מ לה והק' לד הק'

 כתרים דק׳ נפש כחי' רק הוא עצמו גאיס
ע כי כש״הפ כהדיא וכ״ה ש״ע חלתו נק' שהם י

 . ד'יכ דמהתם אלא יעש כאורך דז• כראשית פ',
 נמי דק״וה מוכח וכו׳ לענין ונחגור די׳ה ר':עג

 . סו״עא ד׳סג לקמן וכ״כ ש״ע חלתו מכחי׳ הס
 רק אד״הר כהרי פלגי לא דק״וה צ״ל ולפז יעש

 כולה דאצי' נפש כחי' אכל ש״ע חלתו ככחי׳
 . הם מה מספק׳׳ל דקא והייני לאד״הר נשארה

 , דריהטא נימא מי וכו' כאדם שנשארו הנש'
 נפש לקחו דק״וה עיקר דוכתא דככל דסוגיין

 , כתרים דק' נפש רק עצמו לאדם נשאר ולא דאצי'
 י הוא וה דק חלק וממילא ש״ע חלתו שהם לכד

 . ד׳יכ מש״הפ כדמש׳ או״ד ־ אדם משל מעולה
 א׳ חלק רק אינם קו״ה דאדרכא עיקר הוא

 שחלק ואפ׳ אכיהם עם שחלקו ש׳׳ע מחלתו
עם וחלק להם נתן הגרוע  נפש כחי׳״ כל המעול'

 מעולה אד׳׳הר חלק וא״כ לעצמו, השאיר דאצי׳
 אלא • הספק צדדי הס כך ק״וה משל מאד מאד
 - א׳ לכחי׳ אפ' היאך ליה קשיא הכי זה צד דלפי
 שכ׳ והיינו חלוקות לכ׳ ליחלק ש״ע חלתו שהיא

 . דק׳ כלומר,נפש • הכ׳ זו מדרי* ואיךנתחלקה
 שתיחלק אפ׳ איך הב כחי׳ לעיל לה דקרי כתריס

 . כלשון והיא א' כחי' שהיא מאחר חלוקות לכ'
 תמ״ל אם ואף עוד וקאמר * ספק כלשון ולא קו'

 חלוקותם כיצד מ"מ לכ' שחיחלק א' לכחי' דאפ'
 ואמנם ופשיט ולרכיע לשליש למחצה הוא אם

 הכ' החלק הוא והשנית וכו' שכתכתי מה ידעת
 • דקרי כתרים דק' נפש כלו׳ וכו' הכ' מן.המדיי'

 עד לקחו ועוד הכ' דמדרי' הכ׳ חלק לעיל לה
 כשדיא לקמן כמ׳ש ככלל ועד דאצי׳ נפש תחלת
 המשכת כאן יש הרי וא״כ ׳עש לה הק' כריש

 הס כת־יס הק׳ שהרי אכיע עולמות ד׳ כל
 דאצי' נפש כחי' ועוד כיע עולמות ג' תופסים

ע עולמות ד' כל כאן יש הרי מ  כ' חלק מיהו * א
 . דא״כ כולו לקחוהו לא דקא׳ כתרים דק׳ נפש שהם
 . ממנו א' חלק כלו' אלא עצמו לאדם נשאר מה

 מק' א' לקחו.חלק דק״וה מהא שמעינן מ״מ
 כל לקחו ועור לסיפיה מרישיה דכ׳י׳ע כתרים

 רפ״כא כח״הג כהדיא וכ׳׳ה דאצי׳ נפש כחי'
 • דו כש״היג דקא' הא וא״כ לג הקר' ריש ולקמן
 מנפש לכד היינו •ש״ע מחלתו א' חלק הם דק״וה
 מק' א' חלק רק לאדם נשאר לא וא״כ דאצי'

 וא״ס'׳■ כלום כטל מנפש.ראצי'לא אכל לכד כתרים
אדם משל מאר מאד מעולה הוא קו״ה חלק הרי

ותייגו
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 מאד מאד מעולה בחי׳ 'וזוהי' שמסיים והיינו
 הא׳ .הספק. נפשט ואשתא״בזה אדם משל כלו'

 מה.הס נפשט וגם המעולה הואי דלעיל'דמי
 שהורגש הנשמות הס ומה באדם שנשארו' הנש׳

 כתריס .דק' דנפש החלוקה סדי אכל לק׳׳יה
 שהח״וב שכ׳ בסמוך לקמן יעד אפ.שיטא לא אכתי

 והיינו לק׳׳וה הורישו והדעת לעצמו אדם השאיר
 • מיהא חדא לך אפשוט שב׳'כלומד ואמנם לשון
ל  בעצמם הדרושים” גס נתיישבו זו פשטא י3ן

 עם חלקו שק״וה בש״הפ דקא׳ דמאי
 נפש שנטלו מה מלכד היינו ש׳׳ע כחלתו אביהם

 בכ״ד דקא׳ מאי וכן” • לעיל כדאמרינן דאצי׳
ע דאצי׳ נפש לקחו שק״וה  מה ־מלבד נמי היי
 שחלתו משוס א׳יג ־ ש״ע מחלתו חלקם שלקחו

 דאצ׳ דנפש משוס דאצי׳ נפש בכלל גמי היא ש״ע
 ד״סגע״ב. לקמן ביעיכמ״ש בכל מחפאטת היא
 כתבנו גס עוד ומ״ש וכו׳י״עישי שמואל אמר דה
 דנש׳ ראיות קזוקי הכליהוא וכר כתבנו גס וכו׳

 נפש שלקחו כיון אדס משל מעולים המס ק״וה
 דשויס הא׳ שכתבנו בגס שהביא ומה • דא׳צי׳
 איכס _מי<הא. הפחות דלכל כלו׳ היינו כינהו

 וע״כ הא־ בספק שהביא שמועה כאותה גרועים
 א״נ;יל • כדלעיל שמועה אותה לפרש צריך

 כעיין למפשט לאו דקא׳ וכו׳ ידעת ואמנם דהאי
 בענין ששמ׳ מה כל ומביא מאסף אלא דאתא הוא

 צ״ע וכז בסר׳ד דמסיק והיינו ופע״ך כך פע® זה
 אלא דאצי' הנפ׳ גס שלקחו קא^השתא דלא ולעולם

 דעולס נפש תחלת ועד לחוד צתריס דק׳ נפ׳ רק
 הכי לבתר עד* ככלל ולאעד עד דקא׳היינו האצי׳
 : וק״ל דאצי׳ נפש לקחו ק״וה כי כתבנו גס דקא׳
ג  הב׳ המדרי' זו חלקי ב' כי כתבנו גס 0ש ל

 יב בהק' לעיל הוא נ״ב * וכו׳ שויס
 פעם בבואם חדשותי דמקרו לענין ששויס ומה

 לכדה א׳ כחי׳ לענין זולתי ומ״ש * יעש לעולה א׳
 והיינו ק״וה של גרועים נק׳ הם שבה כלו׳

 ומכאן.מוכח * שם כמכו' כעי' שהיותם לענין
 היא א׳ כספק לעיל א' דק נמי כחי׳ דאותה
 אות לעיל. שפירשנו וכמו בע' שהייתם לעכין

 נשארה דאצי/לא נפש כי כתבנו גם ומ״ש * לא׳
:יע״ש' ̂לב' הק' ברי*ש הוא. וכו', באדם

 לקח אדם שחטא אחר ׳כי כתבנו לד*
̂׳ב וכו' זיהרא׳דא״א חנוך ׳ בהק' הוא נ

 והא.) • ןיעל ע״,ד דיד ובש''.הפ ד׳ןלב'ע״ב לא
ע ב׳חלקי הוא שמא דמס״פל  דאת דק״ל משוס מ

 ■ שחטא אחר דאדס קא' היכי האצי׳ כחלקי הוא
 , לעיל והא דאצי׳ חיה דהיינו דאכא זיהרא לקח

 ; ,מאד״הר להתלקו האצי' חלקי אמרינן׳דכל ובכ״ד
 ממה< היפך הוא האצי' כחלקי הוא דאם ועוד
 , ומש״וה אדם משל מעולים ק׳׳ורז דשל לעיל שצדד

 C.כהק'׳ לקמן המעיין מיהו ביע בחלקי דכז ר״ל
 ממש';■ דלאצי׳ יראיה לעיל” שציינתי ובש״הפ לא

• יעוש פיט ”סוף בס״הג כהדיא וכ״ה מיידי
 ̂ לעצמג לקח דאדם ־ דמסיק׳;לקמן ולמאי

 . דאצי׳ *מנוק׳ שיש הפרצופים דכל חו״ב מוחי ב׳
^מ״ש..) טל אות לקמן, ועי; • ניחא דעשיה נוק׳ עד

יעא כס״ד • י' ־‘ ״ ׳
ה עג-^’וא ב״ב וקין׳׳דנוקבא־ דזא והבל ל
•׳ כדמסיק■ דיעת חו״ג הס והכל לקי] - ^

שהחסדיאהם׳..' לפי הך דהיינו וככ״דיל לקמן
; • עכ״ל הניוק׳ חלק הס' ואגצו' הזא חלק

 דכריא וא^׳א א״א שהם ג״ר בענין גס 0^ לל
> והכל קין או אדם לקחם מי וכו'

 לעיל שכ' כספק י תלוי הוא זה ספק נ״ב * בניו.
 ׳ שם וכתבנו וכו' באדם שנשאלו הנש' הם מה

 וק׳׳וה דאצי׳ נפש לקח אדם אס מסא׳ל דהכי
דבריאה הג״ר והגה יעש להיפך או דכיע כתריס

שהם
הג״ר .

 דאצי' כנפש שזכה דמי ובודאי באמצע דבלי'
 בתחתונים כ״ש בעליונים זכה דאם ב,הס גס זכה

 . זכה א'כ דאצי' כנפש זכה דאדס נימא אי והשתא
 זכו דאצי׳ בנפש זכו קו״ה ואס דברי׳ בג׳׳ר ג״ל
 . או אדם לקחם מי הכא דמספ״ל והיינו בהם גס

 ' רבתי הא' כפי' לעיל התם שכתבנו ואע״ג ק״גה
 דאצי׳ כנפש שזכו הס דק״וה פשטא הלר דבעייא

 גמורה פשטה ללאו יל הכא מספ״ל מאי וא״כ
 הצדדים ולכל וא״ת ׳ יואל זה לצד הכרעה אלא היא

 הם לגמרי שנסתלקו מבחי' דברי׳ ג״ר דהא ק׳
 זר דלקיחה יל ־ אדם שוס שלקחם מספ״ל והיצי
 והעליון בעליון שזכה כיון אלא־ ממש לאו היא.

 בהם שזכה א"נ • לקחם ו כאל הוי התחתון כולל .
 מעשיו b שזכה דחנוך דומיא מעשיו עי, אח^כ

 ולפי.מש״ל מאדם שנסתלקה הגס 'כזי׳עילאה
כערך ־ולא התחתון בערך דכז כט אות כסוף

העליון

י י im ׳•׳*< י ׳ ^ ״ ׳ J  I /  I

 הק'כתרים לבין דאצי׳ נפש בין באמצע הם
נשארו וא״כ כנ״ל ואילך דברי׳ מזון מתחילי׳
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 כתכתי וכמ״א ומ״ש • בלא״ה ניהא יעש ^^גליין
 :יעש רע׳ג ז דף כשה״פ *׳הוא לקתם שמר״עה

DIT כעשה הוא רזא רעת כי כתבתי עוד 
 דא״וא אתפכתא עד וכו׳ פרקין מתרין

 מארש״בי ובש' פ׳ו ושכ״נו שנוז כע״ח הוא כ ל
 ומ״ש * יעש ע״א וד׳׳כב ע״א ד״מח אדז כביאור
 לעיל כ״כ וכו' יצאו דזא הדעת מוה ק״וה

 :בדברינו ויעש כח בהק' י
ה ם ל  כק׳א׳וא ופוהשהם אדם כי ונמצא ש

 ע״א וד״נח ע״ב ד׳לכ לקמן עי' וכו'
 צחב״ד רומוים הס וק״וה וחוה שאדם מש' ימכאן

 שהם כ' ע״א דיג בש״הפ אבל האצי' י^ללית
 והכי ־ יעש דאצי' גופיה דזא לחב״ד יומויס

 לכושים כמה להם שיש כסמוך ממ״ש כמי מ̂ש
הכחי' דכל לחו״ב רמוזים שהם ויל יכו' ימסכיס

 העולמות דכל ופיעית דנללית כתו״כ מושרש
̂יות ואו־׳א כזא לעיל הדוגמא דכקיע והיינו ̂י  דכ

: וק״ל האצי' •
D וכו׳ לק״וה הוריש היעת חלקי שכל *שם 

 שאר הם לעצמו באדם שכשאר ימה
 עיקרו דכל משום כ״כ * שכו חו״כ המו' חלקי

 נמשכת שמשם הכנים לצורך הוא הדעת מוח של
ת עי הוי  אבל לרעת* ̂יא קישוי אין כסיד עי'

 חיותו לצורך עצמי האדם לצורך הם המו׳ שאר
 : יעש ע״א דז כראשית פ' כשה״פ כמ״ש

ם א מ  גופו יס ככל המתפשעים שכו חו״כ ש
 הס וכו׳ הדעת של החו״ג גם כן כי

ס זא גוף בכל מתפשטים  כ״כ כ״כ וכו' שבו מ
 הח״וג ככללי כ' א׳וכדרוש דרוש ריש כש״כה

הוא מהם כ״א החי״כ וגס שהדעת יד כלל
יכש׳׳הכ פ״ב כש״לא ועיע דזא יס ככל מתפשט | החו״כ שהוא שבכ״מ דפרטית בין יכללות ^ין
 כר' וכן ומ״ש קו״ה היא והדעת וחיה אדם הס
 הוא שארם ע״א דס״ד לקמן עי' וכו' כמ׳׳א פפ̂י

 ועיש כח״כ מג״ר והוא ולמעלה קין מכחי׳
:בדכריגו

ט ם "  הוריש הדעת חלקי שכל וכו' נמצא ש
 עד ראצי' שככפש הדעת מן לק״וה

 גריעות יוכן וכזה עד וכו׳ דעשיה דכוק' היעת
 הספיקות כל היתרו וכזה כ״ב * וכו' ק״יה

 לעניין וכין החלוקה הדר לעכין כין ילעיל
 המקומית כל יתיישכו וגם והגרעין המעלה
 ותשכח דוק לעיל שהביא זעז כחולקים הנראים

 דא״א זיהרא לקח דחנוך מש״ל היטב הוכן גס
 כין שהוא וגם כפשוטו שהוא וכו' דאכא יארס

 דאצילות דנפש \או״א א״א דהיינו האצי' ^פלקי
 דק' דנפש ואו״א א״א דהיינו ביע כחלקי יהן

 רחנוך ואפ' כלל ספק שום עור וליכא ̂תרי®
 לא כהקדמה כמ״ש דאצי׳ לנש' ייתר עוד ̂פה

 דהא ודע * אד״הר לגכי א״א וכק' ע״א ^לג
 דאצי׳ דכפש מהרעת והכל לקין שהוריש ?א'’’

 דמכפש חו״כ חלקי כל לעצמו והשאיר
 ומה בו שכשאר כמה דווקא היינו וכו' האצי'

 שלהם עצמו השורש אכל קו״ה ליקח
 ער העליונים בפרצי' גם מים י1י פתיח

 רזא כדעת משורשים הם קו״ח כי האצי' ייס
 לקמן כמ״ש העולמית דכל ופרטית ^^לית’’

שהוא לאד״הר כמי וה״ה ע״כ ד״לח לה
לח אהרן בני

 ככ״מ ועוד ע״ד ול׳ה ע״א ד״לג דק״ש ו דרוש
 יובן וכזה למימר דכעי משום לזה שהוצרך ומה

 איכא חד דככל ור״ל וכו' דק״וה נש׳ גריעות
 שנשתיירו דנש' יגייעית * וחשיכית גריעות צד

 להם שיש משים הוא חו״כ מכחי׳ שהם באדם
 כגופא כהתפשטיתם והיינו ומסכים לכושים כמה
 • מתשפטים שהם ולו׳ להקדים הוצרך לכך דזא
 חי״ב מוחי כ׳ שחלקי כזה להו-יענו שרצה א״נ

 דהא גופיה ידעת חו״כ היינו באדם שנשתיירו
 דא״א כתפין מתרין הנעשה כדעת מיידי הכא

 הם שכו עטייין דתרין דזא תחתון רעת שהוא
 ב דרוש כש״כה כמ״ש תחתון דעת ועוד חו״ב

 הרעת בדרוש ד״דן וכש״הק יז כלל החו״ג ככללי
 ולא שבו חו״כ היינו דקא חו״כ וא"כ ־ יעש

 דקא' והא ־ עליין מדעת שלמעלה עליונים חו״כ
 הנקר' פרקין ד׳ כחי׳ לעצמם לקחו וחוה שארס

 והפרש הכלל כי דפרטית היינו דא׳׳וא אחסנתא
 כלל ד״ה ע״א ד״סד מלקמן וכ״מ הם שוים

 דכתר כמל׳ היא זו חלוקה שכל וכו׳ הדברים
 שנשתייר מה כל שהרי ועור * ׳היטב יעש דדעת
 כחי' הוא הכל לק״וה שהוריש מה כל וגס כאדם

 פ' כש״הפ כ' וכבר זל כדבריו כמכו׳ נשמות
 דאמרינן דמאי וכו׳ ענין ונבאר ר״ה דז כראשית
 החו״ג היינו העולמות כל כולל היה שאד״הר

 הם הנש' שכל הנש׳ נמשכות שמהם הפרצו׳ דכל
כחו״ב הכא דמיירי ע״כ וא״כ * יעש דדעת מחו״ג

שכרעת



אהר]כט' הקדמה הגלגולים ש' י על פי'כני
 וכיון הכוללים בחו־ב ולא הנש׳ שמשם שכדעח

 שבדעת בקו״ב דמיירי לו׳ נטעה שלא כדי שכן
 הס דאלו לאשמעינן אצטריך משו׳׳ה דזא ,עליון
 חו״ב ש׳הס להורות חא' בגופא המתפשטים חו״ב

 כדעת ולא זא בגוף מתפשט שהוא תחחון דדעת
 בש״כה ^במכו׳.התם מתפשט אינו שאותו עליון

 עליון שדעת כיון ולפיה * יעש הדעת ובדרוש
 מתפשטי' שאינם עליונים חו״ב כ״ש מתפשט אינו

 דש״כה.שהבאתי החו״ג דכללי יד דכלל צ״ל וא״כ
 תו״ח ועי׳ עצמי דדעת בחו״ב מיירי נמי לעיל
 הריפש שם שהקשה מה מתיישב ובזה ע׳׳ב ד״סח

 כל דא"כ ונל״ח ד״ה פ״ג בש״כה אדהתס ;ל
 שם שנלשס, מה ועי״ע יע״ש וכו׳ המו׳ כללות
 ומ״ש • לג שפ.אות זל ולהש״מש הגליון על־ כע״ח

 בתק״פ עי׳ וכו׳ בדעת הוא הקלי׳ אחיזת שיעקר
. :מבואר. ששם ה דף ־

OtT DD הנש' מאירית יותר עצמם ב:חי׳ אבל 
 עדיפות כ׳׳ב • וכו׳ הדעת מן הבאות

 מתרין נמשך שהוא הח״וב על להדעת יש אחר
 רק שאינם חו״ב משא״כ ממש כתפין״׳עצמס

 ואע״ג ופז ו פ" בש׳׳כט כמכו' בעלמא הארה
 מיהא עדיפוח שוס מ"מ החסבפ״ו זה תירץ דרזל
 •לא ולמה לבד הארה וזה עצמית זה דס׳׳ה איכא
 הס.חי"ב דהכא דחו״ב משיל ולפי כאן כתבו

 ’ : ניחא עטרין מתרין הנמשך עצמו זה דדעת
 כמ׳ש וכו' ממעלת'נו״א כנודע
 שמיני פ' בש״הפ הוא נ״ב ־ .במ״א

 ובשלז פ״ג בשל״א וע׳י׳ע • יעש וע״ד ע״ב ד״פה
 בכל קו״ה ענין היטב נת' ושם אומרו מיהו פ״ג

 נז׳ לא .דהתס יראה הרואה וכו׳ הקפיקית אלו •
 שהם הגבו' מענין כלל שס נת ולא קפק שוס
 ^א זכרים שהם וניצוציתיו קין מלזס יצא איך נוק'

 די׳ב כראשית פ׳ בש׳׳הפ היא מלתא דהאי עיקרא
 כענין ספיקות כ' דרוש איתו בקוף בדיג ושם

הגבו' וענין * י׳עש דהכא לקפיקית קרובים ק״וה
ע זכרים מהם יצאו איך  ובש״מ הפז בשיט עי

 שמשם וכו' ב״ן שם כי הבין וגס ד״ה קו״פח
*• יעש פ״ג ובש״לד וכו' קין שורש

ד וכו' שאינם נפשית יש קטנה הקדמה מ
 ד״מו לקמן ג״כ הובאה זו הקדמה נ*ב

 בענין רע״א וד״נה ע״ב בד׳מא ועיע. • ע״ב
שינוי דרוש כש״הכ ועי׳ ־ משרשיאיעש רב שורש

 ובש' ־ נועם ויהי ככוונת ע״א דפ״ח התפלות
 בע״ח ועי״ע ו' ז מה ד״רג יקהל1 פ' מארש״בי

 להיות חוזר .שנדבק ומה וזל פ״ג*של שמ״ט
 המורם.מכל ועפי * עכ״ל גמור טוב שבת תוק'

 שנפשות לו' כאן שכוונתו נר' הנ״ל המקומות
 מה״זמ־ שנבררו הנש' מחצב מעיקר אינם ו1

 לעולק שבאות מהם שיש העולמוח תיקון בעת
 הר״פח משארית הס כני' שבח דליל מזווג;

 מהרע נברריס הס ועכשיו נוגה שנשארו.בקלי'
 וחוזרים כקדושה ונדבקים ״ועולים דנוגה.
 גרועים והס שכת בהודתוקפת גמור טוב להיוח

 העולמות ככל מושרשית שהם הנש' מעיקר
 אינת אלו אכל למדרי' ללנלית-^ממדרי' ויכילית
 דוגמת והס כחי . מאותה לעליתץותר יכולית
 כל, הצדיקים זווג. עי הנעשים הגריס נפשות

 יהיו אס זולת כך דינם הס שגם בג״ע לולה
 להתעלות יכולות שאז רוח לאיזה בעו״הז מרכבה
ד״גכ בהק' לעיל כמכו׳ רוח אותו במדרי'

יע׳׳שע״ב

ל,הקדמה
 דנז לקמן הובאה ככולה רובה זז ..הקדמה

 וכפ״ת. ואילך ו מדף פ״ד ובקה״ג ׳ יעש צנ״ב
בהק' לעיל במפוזר ג״כ הובאה ועוד ע״ב ד״ט

 : יעש הנה ואחת הנה אחת יא . ,
 כל הנה המצות קיום של הנד .כענין א
 * אברים רמ״ח כל בו נכלל וכו׳ אכר .

 לומר באברים וסיים המצות בקיום פתח נ״ב
 מצות התריג כל צקייס אדם כל חייב דמשו״ה

 אליו המיוחסות פרמיית מצות בקיום קגי ולא
 מהאבר פרטי א׳ ני׳ רק אינו שהוא הגס לבד

 הרמ״ח מכל כלול הוא אבר שכל דכשס משוס
 כקיום. בפ״ע ואבר אכר כל נתחייב ומזה אברים

 אכי. דאותו פרטי וניצק ניצו׳ן כל כך התרי׳ג כל
 הוא גס ולכן אבר מכל.אותו כלול הוא עצמו

 סה״ג ועי זה מטעם התרי׳ג כל בקיום נתחייב
:וק״ל רפ״ד

 רמ״ת, כל בו נכלל וכו׳ אבר כל הנה OtT כ
 הפשונו טעם מלבד נ״ב * אברים

 סיבום מחמת שהוא יו הק' ריש לעיל שכתבנו
פנימי טעם יש עוד * יעש האברים בכל הדס

עפי



ו ע אהרן ל הקדמה הגלגולים ש' על פי׳כני
 ע"כ רק׳יג התריג בהקד׳ זל הריש״ש מ״ש עלי

 כל ונעשה זבז ונתלכשו נכללו אברים התריג
 אברים דתריג פרטיים אברים מהריג כלול אבר

 ימין רזרוע אבר כגון אליו הרומים הכוללים
 והתריג כולם של ימין זרועות מתריג כעשה

 ימין'לכולם זרועות נעשו שבו פרטיים אברים
 האברים מכל כלול ה־וא אבר כל ־ובזה * יעש

' ־וק״צ:*•
□ ג  בחי׳ רק וכו׳ הכתף כל להשלים א״צ ש

 כל נתחלק שלכך נ״ב • לכדו העקב
 כ״א יהיה • שלא כדי קטנים שרשים לכמה אבר
ק האכר כל בעד ערב  קטן שורש אותו בעוד ר
אות הוף יא בה׳קרמה לעיל בדברינו ועי׳ לבד י ̂ f ־ - : יעש ח ־

ומאי וא״ת נ׳׳ב וכו־'* זלז ערבים כולם OfiT ד
ערבים הם 12ישר כל והא הני ארייא

ערבים אינם דהתם שב׳ פ־׳ד שם כהה״ג עי׳ זלז
וגם למחית בידו יכולת והיה הנגלות על כ״א
שהוא מי משא״כ בעוהז רק וי עלי נענש אינו

כתכלית זלז ערבים שהם ידי לא א׳ משולש
להתגלגל ג״כ שצריך אלא הפרטים בכל־ הערכית

ולסייעו כדי עמו יחד בעיבור או בגלגול עליו
מצות התריג בהקרמת וכ"כ *' יעש הכא כרקא׳

ע סוע״ב רקיד ?ל להרש״ש עי ו  יא בהק׳ לעיל '
: ע״ב ריג ' י . ־ ־ // - *

 אחר ניצוץ עם מתגלגל 'הוא ^הנה“*שם ה
 אחר ני׳ עם דווקא נ״ב * וכו׳ חבירו .

 כיון לבוא יכול אינו בפ״ע בגוף לכדו אבל
 בדברינו עי׳ והטעם קלה עבירה פגס על שהוא
 הא׳ לגופו לחזור שסופו רישיהקיה'לפי לעיל
 גמור גלגול לאו מתגלגל נמי דקא׳ והא ' יעש

 האחר וניצוץ * לעי' הדומה גלגול אלא קאמר
 ניצוץ שהוא או פנים מג׳ בא׳ הוא דקא׳ חבירו

 חסר שהוא אי לעוהז כיאתו תחלת שזוהי חדש
 בעבירה פגו׳ שהוא או גמור גלגו׳ הצריכה מצוה

 לבוא צריך הוא אלו פנים מג׳ א׳ רכל חמורה
 בזה הבע״הב והוא בפ״ע כגוף גמור בגלגול

 קלה מעבירה להתקן עמו הבא והניצוץ הגוף
 איפכא מזה לעיל דמש׳ והא' * אורח כסוד הוא

 הם אחרים וניצוצות בע׳׳הב א1ה הפגום דניצוץ
 דכבר מיירי דלעיל ניצוצות אותם אורחים ככחי'
רק עצמם בשביל באים ואינם צי־כם כל תקנו

 אחר נצוץ משא״כ בהדיא כדקאמר לבד לסייע
 עצמו לצורך גמור בגלגול כאן דהכאהוא חבירו

 בע״הב הנקרא הוא ולכן כדאמרן פנים מגי בא׳
 גמו׳' כגלגו׳ שהוא ניצוץ דאיכא מיירי נמי ולעיל

 עמו הוא הפגום ונצוץ הבע״הב והוא הגוף כזה
 ניצוצות עוד דבאים קא' זה חולת אורח בסוד

־ י : וק״ל לסייעו ככר המתוקנים אחרים ■
 נ״ב • וכו׳ שתוף בלי מתגלגל לבדו הוא ^שם ו

 מזה כדלעיל בע״הב שהוא שותף פי'
 עיקר הוא להיות שצריך משום להיות יכול אינו
 שהוא שותף אבל כלה הא׳ שגופו כיון זה בגוף

׳ ׳ : וק״ל דמי שפיר אורח כבחינת
 אחר ניצוץ עם 'להתגלגל צריך אינו אז *שס ?

 אלא צ א קאמר דווקא לאו נ׳ב * וכו'
 הצריכה מצוה בחיסור ע"כ דהא יכול אינו כלו'

 קם הוא גוף שכל מדקאמר מיירי גמור גלגול
 שמספיק במצוה ואי בו הנשלם בחלק כתח״ה

 הנשלם חלק ׳הא לעי׳ הדומה גלגול כחי' לה
 ד״טו יא הק' סוף כמ״של הא' לגופו הוא חוזר
 בעי דאי רמש' א״צ קא' היכי שכן וכיון ר״עא

 בגו.ף כע״הב שהוא ניצוךאחי עם להתגלגל מצי
 וראי בע״הב'אלא להיית צריך גופיה איהו והא זה

 פגם גבי לעיל דנקט אגב אלא קא' יכול שאינו
 ניצדן עם דווקא להתגלגל שצריך קלה עבירה

 וכן והופכו דבר דהוי א'׳צ הכא נמי נקט אחר
 א״נ ־ יעש סו״פה וכסה״ג ע״ב רנז לקמן מש'

 ולא במצות לסייעו אחר כניצוץ א״צ דה״ק ׳יל
:וק״ל קא' בע״הב שהוא ניצוץ

 כין שיש א' חילוק כאן נתבאר והרי ^ש□ ח
 י * עבירה פגם לתקן להמחגלגל וכו'

 תיקון על להמתגלגל אכל קלה עבירה היינו נ״ב
 בינייהודתרויהו חילוק ליכא חמורה עבירה פגס
 בע״הב והס בפ״ע בגוף לבדם להתגלגל בעו

 פי׳ יויו קדמו אשר העקב של ניצו' ומ״ש ;בו
 ועי' לעו״הז בכיאתס וגס בשרשו אליו שקדמו

 י סדר ענין ואודיעך דיה ע״ב דז ה בהק' לעיל
 יא בהק' למש׳׳ל הא דמי ולא • יעש וכו העי'
 המצו', בחי׳ או שיעור כפי ומ״ש • יעש מט אות
 מצו׳ שיש איכותם או מניינם שיעור כפי פי' וכו'
 שעשאס או מצות כמה כנגד שקולה שהיא א'

: העבירה גבי נמי כן וכמו גדולה בכוונה

שם



אהרןכע הקדתההגלגולים ש' על פי'כני
 • מצוה איזה .מהם א' חסר,מניצוץ DLT ט

 גלגול ז ל המספיק מציה היינו, נ׳׳ב
 דלתשלום למ״של סותר אילו ובזה לעי' הדומה

 דמשו״ה ואע' • אחר כיצו] עם מתגלגל אינו מצוה
 • יעש כשפוגס. שצ׳׳ל ע״כ כד״נז לקמן הוגה

 דומר: היותר ומ״ש • להגיה וא״צ ניחא ולפ״מש
 ועי' בשרשו יו1י וסמוך קרוב היותר ר׳׳ל יו1י

: סו״עא ד״נד לקמן
ס י  והבל וקין וחוה אד׳הר חטאו באשר כי ש
 ובו' הכשמית ניצו׳ כל נתעיכו אז כניו . .

 פל׳׳ה וכס״הג .ע״א וד״נד דמ״א לקמן כ״ב כ״ב
 * יעש ע״א דיג בראשית פ' ובש״הפ ע״א ד״נח
 אד״הר שחנוא הטעס הוא איך ביאר לא רזל והנה
 יח״וvמר ומדברי זכז תלוי ואיך זה תערוכת גרס

 •ממה נמשך שענין..זה נר' שציינתי שבש״הפ זל
 צדרכם שער: כאותה דא״וא המו' נתחלפו . שלא

 אנחנו צריכים היטב הענין שנכין וכדי • תמיד
 רווחא וממילא היטב דהתם דבריו להבין תחיי

 דסתרי מקומות ג׳ רמי דהתם והוא * שמעתין
 שקו״ה קא' התם כיה דמיירי דרוש שכאואו אהדדי

 דדעת דגבו' עיטרא רק שניהם כין לקחו לא
 הוא שקין מכי שופטים פ' וכש״המ • לחוד דאי׳

 הגלגולי' וכש׳ דאבא כיסוד הוא והכל דאי' כיסוד
 דאי' דדעת חו״ג עטרין תרין הם והבל שקין נת'

 של חטאו שעי ששמע מה עפי ליישב וכתב
 (והיאמש׳כאןבסק׳ יחד הנש' כל נתערבו אד״הר

 תערוכת של זה ענין דגס עוד וכתב ) ייק
 דא״וא שהמו הציצית בדרוש מ״ש עפי יובן הנש'

עתה ונמצא וזל וסיים זבז ומתערבין מתחלפים
 מוחין דתרין הנש׳ הוא עצמו אדם כי קצרה כדרך
 הס בניו ונשמות דאי' בין דאבא בין דזא חו״ב

 אי' דעת כל כולל וקין ובו׳ דא״וא דעות ב' מן
שכדעתה הגכו' שהם )החיליף יאחר ( שלס חו׳ג

 ) החילוף דקודם דאכא גפו׳ כלו׳ (דאכא שבדעת והגכו'
או׳ החסדים הס שהם כ;ז' )היזלוף דאפר ר״ל (ך

חשדיה נעשים דאכא והגבו׳ מתחלפים שהמו׳ לעיל כנז׳ ר״ל ן

 דאכא(ר״לדאחר.החילוף) דעת כולל והבל יא׳י)
 ק;ל (דאי' שכדעת ויהחסדית שכו החסדים שהם
 ריל ( דאבא הגכו' הס שהם החיליו דקורם דאי׳ חתדים
 לא אדם ולידם שה כעת אכל כנז' )החיליף יאחר
 להכל וגס לקין דאי' הגבו' בחי' רק כהס ניתן
בלכד דאי' מוחין רק בזא היו לא שעדין לפי

 התערוכא ענין וזהו כשת וכן א בדרוש כנ׳זל
בחסדים הבל הוא האמתי שורשם אכל שכהס
 גפו׳ עתה שהם החילוף דקודם דאי׳ חסדים ד׳ל ; דא״וא

 דקודם דאגא גפו׳ ר״ל ( שבשניהם בגכו' וקין )
 שנולדו שאחר ואפשר )י־אי׳ שהם,עתה החילוף

 שהוא חלקו לקח והכל ג״כ חלקו קין נעל אז
 וק״וה ארם מעורבים עתה. ונמצאו דאבא דעת
כנז' שלהם שאינו מה עם שלהם פנשמות׳ ושת
: עסל בזה ודי ■

ה ^ ה  דקושייתי להכין צריכים שאנחנו מה ל
 ממה אינה היא שופטים פ' מש״המ

 והכא דא״וא כיסודות הס שק״וה קא' דהתס
 קו' אינה דזה • כדעת שהם קא' דרוש כאותו

 בא הוא הדעת שמוח ככ״מ המדה היא דכך
 ’ כלום מזה תירץ לא דא"כ ועוד * ביסוד מלוכש

 הוא שקין קא' דכש״המ ממרז היא הקושיא ^א
 כי שעסוק דרוש וכאותו * באכא והכל כאי'
 מתרץ ועפז * לחוד דאי' כדעת הס ששניהם מכו׳
 להם ראוי שהיה מה כפי מיירי דכש״המ שפיר
 מיידי שם הנז' ובדרוש האמתי שרשם כפי ליקח
 שרשם כפי שלא לידתם כעת להם שניתן כמה

 דאי' דעת כל כולל דקין עוד ומ״ש * האמתי
 שמכו' וכמו החילו?^ דאחר חו״ג היינו שלה חר׳ג

 לשונו המשך שאי כל פי' הוא וכן זל בדכריו
 אין אבל * לכנה חצאי בשני לעיל שציינתי וכמו
 נמצא דא״כ קאמר החילוף דקודם דחו״ג לפרש

 הגכו' מצד כאבא חלק לקין לו יש החילוף דלאחר
 וכן החילוף דקודם דאי' חסדים הם שהם שבו
 שהם שכה החסדים מצד באי' חלק לו יש הכל
 יתורץ איך וא"כ * החילוף דקודס דאכא גכו׳ הס

 החילוף לאחר כודאי דמיירי שופטים דפ' ההיא
 לחוד כאבא וי:כל לחוד כאי׳ הוא דקין וקא'

 והשתא קאמר החילוף דאחד דחו׳ג ודאי אלא
 אדם שהולידם כעת אכל עוד ומ״ש * כמ״ש א״ש
 להכל וגם לקין דאי' הגכו׳ כחי' רק כהס ניתן לא

 סו״עא בדיכ מזה לעיל שם שכ' אזיל לשטתיה
 וזהו ומ״ש * יעש שככולם הנכון הוא זה שדרך
 שניהם שק״וה כיון כלימר שכהס התערוכת ענין

 התערוכת ענין כא• מזה לחוד דאי׳ גכו' לקחו
: כשא״מ מין שכהס

ן ה י  חערוכ' איכא שפיר הכל גכי דכשלמא יל מ
שרשו .ספי.?לאבא ציקח הוא דדינו משום

ממי1הא



עזל .הקימה הגלגולים ש' על פי'בני
האמקו

 שרינו קין אכל מאי׳ ליקח היא וכנכשיי ;'״יזיהוא
t \ 'אפי' ותו היכא תערוכת מאי מאי' ליקא'
 אכל עס״זת זה דק״וה תערוכת לך תילת ̂ל ־

 יל ועוד • מא״ל כארס והם כהס אדם .^ייכת
̂תס  לקחו לא שניהם דק״וה קא' כש״הפ .

 לחוד רגכורה עיטרא רק כלל רחסדיס עיטרש .
 כפיוד וכעי־ח ’ יעש כרישירכריו כהריא מ״ש

 רקין זליליישכ היא כ' עצמה זו קושיא ?^גל
 תסריס לקח והכל דכ״ן כ״ן שהם דאי' גכויה

כ״ן כלו׳ דמ״ה גכו' שהם החילוף יקודס
 לכי ימ״ה
שהס

 תמו׳ נכנסו לא נמי לידתם דאחר הוא הב' והפן
 שא ככתחלה לחוד דאי' המו' נשארו אלא ד׳אכא
 גבר־־דאי׳ רק ניחןייכהס לא הלירה שכעת שמה
 להתפשע לתארים מקום׳ היה שלא משום לחוד

 ־,שכבר הלידה לאחך עתה מזם', לעיל שם כמכו'
 ראי׳ להסדיס" מקום■ נעשה אז הגכו' לקחו.

 דאי׳ היגכו' כל ליקח ק'ן חזר ואו ונתפשטויכזא
 חלקו קין כטל רקאמרי והייני דאי' החסדים והכל
דאי׳ הגכו' כל דהיינו לו הראוי חלקו ר״ל ג״כ

שרשו כפי לו היאייי' חלקו ר״ל חלקו לקח והכל ,
דאכא דעת שהוא דקא' ראי'והאי החסדים שהם שס שכתכ ומה ( * יעש רהתם שיטה

הוא ט״ס דמ״ה ,חסדים ם הגיה ש

לה ועיע זל הש״משר
ניכריו כינהו סתדאי זל דכייו וא״כ ישיט)

 שהחאדיס משום דאכא יעת להיות הראויס יכלו' וכן גכו׳-רמ׳׳ה וצי׳ל
ולולי • לאחרהחילוף דאכא גכו' נעשים הס דאי' | כהגהיתיו זל זי־ש״ש

 ■גבי האמורה ג־״כ אמינאדתי־כת הוה דמסתפינא יתו
רל׳גי׳הספ׳ דאי" גכו׳ גכו׳ור״ל וצ״ל כי״ת היא קין

מ' לייאכ יש ■א׳ל ' עלמא לה רחיקא ג״כ מלת
עיטרא• רק לקחו לא דשניהם דכש׳׳הפ ^/יו

_____ , . דש'הגלגולים' ההיא היכימת^צא לחוד ,״אי׳
 ^עצמו של לאו ■'חלקיי וקיןנטל דמ״ש הספרים תרין! הם שק״וה דכ-יו כתחילת זל היא ס
 לתחלה מה'שהיה לי הבל של כלו׳־חלקו אלא ק׳א׳ 1 דש״כ דפיור לפיד רבשלמא ־ דאי׳ ירעת ;ייז ,.

גם עתה״שלחפשטו ראי״ לקחיו'גכו' .ששניהם 1 עיטרא ■ והכל י דגבו׳־ עיטרא לקח יקי! • דג
■ ■ י ■ ׳■ ' ....... ■' ■ אר שפיר יחשריס

_ דהי לקחיו'גכו׳ !,ששניהם ■עיטרא והכל דגכו*־
ג׳׳ הכל של חלאו' ליקח .קין, חזר אז החסרים ולאידך ־ קשה דכש״הפ ליכריו אכל

*' •י ■־ ■״ יי  דש״כ דכפייור דכריו דאדרבא' הקשה
דאי׳'היכי־׳מחורץ החסדים לקח יח׳׳כ־דהכל !

 רק לקחו לח הס
 רפיוד לדכריו לתן י

 תערוכת מאי א״כ החילוף רקודם ,
 גבו׳ הם החילוף רקודם דאי' חסדים ה.יהא

 חו״ג' כולל הוא דהכ׳ וכיון ך<?^ילאחר_החיליף
 דידיה א''כ לעיל כדאמרן החילוף ילאחר ^

 י איכא": תערוכת ומאי שקל
 שארי חקלה להכין אנחנו צריכים כז

שכ' שהכאחי'לעיל' שכש״הפ לשונו

 וזה והכל'כולו'חסדים 'גבו׳ כולו קין ונעשה
ניצון יותר צר' '׳ ׳ י

(אלשר

 דאי' גבו׳ צל זה ליקח ק״ויה שחזרו ג״כ ומימילא
 דאכא שיכנסו׳המו' כל'החסריםדלאץתכן;לו׳ וזה

 הפיאושיס לב' וא״כ לאינצנסו דאי׳‘‘והחסידים
 הלידהדאחר ‘דאי חו״ג כחלוקת שימי שהיה ע'׳כ

 דש״ב דיפיוד דההיא הכלי א׳׳ש וכזה * הלירה מלבת'
דאי׳ לאח רקא^'שקין; ודש׳יהגלמליס  והכל גכו'

 • הלידה אחר שהיה מה כפי מיירי דאי' חתדים
 שניהם לקחו'כין דלא דקא' רהתס. דרוש ואותו

מיירו דבהכי הלידה כעת מיידי ראי׳ גכירית רק
 והבל ג״ל חלקו קין נטל אז שנולדו שאחר t־

הכר' דלפי * עכ״ל א דאב יעת שהוא
ויצא״ל הלידה אחי־ כהם שינוי שנעשה גי

 שורשם ליאאיכפי להם .ראוי שהיה מה כפי1 קין'חלקו כטל כאומרו ר״ל ומה זה שניי
■ ■ .....................׳ ׳ י ■ ׳ האמר חלקו יקי -- ׳לכיס

מיידישופטים פ' רש״המ וההיח • ,יעש התם

 ז מדבריו להבין דיש הוא •ח
 דאכא המו׳ גם אb נכנסו אז והבל קין יי

חלקו ק״וה ואז להתפשט• מקום להם ס.כעשה

: צדאמרןילעיל מתחלפים היוהמיו׳ האמתייאלו ;כשני לפרשו שיש וכר' הדי, IVf ״ ת ^ ו ! ר ח  שנמשך התערוכת עכין להבין ככיא א
 שככר יהיא המי' נתחלפו ממה'שלא ’

,, . . ה ריש בש'מאר״שכי הרזל מ״ש . . . מ תיו וזל פ'
 החסד כי הידוע הכלל ■להורות הוא הענין אמנם הגכו' כטל שקין שניהם כין דאכא ילעת ^

ככימה וכ״ה ייעש כחסד והגבורה כיגכורה כלול * ראכא דטת שהוא דקא׳ החסדים'והייכו  א .
ט אהרן כני דוכתיןל



אהרןל קדמהv'ר הגלגולים ש' על פי'כני
 מתחלפים דא״וא המו׳ היו אלו והשתא דוכתין
 גבורות שעיקרם דאי' החקדים היו אז ׳־כדרכם
 דאי׳ גבו' עם מתערבים קין שורש שהם דאכא
 האמתי קין ששורש לפי כמותם קין ג"כשורש שהם
 כמיני מין תערוכתה והיה דשניהם בגכורית הוא
 שהם דאי' החסדים הרי נתחלפו שלא עכשיו אבל

 שהם דאי' גבורות עם מתערבים הם הכל שורש
 קין בשא״מ מין ליה והוה להפך וכן קין שורש
 I אי דאבא כחו״ג הענין וכן ־ כקין והבל כהבל
 הא׳ פי' לפי הלירה אחר נכנהו הס שגם נימא

 חילוף כלי נכנסו הס שגס הוא שבודאי דלעיל
 כלתי בפ״ע ליכנס דאי׳ המו׳ קדמי כבר שהרי

 עכשיו נמצא וא״כ מתחלפים הס מי ועם חילוף
 עם מתערבים הבל שורש דאב׳;.שהם שהחסדיס

 להיפך וכן קין שורש שהם דאבא גבורית
: בשא״מ מין .

א ו ב נ  באדם והס בהם אדם תערובת להבין ו
 שכש״הפ זל מוה״רחו בדברי שמבו׳ והוא

 ׳ דזא חו״ב מו' בב׳ מושרש הוא שאד״הר הלל
 או״ח בסוד ועלייתם החסדים כפל מענין ונו'
 ופ״ו פ״ג בש״כה באורך כמבו' להגדילם המו' ע־*

 שבחסד החסד שלישי ג' כי הוא לענייננו והצריך
 דזא לחכמה עולים מהם ב״ש הנה שהוכפלו

 עוצין מהם כ״ש דגבו החסד ג״ש וכן לדעת וש׳יא
 הציצית מדרוש ונו' * יעש לדעת וש״א רזא לכי'

 מתחלפים הס רא״וא חו״ב מו׳ ב' שגס וש^׳מ
 חו״ב נעשים לשניהם חכמות כי החו״ג ע״ד

 וכך דאי' חו״ב נעשים דשניהם והבינות דאכא
 חילוף היה שלא כאן והנ«ה ■ בזא נכנסים הם

 היו אלו והנה נתחלפו לא החו״ב שגס, ודאי כחו״ג
 אבא דמצד דזא החסרים היו מתחלפים המו׳

 דמצד והחסדים אבא דמצד חו״ב ג"כ מגדלים
 ועכשיו מב״מ אי' דמצד חו״ב ג"כ מגדילים אי'

 אע״ג דהשתא ראי' דחסדיס וראי נתחלפו שלא
 ליכא ובגבו' החילוף לאחר נינהו דאבא דגבו'

 דחסדיס מיהא השתא מ״מ דזא לחו״ב הגדולה
 שהם דאי׳ דחסל;יס ונמצא דמגדילין ודאי כינהו

 מגדילים הם הבל שורש שהם דאכא גבו' כאמת
 להם היה שלא מה אד״הר שורש שהם דזא חו״ב

 באדם הבל תערוכת דאיכא ונמצא להגדיל
 בחסדים כלולים הס הגכו' שגס ולפי * מכשא״מ
שורש שהם הגבו' כחי' שגס נמצא לעיל .כדאמרן

 נמ^ ואיכא להס ראוי שאין מה הגדילו קין
אלא עור ולא • מכשא״מ באדם .קין תערובת

 הכל שורש באמת שהס ראי' דחסדיס ג״כ דנמצא
 לקין הראוי אי' שמצד דזא הבי׳ מוח מגדילים
 מי' מגדיל בחסדים הכלול קין שורש וכן להגדיל
 הכ̂י מוח באמת שהוא אי' שמצד דזא החכמה

 אדם ותערובת ׳ להגדיל להבל הראוי אבא שמצד
 בחו״ב מאיריס שהחסדיס כשם הנה כי הוא בהם

 בהם מאיייס נמי דחו׳׳ב וראי אותם ומגדילים
 האריז מקבל עצמו זא וגס חל פ׳ג בש״כה ועיש
 שהחו״ם נמצא וא״כ עכ״ל נהי מחיצות בלי מהם
 שורש שהם בחסדים מאיריס אדם שורש שהס
 אדם תערוכת והו״ל להס ראוי שאין במה ק״וה
 מ אות כע בהק' מש״ל ועי׳ ( ־ מבשא״מ בהה

 וע^׳י *) יעש גופיה דדעת הס אלו דחו״ב
 הם גס אס דאבא במוחי' ג"כ הוא זה תערובת

̂ : לעיל כנז' הלידה אחר נכנסו
 מ״ש עפי באופ״א זה תערובת כל ג״כ יל עוד

 ם דכשמתלבש דש׳יכ ע לפ בהגהותיו זל ש הרש
 המחו' להיות חוזרים החילוף לאחר בזא המו'
 כמי דב״ן בכלים דב״ן והמו' בכלים,דמ״ה דמ״ה
.נתחלפו שלא עכשיו וא״כ • יעש החילוף קודם
בכליםדב' בכליםהמ״השיבוא ודאי

 ■ • קצרתי כי ודוק תערובתם והיינו דמ״ה
ש0(  היינו זה תערובת כל גרס רvאד"ר שחטא "

 ליל עד מלהזדווג המתין שלא משוס
 מחולפים ביחד דא״וא מו׳ באים היו שאז שבת

 ועכשיז תערובת שוס היה לא וממילא כדרכם
 דאי' מו' רק כזא היה שלא בעוד בחול שנזדווג

 תערובת כל גרה ועיז נתחלפו שלא ממילא לבד
 בתערוכת כלל פגעו ולא נגעו לא ק״וה ולפז זה
 אד״הר גרס הכל אלא .נולדו לא עדין שהרי זה
 לצאת להם גרס הוא ואדרבא בחול שנזדווג עי

 ובכל לק״וה הכא ייזל להו נסיב ובכדי מעורבים
 לא זה ענין נז' שבהם לעיל שציינתי המקומות

: יעש לבד אד״הר ריק נז'
ו ה י  וכפיול* שבש״הפ זל מהר״חו דברי בעיקר מ

 כזא אז היו שלא דלפי שב' הנ״ל דש״כ
 עיו( מקום יש נתחלפו לא לכך דאי' מו' רק

 הוא המו' שהתחלפות הוא ידוע הדבר שהרי
 דא̂' בנה להתלבש כשבאים בזא כניסתם קודם

פ״ג הציצית בדרוש כמבו' בזא נכנקיס הס ואח״כ
ובב״מ



עח אהרן כט vהקדמר הגלגולים ש׳ על פי'כני
 הל שב׳ 1ה\"פ שיד ועי' זה ענין שכז׳ וככ״מ
 בזא כהכנהס לכן כג״ל וכמזגו שנחחלפו יעתה

 כפ״ט זל הש״מש מהגהות כמי וכ״מ ־ יעש יכי'
 ע״א כד״הט זל הריפש בפשיעות הבין וכן דש'כ
 וא״כ • ו׳עש ע״ב ור״קשא קו״עא וד״עה יע״ב
 בזא כניהתם קודם כאן נתחלפו צא צמה הוח

 יהיו דא'' המו' לכשיכנהו ואז תמיר כדרכם
 מציכו מקומות רבהרבה ועור ־ כבר מקולפים

 כמ״ש בזאז אצא ביחד רא״וא המו' נכנסים שאין
 זה רכל שכ׳ רש״כה וה ד ובדרוש ש״כא כשיף
 יעש וכו' אבל ראי' מו׳ רק בזא בהיות אלא אינו
 התפלה כשעת המו' ככניהת יום בכל הוא וכן

 אח"כ דאבא והמו' בק״ש נכנסים ראי' יהמוחין
 וד׳׳לה ע״א ר״לג דק״ש ו בדרוש כמכר' כעמידה

 סו״עב וד״מד ע״ג ר״מב דעמירה כ ודרוש ע״ר
 מתחלפים אינם נמי דהתם ס״ד וא״כ ־ יעש
 מתחלפים שהם דציצית ג בדרוש קתני עלה והא
 דמו׳ שסופם משוס יום בכל רשחני וכ״ת * יעש

 ליכנס סופם היה שלא הכא משא״כ ליכנס דאבא
 אלו ליכנס סופם היה נמי הכא רוראי אינו זה
 לא דאלו שני ר״פב כש״לו כמבו׳ חוטא היה לא

 שבת כאותו מ״ן מעורר היה אר״הר חוטא היה
 יעש השלימות כתכלית פ״כפ זון מזדווגים והיו

 פ״כפ חוזרים זון שאין העקוריספ׳׳ב מש׳ וידוע
 וכ״ש * יעש מאבא גם מו' להם כבוא אלא

 להבין דיש לעיל שכתבנו הא' לפי' טפי יקשה
 נמנעו לא שחטא אחר ראפי׳ זל מהר״חו מדברי

 * יום מככל מ״ש דהשתא מליכנס ראבא מו׳
 לאח״כ העולם בריאת עת בין חלוק ריש לו׳ ודוחק

 דמוחין לו' ואין ־ ביניהם לחלק יש טעם דמאיזה
 דישס״ות היינו בק׳׳ש יום בכל הנכנסים יחי׳
 אות ע״ב ׳סט. ד כנ׳הש זל הרש״ש לו׳ שצדר וכמו

 להש׳׳מש ועי׳ע דש״כג פ״ו לסוף וכהגהיתיו ויג ח
 ב אות אברהם אלהי כמלת העמידה בדרוש זל

 משו״ה ביחד נכנסים כחי' ב' שהם וכיון ‘ יעש
גבי הכא הנז׳ דאי' מו' גם דא״ב אהדדי ׳מיחלפי
 כינהו דישס״ות דלאו לן לימא מאן נמי אי״הר

 וא'כ יעש ע״ב ד״רא זל מהרי׳פש מש' שכן שו״ר
 דאי' שמו' זל למהר״חו ליה דקים ואפשר הדק״ל

 רתבונה רק היו לא אר׳׳הר חטא כשעת בזא שהיו
 חלוף דאין בהם חלוף היה לא ומשו״ה לכדה

נכנס כשאין אבל כיקר שניהם צשצכנקים א1ג

 בהגהות ועי' ־ חילוף אין לברה א׳ בחי' רק
 שבאים זמן ריש שכ' דעקודים סו״פב ז׳ל השמ״ש

 מש' והכי היטב יעש לבד ראי׳ מבינה לזון מו'
 שחלוף שכתב דקכ״ה סוף זל מהתו״ח נמי קצת
 היה פרטי דחילוף ולפמ״ששם יעש היה לז כללי
 הנז׳ התערוכת ענין עצמו דזהו להבין שיש אפ׳
 הנ״ל בשה״פ הנז׳ ג״כ שה תערובת וגס כאן

. : היטב זל כ״כריו יעש
א  יחד כולם הנש' ניצולי כל נתערבו אז QC* י

נר' דהכא רזל מדברי נ״ב וכו׳ זבז
 שתהיה עצמה כנפש הוא זה תערוכת שאין

 וכן בלוסה כעיסה הכחי׳ ושאר מק״וה מערוכת
 היא כאו״א הרו״ן וכין הכפש כין ל»א הר״ון

 תערובת שום בה ואין לבד א׳ ממין מבוררת
 שאפ׳ הרוח עם הנפש הוא התערובת אבל * כלל

 וכן מאדם או מהבל והריח מקין הנפש שתהיה
 וכ״מ * כדמסיק הנש' עם הרוח תערובת הוא

 מש' פ״לה מסה״ג אבל ע״א וכ״ד ד״מא מלקמן
 ושא״מ ממינה מעורבת היא עצמה שהנפש

 נפש לאדם שתהיה באופן הל שכ׳ הרו״ן וכן
 ' * יעש וכו׳ הבל ומניציץ קין מניצוץ כלולה א'

 כדהכא והריח הכפש על כיונתי כמי דהתס ואפ'
 נפש בשם נק' כאדם שישנם הבחי׳ שכל לפי

 כרהכא יכ׳ חזר הענין לבאר כשבא שהרי יתדע
 למה איתא ואש ביריחמשי׳אחריעש שאפ׳לכיא

 עצמה הנפש בלא״ה- הא אחר משורש רוח לי
כדאמרן וראי אלא אחר משורש מעורבת היא
 ע״ב ור״נו ע״א יד״מי ע"כ ד״מא מן מלק אבל
 עצמה שהנפש שאפ׳ יראה המתי' חוצפית ר' גבי

 לדחיחדהתם יש וגז י׳עש מק״וה מעורכת תהיה
 ועוברת ביקעת שהיא מחמת כך להיית מוכרח

 הנשמות תערובת מצד ולא שם כמבו' שם דרך
 מר״עה גבי כ' ד״מו ריש לקמן מיהו ־ הכא הנז׳
 הבל משורש שהוא הגס מקין ני׳ קצת בו שיש
 בהק' אכל * ח ור כנפש דמיירי י׳ל וג״ז • י׳עש

 עצמה לנפש שאפ' להדיא מכו׳ ד׳לד ריש לב
 וכן יעש בחי׳ משני ומעורבת מורכבת שתהיה
 וכבר ד״ה כדברינו יעש לו הק' מריש מוכח

ע • כדבר להתיישב צריך ועדין וצו' ביארנו עי  ו
 סור כי ד׳ה סוף לד בהק׳ בס*ד לקמן בדברינו

: • והיעבא וכוי

ש•



אהרןכט^ הג(גול;ס,, ש/ על פי/ ̂ ;
 לשורשו ישוב דבר כל ואילך משס. אבל ב

 כמשך גידול■ בלבול לפי׳׳הנר׳ נ״ב וכו׳ ‘׳■־ "יי
 נפש שיש. שיות 'רו״ן הכפשות כל לפי'שאין מזה
 בגופים ־ויש א׳-לבד בגוף כתקנו שלה כיצו' שפל

 שאין מה vכזר ויש אראלף ק' או י יוד כמו רבים
 ג״כ התי' כאיכית ־וגס ק] לאין רביח מדרי׳ בזה

 הזיכוך כתכלית כפשו שתי׳ שיש זמז תס'חילוקים
 קץ לאין שוכור< מדרי׳ כמה עד כ׳'כ שאיכו ויש

 מאדם לשי־שו כ״א לשוב ישתוו'לעת׳ל כיצד וא"כ
 בעוהז כתחי׳ שהיו כמו א׳ בשיקול לחבירו זה

 שיש והמי כפהד וזה כשכר־ זה יהא שלא־ עד
 זה'מכיבשי ודכר רהית ספיקות כזה להמציא

̂־ ולו *הוא דרחמכא  ועמיתי עלילות כתככו ית
 ליכא החי׳ איכות שמצ־־ נר״ו־אמר הר׳י׳פ בתורה

 להזדכך יושלמו ודאי זמן שבאותו ערבוכילפי
 ל הזיכוך ־ בתכלית בשוה רו״ן הנפשות כל ’

שמבחי׳ הרוח ני לשרשו ישוב דבר כל *^ס-י
 • יו1■י הדומה הכפש עם יתחבר קין ’ ’ ,

אכל הכפש אצל הולך שהרוח מש׳ ג״ב׳מהכא
 הרוח אצל תלך שהנפש להיפך כתב שם פסה״ג
̂מ  העיקר הוא מי לידע זה־ בעכין טוכא •וכ׳

 קיץ משורש כק׳ זה להיות השורש יחס בעכין
 לפי פמ״ש־הכא ומסתברא הבל משורש ־ וזה

 שהיא־באה* השורש ־ביחס עיקר היא שהכפש
 ד״מא מלקמן אחייהי־־וכ״מ כמשך והכל החלה
 קין משורש שהם* אותם כל ־שהביא שאפי ע״א

 ר״ון שלהם,אבל הכפש בכחי׳■ •אלא יזה ■שחין פ׳
 היא שהלפש הרי יעש אחר משורש הס שלהם
 דהכא;לעיל מדבריו וכימ השורש כיחס עיקר

 לב כהק׳ מלקמן אבל ׳ הכשמות ■בעכין־תערוכת
 היא לאמש׳הכישכ׳גביכדבשכפשו רע״א ד׳׳לה

 ואעפיכ משורש.'קין לבד ורוחו אחר משורש
 ־ ■ • וצ״ע קין שורש בכ״מ כק׳ הוא

 כפש תהיה שלפ:נמים הכא **מדקאמר
כר' מאד״הר רוח בו ויכנס מקין לאדם

 כק' הוא עדין בקין שנתערב דאדס זה •שרוח
 וה״ה קין ע״ש להקרא בטל ואיכו אדם ע״ש

 אבל־מלק׳ מעיקרא בתר דאזליכן תערוכת “ששאי
 הכז׳ שורש וככלל וזל שכ־ הכי מש׳ לא ע׳ב ־ד״מו

 ולשלו ע׳ש ונק' קין של הא' שורש תוך הבל של
 כדלעיל למדחי 'שייך לא והכא׳ ־ יעש יחשכ
̂ות אך * איכא הכרח מאי ע״ש כק' דלהיות יא ^

 לשורש החשיב ע״א כד״מ-ד הרואה.ידאהשס
 מוהג^.חיז יעש^־ הכלי בשורש חולפית דרבי הגז'

 כנ^יי^ ע׳/א ריש בד״מא ליה.כמי ראיה.ד.חשיב. זה
 אכל • וזה.כרוח זה.ככפש ־.נ׳ע״כ-צ״ל קין.יעש

 ארם ,מבח;' הוא שכפי,האמת לוט גבי מציכו
 קרי ואפיה ע״א כד״מו כמ״ש כהבל שכתערב

 וכ"מ יעש שורש,הכל דוכתי ובכמה ליה.התם
 ק״וה כש' שכין דיכיס חילוקי אותם לעכין טוכא
 ,איתא ואס‘• יעש ז.כאורך בהק' ככז׳ כש' לשאר

 הם אדם ד:ש׳ לא אית בהק''כט דלעיל לדבריכו
 דאכחי טמא אי א׳כ י׳עש דק״וה מכש' חלוקות

 דין ולא א-ס כש' כוהג־בו.דין אדסה״כ ע״ש כק'
 בהק' .דהתס ל־ב-ינו ליתא ואפי' ־ דקי׳׳וה כש'
 המל' כמעי שוהים.כעי׳ אס לעכין כ״מ מ״מ כט

 כמי - ק״וה כש׳ כדין זח או אדם .כדין,כש׳ ט״ח
 אות ועי'.לקמן/בהק׳.לא * יעש יב בהק׳ |.שנת׳

 • : וכו/יעש שזכה ואחר ד׳׳ה לח .
ם { ^צ א  כ"כ ' אחרת היה-מבתי׳. רוחו .אכלי

 ד.אד״הרי.כמכו' דאצי'< עי׳ מזיהרא הייכו ... ‘
 ולא-גןכלתי ומ״,ש * יעש ע״א ד״לג לא בהק׳. לקמן

 שלו הרוח■ פרטיות קיבל שלא ונו'ר״ל פרטיותיו
 לב״שהית בהק׳ לקמן שקכל-פרטיות-הכפש ,כמו
 .שהית בכללות קכל יעשרק פרטיה כמ«ה בה

אחרית ,טעמים‘יש יישעוד אעפי ומ״ש *, ■מזיע
 אליהו עי כעשה זה במה-שדבר ר״ל ז<ה בענין
לקמן .אוקו 'גילה .מהטעמים וא' זל הכביא

ע״ב.יעש סד ל

א-המדמה ל •

א

 ריש ג״כ-לעיל הובאה זו הק׳ תחילת ..
 ונח דכז ולקמן ואילך עדיב יא הק' .

 בהק'. וע׳יע יעש ה דף פ״ג וכס״הג .
 : יעש ואליך מדקיא האריג,להרש״פזל

^  חלקית ה׳ כל כולל היה אל״הר הכה כי 0,
 כדברינו עי'. ב״ב * נרכחי הכק' .הכ׳זל ׳

 אד׳הר נפש כי ומ׳ש * יעש כד אות כט הק׳ לעיל
 כ' הס והבל קין כי ודע ברמ״ח.ופו'.עד כלולה

 שת לעיל כדברינו כז עי' .וכו׳. אדהר כתפות
̂ ■ *• יעש ח אות יא כתק^ .

3 ’DB חגלןליס.וכו' מהר^ג שורש בכל נעדז
 ניצוצית ס״ר עד להתחלק. להם אפ' ,,
חטנית ’ ̂ •



י נ אןץךן לא הקדמה הגלגולים ש' על פי׳ ב

 דאד״הר הכפש כללית,פרצוף לפז כ״ב קטנים׳*
̂יא  אלפים ל״ו שהם ס״ר פעמים לתריג מתחלק ■י

 קטנים ניצולו' ס״ר כי קטנים פר' ריבואות יתש״פ
 להרש״ש התריג כהק' כמבו' קטנים פרצו' היינו

 כבישי' הוא וכן הרוח ככחי' הוא וכן יעש דקיד זל
 חו״פה וכש״מכ סו״פב שכז רבע׳׳ח וקשה * הנש'

 ים כולל, שהוא דכשמה הפנימי פרצו' ראפי'
 רכואות אלפים מי׳וד ליותר כפרט אינו ,ג־מירות

 1 שהוא הכפש פר' דאפי' קא' והכא יעש קהי'
 הוא דהתם וערק לכ״ג כפרט הוא החיצון הילי'
 לאלף נפרט שהחיצון הפיצו' בין חילוק עושה

 והפנימי ריבוא אלפים לששת והאמצעי
 מחתא בחרא כולהו והכא ריבוא אלפים ליוד

 כחלק וכעדז הרוח כחלק וכערז רקא' מחתינהו
 ואין דהתם והפנימי האמצעי הפר' הם שהם הנש'

 הוא שלו שפרטות דהכא הנש׳ מחצכ ישאני לי'
 הספי׳ ממחצב העונות שכפי הגלגולים יכוי לפי

 דהא המאציל רצון כפי הוא שלו שפיטות דהתס
 דפרטית הק' כאותה זל הרש״ש כדברי מכי'

 ואדכרי יע׳׳ש חלקיהם בכל ממש שוה הוא שכיהס
 הק' דכאותה אריריה מדידיה ק' כמי זל הרש"ש

 מחצב ע״ד כפרט הוא כמי הספי' דמחצכ מש'
 האמור כ׳ע״ד ע״א בד״קו מזה ולעיל דהכא הנש׳

 ע׳׳ב ד״פכ זל להת״וח וראיתי * יע״ש הכ״ל כש״כז
 ה ענף העיגולים דכש' והוא זו קו' כעין ההק'

 אין עד לי׳וד וי׳וד לי׳וד נפרטת ח״וס דכל כ'
TP ב' יתי' קצבה נותן הוא הכ״ל פ״ה וכש״מב 

 היא הכוונה וזל דרכיה וחד דיריה חד ■חירוצים
 כל אח״כ קץ אין עד הפיצו' שמתרבים •שאחר
 בכלי ריבוא אלף מי׳וד חסר אינו מהם פרט

 שלו האמצעי בכלי אלף ומשית שלו הפנימי
 אפשר אי מזה שפחות שר״ל כר' זל מו״ה ומדברי
 הפנימי ככלי ריבוא אלף מי׳וד דהיינו שיתחלק

 עליו שגזר מה כפי לפעמים מתפרט ייתר אשל
 יע״ש וכו' קץ אין עד מתפרט לפעמים המאציל

 הו׳ל דא'כ ק' אכתי וכ״ת דירן קו' גם ניחא וכזה
 מס״ר יותר גלגול דאין קא' ורזל מס״ר יןתר

 שלא בפ״ע חלוקה אכל היא הקפידא דעיקר •י״ל
 לא גדולים שרשים תרי״ג כגון מס״ר יותר תהיה
 כיצו' התרי״ג וכן קטנים שרשים מם״ר ייתר 'שיי

 יותר כפרטים יהיו שלא גדול א׳ דשורש יילות̂“
 חוזר מהחלוקה שכ״א מה אבל קטנים ניצו׳ מק״ר

מ אהרן בני

 1PP סרט אלא יאיני 1ל איכפת לא בהא ונפרט
 שנפר^ דאחר א׳ יא״לתה מייי חשיב ולא

 ■ שורש כל ר1חו היאך ש״ק לס״ר ש״ג התריג
 כ' ה1 וכעיו קטנים נילי' לט׳ר להתפרט גרול
 שתירז מה מיהו * יעש א ע יי לץ שה ̂ז ש הרש
א״א ופו׳ ריבוא אלף מיי׳ור רסחות זל מו״ה בשם

 רפחות באו תל ד?א׳ ״אי א"פ ל,א להיייז
 ורב יא״א'להיות היא תרייג פעמים מתריג

: ווייעא הק׳ דכייו להבין והיע ביניהם המרחא
י ' שם ג  בגוף הנמשך לעת״ הנק' מוח הכה כי

דף בראשית פ' בש״הפ _ עי׳ ב כ ■ וכו׳
 ביהוד רו׳׳הק וש׳ ע״ג ור״עו ע׳א יי״טי י,ע״א
ט ומבו׳ש ע״ב ל ד׳ הזכירה ע״  שם והנה • יעש י
 בחי׳ עצמם הם כתפיים שהב ב׳ 1 דף כש״הס

 דרך נמשך הדעת שמוה אי׳ הוא וכאן וה״ג ה״ח
 דרך שעוביים לפי כי כא'טובים כתפיןוב׳ הב׳
 לפי ועוד וה״ג ה״ח בשם נקי עצמם הם לכן שם

 והם שם פנז' דא״א כתפין כ' הם ההו״ג ששורש
 ■ כותב היא יבכ״מ דוא כתפין ב׳ דרך נמשכים

ירר־׳■ שהדעת כח הק׳ בריש ולפמש״ל • הענין לפי
. ; וקי׳ל טפי ניחא יעש לכתפיים ,

ם ד  ביהוד הכתפית ב' יחד בהתחבר ש
 כ״כ ׳ וכו' משניהם הטי' שיורדת

 מא' רק מב׳ נמשכת הטי׳ שאין זמן דיש מש'
 שאז דזא הכיק׳ גוף הגדלת בעת והוא מהם

 דרך יה2 דזא מחדוי ויוצאים נוקבים הגבו׳
 ככז' אכ״א בבתי' פרצופה לתקן כדי אחוריו
 ואז ושא״מ ר״פט ש״כ ועי' פ״ג ש״לד בע״ח

 החחדיס שהם לבד מהם מא׳ רק ליסוד כמשך אינו
 נמשכת הטי' אז פ״כפ עמה אח״ך כשמזדווג אבל
 שח ככז׳ עצמו היסוד מפי יה1ג וניתנים מב'

: יעש לד בש
ם ה  לך היזף בו נאמר היסוד אז גם ש

̂כ״ב שלמה  ומאתים הכתוב וסיום *
ש זה דרך לפי יל פריו את לנוטייס  מש״ל ע
 מיוד כלילה היא מה״ג אי מה״ח שכ״א מש״הפ

 כלוליס^ הס שהחו״ג וי־וע * והם.ק' מיוד ויוד
 ר־זל וכתב ר' כ״א עילה ההתכללות עי׳ וא״כ זכו

 בהוד היא המל' שירש שעיקר דידן בהק' לקמן
 עימד היא ר' עולה שהיא ההוד גבו' וא״כ יעש
 את לנוטרים ומאתים וזהו ושרשה המל' חלק
עו׳ שהיא היסוד פרי השומרת המל' שהיא פריו

הזרע



לאהקדמההגלגולים ש׳ על פי'כני

שס ו
־ ־ וק׳׳ל שלה ס ברה הזרע

 מכלל איכס וכו׳ הגידים אלו כיי ודע
 יא הקד' לעיל עי' נ״ב • וכו' השה״ה

 בהק' לעיל ובדברינו קו״עא דכז ולקמן יז והקד'
 נש' ניצו' ר ם' עד ומתחלק ומ״ש * 1P אות יא־

שלו העקב וכן דהבל הימני לכתף וכו׳יה״ה
יעש ע״א ד״נ בת״הג כמ״ש

אהק
 הוא" בפ׳|ע אחר דשורש כיון או״ד ע״ב דיג יא

 י והיעכא נוטה א^־עת ולזה זלז ערפיס אינם
 הפגמים,,?.־ שאר היינו ־ בזה כיוצא וכן ומ״ש

̂ . ׳ זה ורש מש ש אדם כני
א  וני, ^הימני הכתף נפגם כאשר אבל י
הימין בכתף רק ניכר ההי' איך אז ־' ־

שהוא דמי
 ומכללם וכו' ההוא שבפל' השמאלי העקב 0ש ז
 •מוכח מכאן נ״ב ־ וכו' חזקיה נש' הם ,

 המלך חזקיה נאחזים שבו הזה השמ^י שעקב
 דכללות הכללי עקב הוא כנוותיה ושאר ע״ה

 דאחדמע'שרשים פרטי א׳ עקב ולא פרצו׳'קין
 עליו שמציין שקדם הדרוש והוא שכו קטנים
 חיצו' היינו יויזף כן ר״ע ונש' -ומ״ש ־ מעב״ל

 היא הפני׳ אבל כח הק' ריש לעיל נפשו■עי׳
 לקמן־ד״קג ועי׳ • שם כנז' רדעת ההוד מגבו'
 : יעש לר״ע וה״ה זל מהרח״ו גבי •ע״א

T1 העקב ממקום הנמשכת הזרע טי' 0ש 
 קיקוד אל פי׳ נ״ב * היהוד אל■ הזה

 דטי' לעיל כמ״ש והיינו ר״עב דנז כמש״ל דזא
 ומ׳ש ־ היקוד אל מהכתפים נמשכת היא הזרע

 הק' ריש כמ״של היינו יעקב נעשית לפעמים
 דקין דבכורה הטוב חצק לקח שיאעה לו

 בשורש שייכות לו יש שפיר וא'כ יעש מעשו
 שופריה בקוד כנו' אד׳׳הר משורש שהוא הגס קין

: וק״ל וכו׳ דיעקב
D המל' היא העקב בחי' כל כי ודע 0ש 

 העקב בחי׳ נ״ב ־ פרצו' שבאותו
 שהמצכות משוס אלא הוד רק מל' אינו גופיה

 ואיהי בנצח איהו כקוד בהוד נאחזת
 שמה על נק מש'׳רה בקמוך לקמן כמ״ש
 דק לקמן אבל ־ ופ׳׳כט פכ״ב קה״ג
 דדעת דכתר דמל' הוד היא זה דעקב מכו'

 בנה״ש ועיע בפשיטות א״ש ובזה יעש דגבורות
 פרצו' הוא ההוד מתי הא הקדר דכפי ע״א ד״קח

• יעש הנוק'
 אז וכו' השמאלי בכתף הוא הפגס אס 0ש ’

 יש לפז נ״ב ־ נפגם הימני הכתף גס
 ערבים הס הימני הכתף ניצו' אם להסתפק

 גופייהו העקב ניצוצי כמו השמאלי כתף בניצו׳
 משוס גופיה טעמא מהאי זלז ערבים שהם

והק' ל הק' ריש לעיל כמכו' בהם מגיע שהפגם

 הכל■ משורש שהוא מש'דמי לפז נ״ב ־ לבד
 לבד,לא ימין בכחא רק ארוכות שערות לו אין

ע אינו הימין דפגם משום בשמאל  לשמאל̂י מגי
 שהיא. קין שורש שהוא שהשמאל משום וטעמא
 1ולל כתוקף החיצו׳ אחיזת עיקר הוא שם גבורות

 ונאחזים;גם בכח מתגברים פגם' איזה כשיש
 שהוא הבל שהוא'שורש הימין מש״אכ בימין

 להאחי, ודיים כ״כ שם נאחזים אינם חקדיס
• * וק״ל לבד בימין

ב ^ י דע; נו׳׳ה איך הודעתוך "כבר ש
לקמן עי' נ״כ * וכו' מתלבשים.............

/ וש״טז פ״א ושיג ופ״ד פ״יג שיא וע״ח ד״נח  פ'
אדז מארש^י וש' ופ״ז  ומב״וש: קו״עד ד״מה בי̂׳
 ויהנה יעש ופ״כט פכ״ב וס״הג ושא״מ ע״א דנז

 במכו׳ש, רהתס א׳ ̂ כשמועה אתייא דידן הק'
 ,במל מתלבשת היא דעי מל' הא ב' לשמו' דאלו

, . _ *• וק״ל יעש דא״א
V ואח״ך דא״א דרועין חרין ח״וג תוך 0ש 

 רייעין תרין נ״ב וכו' דרועין תיין
 פרקי ג' כל טא דווקא לאו הס בראשונה שזכר
 הם באחרונה שזפי דרו' תרין אבל דרו' קרי היד

 במקומו כמבו' לבד הזרועות פרקי שהס דווקא
בתי דקאמר והיינו ׳ יעש הקודם כאות שציינתי

ב
הג

: וק׳׳ל וכו' ו נתלבש דאריך כתפין ותרין הכי j כהוד
ד ימי' ז  ■כ" דזא נוק׳ אל או״המ נמשך ומשס י

כס׳ה וכ״ה בי' ביותר ד״נח לקמן עי׳ | "גע״א
 יי של תפלה בחי' הוא זה או״מ ועכין יעש "כב
כי', מארשבי בש' כמכו' דרחל דראש תפלין היא

: יעש באורך לך
 והם ט׳ק רק בו אין עי
 נ"כ • וכו' היכלין ט' ס

ש' בע״ח כמבו' כא״א

פ׳
תפלין שהיא

ת וכק׳ ארז  יעש באורך ואילך מדלז עי׳
 כי ידעת גס Qcr טו

בשם בזו' הנק'
 בע' כמבו' בא״א אינון הנז׳ דהט׳׳ק אע״ג

 בי' רי׳ מארשבי ובש' ע״א דמז וכמבו״ש פ״ב יג
 כני כא״א מתלבש הוא דעי כיון מ״מ יעש אדז

. ♦, וק״ל שמו על נמי מיקרו שפיר
שס י



אהרן 'לא הלןדמה הגל־גוליס ש׳ על 'פי׳כני
 כספי' אלא נרמזה לא המל׳ שי' ולכן 01^

 במבו׳ש כמי אי׳ הכי כ״ב * שבו ההוד
ע"א'כה׳ ברמז מזה לעיל הקס אכל ע״א ח כע וכ״כ שכו היסוד עטרת היא רעישהמל׳

 מוכח פ״ר ריש כשיא שס מיהו ־ יעש ס״פג ^יח
 יעש מל׳ כחי׳ ג״כ כו יש היסוד עטרת ^מלכר

 הכותב אמר ר״ה ושס ע׳יא דיח הק כש ^ניע
 כחי׳ ב׳ בו שיש הזא ע״ד שהוא ויל יכו' יזייס

 רח״הכ וכהק' פז וכשיר פ״ג כשיז כמכו׳ ^לכיית
 : וק״ל ההעלם כתכלית הם שככאן אלא ע״כ יקז

עניינה מה עיטרא של השם זה והכן 0^ י
 כה כש עי׳ נ״כ * כעלה עטרת כסוד ,. ״
 מה ניחא רהתם ולדבריו אחר טעם שנתן ^ ^

 אבל רחסדים עיטרא בשם כק׳ החסדים שגס
 החו״ג כללות מחמת ויל-שהוא ק׳ להכא ׳׳.כריו

 : יעש ד״קלט תרומה פ׳ מארש״בי כש' כמ״ש זכז
 כמשך השמאלי הכתף מזה כי ונמצא ^

 אליה שנמשך לא נ״ב • דזא לכוק׳ יכו׳ ,י־
 מישתרבב אישתרבובי אלא גופיה מא׳׳א

̂׳יא  כמקומות כמבו׳ אליה שמגיע עד וזא א
: יד אות לעיל שציינתי

 אברים התריג ענין לי ביאר עור ר״ה ^
 ולץמן דיג ריש וא בהק׳ לעיל עי׳ וכו׳

אבות לג׳ נחלחיס הם בחחי׳ ומ״ש • א

 וצו׳ אד״הר ־של הימני הלתפ והנה שם כאי
 ואח״ב וכו׳ אכות לג' תחלה כחלק

 וכו׳ שבו. ש״ק ע׳ נק׳ הע׳ ואלו וכי׳ נפש לע׳
 כ״ב • וכוי אד״הר של השמאלי בכחפ הוא ועדז
 או'השמאלי הימני הכתפ שבאב'־ ש״ק שהע' כיון
 באיברי ־שלא צ״ל כן אם שבו נפש ע' בחי׳ הם

 ש״ק ע׳ מהם בכ״א שיש כך הוא לבד הכחפיים
 W ודאי האיברים'דהא לשאר נמי ה״ה אלא

 וע׳ ויב לג' צחלק הוא כא״וא נמי האיברים
 בכל וא״כ שנא רמאי הכתפיים איברי כמו נפש
 באיברי כמו ש״ק ע׳ ג״כ בו יש ואבר אבר

 ע״ב ה רף פ״ג בס״הג נמי מוכח וכן הכתפיים
ב דף ופ״ד ע׳  ניצו׳ התריג כל כי נמצא א״כ וזל ו

 " שיש ש׳׳ק ע׳ מאותם■ א' בשורש הנכללות נשמות
 ע׳ שיש בהדיא הרי וכו' ראר״הר ואבר אבר בכל
 ■ כמי׳מדבאי מתבאר וכן ואבר אבר בכל ש״ק

 כ' והא וכ״ת * יעש ע״ב דקיד בהק' זל הרש״ש
 ע׳ רק מהם בכ״א שאין הכתפיים איכרי גבי רזל

 אין כמי האיברים שאר גם ואי יותר ולא ש״ק
 כללות כל א״כ לבד ש״ק ע' רק מהם בכ״א

 פעמים לתריג רק כפרטים אינם איברים התריג
 ־ ובצרי ש״ק לס״י שנפרטי' קאמר ורזל ש״ק ע׳

 ־ בהק׳ לעיל היזל כ׳ בה־יא הא ועוד טוכא להו
 ויש ש״ק אלף כולל שהוא אבר דיש סו״עב דיב יא
 נפש ע׳ כחי׳ שהם ש״ק שהע' לך דע יע״ש ק׳

 ■' ס״ר אותם כמו אינם דקאמריכן ואבי אבר שבכל
יוחי כוללים שרשים ע׳ הם אלא פרטיים ש״ק

 נחלקים הם' בתחי׳ ומ״ש י מ ע
 תחשוכשאלוהמספי־ים אל ־ וכו׳ שבטים ל'יכ לזלז״כ

הו׳׳ל דא״כ הס״ר ממספר חוץ הם ■וע׳ כ’וי ,
_ _ מס״ר יותר להתחלק רא״א כ׳ ולעיל מל׳ר יקר

 מהס״ר פרטיים ש'ק אלף שאותם דהיינו מהם | לכל מתחלקים הם גופייהו שהק״ר הכוונה
 ונכללים חוזרים הס א׳ אבר אותם שכולל יותר או !נש' שהיא כאחד נכלל הכל שכתחי׳ אצו ?ית

 ג' שהם לג׳ נחלקים עצמם הם ושוב הי י*’׳
 ונתפשטו נתגלו ואח״כ לע׳ והיב ב’לי ואח״כ

 ’ יעש יג אות יא בהק׳ במש״ל ועי' ממש י ה
■ ש׳׳ק ה״ר עד עוד מתחלקים ואח״כ

עלה
 מסיים ב ע ריש ה דףפ״גבס״הג נ״ב

 שדור ואע״ג ־ יעש המדבר דור כמנין ^
 ומלבד לוי שבט מלבד מס״ר יותר היו ^^מיבר

 קו׳ זה אין ס' מבן והיתרים כ' מבן ׳י^חוקיס
י  דודאי לבד א׳ משורש, היו שכולם ר׳׳ל א̂י

 לסימנא אלא שרשים משאר גס היו אעורביס
 כדברינו ועי׳ ד״המד כמכין שהם קאמר ^גלמא

: יעש ז אות כז בהק׳ לעיל

 בתחי׳ בו שנכללו מה דוגמת לכד בשבעים בו
 אבר שככל שרשי׳ הע׳ שאלו כאופן לבד רב בג׳
 ויותר יותר הס אלא הס״ר ממספר ע' הס אין

 יא בהק׳ ועי׳ ־ הכל א״ש והשתא הק״ר לעי־ך
 איברים תר׳י׳ג כל כוללים הס הע׳ שאלו דיג ריש

 ומיכה • כמיש בהדיא הרי יעש הפר׳ שבזה וגידים
 כ״א כוללים הם ג"כ הכתפיים שאיברי יל כמי
 אלא הס״ר ממספר קטנים שרשים מע׳ יותר
 :וק׳׳ל לבד בע' בהם ככלל כללית אותו שכל

ב  *כחלק הוא הכה הנז' השורש וזה כ
 לעיל עי׳ כ״ב ־ כיצו׳ מתריג ולייתר

 שבאותו הת״ח הס דהתריג ע׳א דיג יא בהק׳
וע״ה בתים־ הבעלי הם, מתמג והיותר שורש

שסביבותיהם



^ ג לא הקדמה הגלגרלי• ש' יעלי פי'כ

כה  א' שורש שבכל מאחי וא״כ יעש שהביכוחיהס
 כשורש א"כ ת״ח של כשמית תריג יש ש״ק מהע'

 צ״ל הש״ק הע' כל שכולל א' אבר שהוא גמל א'
 ומה ת״ח של נשמות תרי״ג. פעמים ע' פו שיש

 ל׳ה ע״ב ד״קיד בהק/ זל הרש״ש מדברי שנר'
 א' פעס רק ליכא כולו האבר דככל וכו׳ וככל
 האב' כל הכו׳ בערך היינו יעש ת״ח של נש' קריג
 בהק'זו הגז׳ דרוש כפי והוא לבד א' כפר׳ כולו

 מהע' א' שכל בערך,הפיט אבל • ע״ב •לב• ד
 מהע' שכא״וא ודאי אז כפ״ע פר' הוא שבו ש״ק

 ע׳ב ד״נט לק' כתוב מזה ויותר ת״ח חריג בו יש
 ת״ח תייג בו יש ש״ק מהס״ר קטן שולש שככל

: יעש .
עתה שביארנו מה כפי כי ונלע״דח

מש' כאן של דממה פי' נ״ב״ ־ וכר
 מע' א' שורש דאיזה א' פרטי בעקב הוא שר״ע

 מש' זה דף, ריש שנ״תל ממה אבל שבכתף ש״ק
 כ' צירף כיצד הא הכתף דכל הכללי בעקב שהוא

 הפרטי בעקב שהוא לך ויעלה ביהד הדרושים
 ניחא ובזה ע״ך הדרושים כ' ויבאו הכללי דעקב

 דהכא אדידיה מדידיה זל אמו״הרחו תיקשי דלא
 א״ש ד״ה ע״א ד״נח ולקמן הענין מכריע הוא
 דרוש דמאיתו .משום אלא מס״פל ספוק' וכו'

 אלא מידי להוכיח ליכא כאן כמ״ש שהוא לחודיה
: וק׳ל נמי דלעיל דרוש אותו כצירוך>

ל  באו״פא שמתחלקיס ביארנו ופה 0ש כ
 דלעיל אדרוש דק״ל, לכא״ון וכו'

 ד<הכא חילוקים להני נמי שם הזכיל לא דאמאי
 חילוקים הני כל כולל הוא דלעיל דתריג ומשני

 נראה וכו' בלבד נפש וע' דקא' דמלישנא אלא
 חילוקים הני הזכיר דאמאי ה״ל אדהכא דאדיבא

 דא"כ אלא כהדייהו נמי להתריג הזכיר ולא בלבד
 כוצל דהתריג הו״לל דלא הפוך התירו] יהיה
 התייג כוללים חילוקים דהכי אלא חילוקים להני
 הזכיר לא לעיל דאמאי אתרוויהו דק״ל נר' לכן

 חילוקים הני הזכיר אמאי וה"נ חילוקים ליזני
 הני כל כולל דהתמג ומשני החריג ולא לחוד

 הס הס נמי חילוקים דהני וממילא חילוקים
 זכר כאלו הוי התריג כשזכר לעיל וא״כ התריג

 כאלו הוי חילוקים הני שזכר וה״ג חילוקים הני
 כדיבור ועי׳ נינהו דחדא כיון נמי התריג זכר

: כח״ד שאחז

אהרן
ס  הכל כי תראה תדקדק אס אמנם ש

 התדג איך ותראה א' מקום אל הולך
 רזל איך יראה הרואה נ"כ * וכו' לח״ר נחלקים
 מקרא של פשוטו רק גילה ולא הענין העלים

 החילוקים כל בהם נרמזים התייג אותיית שאיך
 ■ והחילוקים התייג איך הענין בעצם אבל הנ׳״ל
 - ריתמי יתתי ואנן כלום לאבי' א' הכל הס הנ״ל
 זל הרש״ש מדברי אמנם דמור כתייה נענה מה
 התריג דענין יראה ואילך סו״עא ד״קיד בהק' שם

 החילוקים ושאר והכלים האיכרים בבחי' הוא
 בהם המתפשטים הני״נחי בבחי'.אורות הס הנז׳

כנגד ככתר כלליחס כל . דכחחילה זה בסדר
 כג״ה חח״ן קוי לג' מתפשטית ואח-כ אד״הר

 •מתפשטות ואח״כ אכוח ג׳ כנגד דחב״ד דתי
 י״כ כולל שהוא ולפי נהי חג״ת ו״ק שהוא בגוף

 לכן ס״פו שטז כע״ח כמ״ש ורגלי! דדרעין פרקין
 שבטי שנק' שבטים יב כנגד ליב בו נפי־טיס

 מזלות ויב אלכסון גבולי יב סוד יהס ישראל
 מתפשטית יאח״כ יעש ד״לח ויצא פ' בש״הפ כמבו'

 הו׳׳ח שכל ולפי המ' עד הנרנ״חי אורית עוד
 כמל' מתפשטים הם מיוד כלול הוא מהם כ״א

 עולת ועמה מיוד ג"כ הכלולה הז' קצה שהוא
 ולפי נפש ע׳ כנגד לע' כה נפרטים לכן ע׳ הכל

 ולא נפש ע' נק׳ לכך כנו' נפש בחי' היא שהמל'
 י לס״ר הנר״נחי פרטי עוד נפרטים ואח״ך איש

 פרצו' בס״ר ומתפשטים פרטיים נר״נחי פעמיה
 הרש׳ש דברי תוכן ע''כ הכולל אבי ראותי פרטיים

 דככחי' זל מדבריו נמ״ל * יעש קלת כתוספת זל
 כפי חילוקים הני כל בהו דאית היא האורות

 וכי' כחב״ד ואח״ך בכתי חחי' התפשטותם סדר
 חילוקים הני לכל ליחנהו האיברים כבחי' אכל
 והשתא לס״י והתמג תריג הכל תחילת אלא

 ככל ונחלכשו הנר״גחי איי־וח שגתפשטו לאחר
 נפרטים הס המ׳שכה עד מהכתי קימה השיעור

 ונחלכשו נתפשטו הרי א״כ כדאמרן נפש לע׳
 עכשיו נפרטים הס וממילא איבייס החריג בכל
 ,אותם המלכישיס האיכרים ערך כפי לתייג ג"כ

 לאחי האורית ככחי׳ מיירי דלעיל יל וא׳כ
 נפרטים הם הכל תחי' שאז כאיברים החלכשותס

 הוזכי לא ומש״וה האברים עי־ך ־לפי לתריג
 בכחי' מיירי הכא. אכל חילוקים הני כל סvבר

החפשטותם כתחי' עצמם ערך לפי האורית
שאז



פא אהרן לא הקימה יזגלגילים ש׳ על <י׳
 ככתר תחלה אלי חליקית לכל כחלקים

 ככל להתפשע וכשכנמרים וכי׳ כחכ״ד •ייזח״כ
 הם נפרטו ככר אז לתרי״ג וכפרטים היזיכרים

 וי״כ וג׳ א׳ שאם חילוקים הכי לכל עצמם
 ופרט עצמם שכעיך דהכא הע' פרט וא"כ

 והיינו א׳ הכל האיכרים שלערך דלעיל התי־י״ג
 לעיל ועי' א׳ מקום אל הולך שהכל רזל 'יקאמר

 כוללים הע' שאלו כהדיא של ד׳׳יג ריש יא
 שמספר הרי יע״ש וגידים איכרים החיי׳ג
:וק״ל התרי״ג כל כולל הוא הע'

Q יכו עי׳ וכו' א״וא הם וחוה אדם והכה 0
: שם וכדכרינו כט הק' כסוף לעיל י

הכש' שרשי ענין מוזל לי סידר עוד
זה ענין כ"כ * וכו׳ עניינו וזה כאו״פא ̂ ’

 יע״ש ד ע ד״יד כראשית פ׳ כש״הפ ג*כ •היכא
הג יכניע ט כל׳ ל  כאופ״א ואומרו ע״כ ד״לג סו

 נרכח״י׳ כחי׳ מה׳ שכ״א •כ׳ דלעיל משום מכו׳ ^יא
 והכא גדולים שרשים לתלג כתחלקת עולם *"?ל

 אלא איכה הנ״ל נרכח״י כחי׳ מה׳ שכ״א קיימי
 ונמצא שכו ליוס כחלק ושוכ לכד גדול ל ̂יייש

 שרשים לחמשי׳ רק מתחלקים איכס חמשתס ,
̂״יליס  כענין כזכרו אופני׳ שג׳ עתה ו;מצא לכד ̂'

 לתריג שמתחלקים ז הק׳ כריש הא׳ הנש׳ ״ישי
 וכפרטי ־ ש״ק לס״ר ובפרטם גדולים ״ישיס

כ' ואופן קטנים כיצו׳ ס״ר פעמים לתלג
 לי׳כ ושוב לג׳ תחי' שמתחלקים מעב״לד •הני'
 הנז' הוא הג' ואופן ש״ק לס״ר ושוב לע׳ י?י<נ
 ככחי׳ הוא שמעכ״לד הב׳ דאופן א׳ והכל ^קן

 כאיכרי התפשטותם תחילת כסדר הכרכ״חי ^ייית
ע' ו'יכ ג׳ של החילוקים כל כהם יש דאז ו

 הק׳ דריש הא׳ ואופן כה כאות לעיל שכק׳ ^מי
 כאיכריס התלכשיתם גמר אחר כפי הוא

 כאו״ד לעיל כראמרן לתר׳י׳ג כפרטים הס ששי
 התרי׳ג כל כשככלול הוא דהכא הג׳ ואופן ׳ כנש

 יס כמכין לעשרה ושוב לכד א׳ פפרצו׳ יינייש
וע׳ וי'כ ג׳ של הכז׳ החילוקים כי א׳ והכל

ס הס הם והתרי׳ג התייג הס הם והי״ס ^

 וכלליתס גידים ושס״ה איכרים כימ״ח שלס יז
וק׳׳ל רא״ח וא״וא תר׳ייג

 כרכ״חי שהם הטל המדרי׳ כל כולל הוא שורש
 בה זכה אשר דאדם זיע ומ״ש * שצו פרצי כה׳

 וכו׳•עי׳ אכא בחי׳ לקח וארם וכו׳ חנוך אח״ך
 שחטא לפי ומ״ש יעש* לד אות כט לעיצכהק׳

 תחילה הגכי׳ שכתפשטו שגרס הייכו וכו׳ אדם
 בש״הפ כמכו' תחי' קין ילא ולכך החסדים קודם

״ : יעש הששי בפגם ע״ג ו ברף והוא שציין
ט כש' כצו׳ יליאת כאעתי כאשי והנה QtT כ

 הפיסקא ע״ס מכאן נ׳׳ב • וכו׳ «ו2
 או ב׳ שימצאו אפ' ומי׳ש ־ ד־׳גן פ׳לכ בס״הג עי׳
משו' כולם הייתס עס א׳ וכדור א׳ כזמן וכו׳ ג׳
 לתרי׳ג כחלק שורש שכל מזה לפמש״ל הכה א׳

 דוחקיה■ מאי ע״ה של כיצו׳ להרבה ועור ת״ח ניצו׳
 עד א׳ בזמן א׳ משורש אנשים וג׳ ב' למצוא

 הידים מפרקי או עיכיס מב׳ שהם לי׳ שהוצרך
 ויותר כילו' אלף יא' משורש יבואו אס בכך דמה
 רק לבוא.בעולם יכול דאין סד״א דאטו א׳ כזמן
 אימתי דא״כ ההוא מכל.השורש לכד א׳ כיצו׳

 יותר העולם בכל למלוא א״א דא״כ ועוד יושלמד
 עולם כל פרטות כנגד אדם בני ממאתים
 היא דקושייתו כר' לכך כמש״ל שישים לחמשים

 הוא דהבירור ס״ל טעמא האי ולפום את״ח
 וכן העיכים אכר ואחריו הראש אבר תחי׳ כסדר
 שור' שכל וכיון הרגלים עד כזאחז האיכייס שאר
 תריג וכו וגידים איכרים תייג של א' פרצו׳ הוא
 רק ממנו א' אבר בכל ליכא א״כ ת״ח של ניכו׳
 בעולם למצוא א״א וא״כ יותר ולא לכד א׳ ת״ח

 א׳ מאכר א' בדור א׳ מת״ח יותר א' משורש
 ומשני דק״ל והיינו זמן כאותו המתברר

: וק״ל שפיר
□ ל  ר״ע יחד ימלאו אס תתמה אל ולכן ש

 עקכיא לכאו' נ״ב • מהללאל בן ועקכיא
 ליה מדחשיב לר״ע טובא קדים מהללאל כן

 הששית כחבורה זרעים לס׳ בהק' זל הרמ״כם
 שאחר שכייה בכת ולר״ע ואבטליון שמעיה בהדי

 יעש להלל הקדימו ג״כ זל היוחסין וכן החרבן
אכתי הלל בזמן שהיה ס״הד הרב לרכרי ׳ ׳ - - ומפי . ... ̂ .. ... _ ------

 שהיה להרזל ליה דקים ואפ' לר״ע טוכא קדים פר׳ הוא שורש שכל לקמן כדמסיק התרי״ג
סגי כמי א' דכשעה כעולם א׳ ישיכה להם י י' ״ ׳ ״ -

וק״ל זה כעכין להקשות
ח ם כ  לו יש וכו׳ ושויש שורש כל והכה ע

שכל פי' כ״ב • הכז׳ המררי' ככל חלק :'
א אהרון גני _ מ

א ם ל  כ״ב * וכו׳ לזה אחרת סיבה יש עוד ש
 שבכל י הפרטי דכירור צ״ל זה לטעם

שורש '



אהר]לא להקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 בערבוביא אלא נסדר אינו גופיה ושורש שורש

 א' משורש ת״ח וג׳ ב' למצוא נוכל שפיר ומשיה
 וכיוצא העין מאבר וזה הי־אש מאבר זה א' בדור

 כדברינו ועי' דלעיל מתי' היפך הוא ולכאורה
: בס״ד ליישב מ״ש ז אוה כז בהק׳

 זל הרש״ש שה מפואיה הק עפי עוד נ״ל וכעח
 בירוד דיש ע״ד ד״ט ׳ח ובד ד״לו כנה״ש

 וכפי ־ יעש זמנים י־ת״־ר ובי-יר הימים דקדר
 מוכיח הוא הימים לבירור־בחי' מדכי־יוזצ הנר׳

 השייך פיט דאותו יי׳׳ל ביימו יום דכי להיות
 עצמא דהוי שני חלפי הו׳ חשבין כפי יום לאותו

 הגם עכ״פ יום באורו להקביר מוכרח הוא
 והוא ראויים בלתי התחתונים מעשה בהיית
 העליון המאציל לו ששם מטבע כפי מאליו כעשה

 הזכות כפי תלוי הוא הזמנים דסדי בירור אבל
 הפגם עיקר שהרי ותדע התחתונים של והחובה

 אבל זמנים דסדר בזון רק הגיע לא אד״הי של
 זל התו״ח כמ״ש כ״כ הגיע לא הימים דסלר בזון

 זל היד״בש בהדיא שכ״כ שרר • סו״עא ד״קכג
 בידינו תלוי אינו הימים לבחי׳ שבירור ש׳׳לו ח בע׳
 שניי' מה ולפז ־ עליון ליעת שכיונחי יש׳וש ^עש

א מ  הימיס כבחי' מיירי בסדר היא שהביי־ור מ
 קצת עי מהם שנפלו מניהק הוא שבהם והבירור

 מהם שנפל ממה וגס בהם שהגיע א״״הי פגם
 ממ״א שנר׳ ומה כנו׳ ה'זמ שכיית בעת לקלי׳

 מיירי הזכות לפי אלא כסדר תינו הוא שהבירור -
:הכל וא״ש הזמנים בסדר

ב  בס״הל עי׳ וכו׳ אחר עכין עוד דיה ל
 בילקוטים ושם פיט וס״הג ג ע יד“

 מש״ל עי■ דאצי׳ נר׳׳ן ועליהם ומ״ש * ב ע'
 רה ק" שנולדו קודם כי ומ׳׳ש כד א*ח כט בהק
 כח הק׳ וריש ז הק' ריש לעיל כ״כ ׳הר אד חטא

: יעש וככ׳׳ע
J  שהם עי' זיהרא ממנו נסתלקה וחז 7

 מבואר בכאן נ״ב ־ האצי׳ חצקי ג׳
 כט בהק' ולעיל ממנו נסתלקה דאצי' שהנפש

 ע״ב שם הג׳ הכתוב ויבא בו שנשארה כ' ל דף־
 פורחת שנשארה ביניהם ויכריע לב הק׳ וריש
 עיד דיד בש״הפ ועי' והכי הכי מקרי וא׳׳כ עליו

 ניחא ולפיה "עש בזה נתקשה עצמו שהוא
דאצי נפש כי עוד ליישב נר' פ״כא ריש ומס״הג

ד״עד

 ונתחלחין ומ״ש * יעש נסתלקה לא כביע למטה
 וכו ית' ולקמן ומ״ש • כט הק׳ סוף עול בשניהם

 כקיס ונתפשטה ומ״ש * יעש לו הק׳ בריש הוא
 אוא כז הק׳ ריש לעיל בזה מ״ש עי' ומהללאל

: יעש א
1  לקחו אר״הר של דאצי' הרוח אמנם 0^^ 7

דקח^ והיינו נ״ב * זל הנביא אליהו
 מבחי^ היה ורוחו מעורב שהיה ל הק' בסוף

 הכא כ־קא׳ דאצי׳ מז׳י׳ע והיינו * יעש אחרת
 דאליה׳ אמר ב ע ד״קנא ויצא פ' דבזוהק וק׳

 ד״סד לקמן וכ״כ איהו באר מהאי לתתא
 ויג ועש דאצי• נפש עד רק השיג לא דאליהו ע׳ב

 שלא קא' קון משורש שהיתה נפשו מצד דהתס
 דינו שכך דאצי' נפש עד רק זה משורש השיג
 להשיג יכול שאינו קין משורש שהוא מי לכל

̂י אכל יעש ז בהק' כמש״ל מזה יותר בפ״א  ̂מצ
 רזוהין וההיא • מזה ליותר זכה מזיע שהיה רוחו

 מקמי דערק שעתא דעל דיל ניחא בלאו״ה
 נא שעתא דבההיא הוא וקושטא הכי קא' איזכל
 כבי שמזיע דהרוח לחוד נפש כחי׳ רק הו״ל

 ג כמש הכרמל דהר בעוכדא ממנו נסתלק
 וינן וירא הפסוק בסוד ע״ב ד״לד לב בהק'

•• יעש נפשו אל
ה  כשאי מת ולא לשמים עלה ולכן QC’ ל

 מן דדווקא מזה מש׳ נ״ב * אדם בגי
 המיתא מן דמציל הוא דאצי׳ דזיע ולמעלה הלוח
 משום וה״ט מזיע שהיא הגס הנפש צא אבל

 אחןזא קצת כה היה לגמרי נסחלקה שלא דכיון
 ס״הצ ועי׳ • הל״ון אב מש המיתה שה״ס לקלי׳

 ודנא ע״א ד״שא וארא ע׳ וצק"ת ד״קכטסו״עא
 יעש ע״ד ב׳ דף בראשית פ' מס״הל כלמש'

 דזי^ נפש לקחו שהם הגס וה ק שמחו מה ור\׳ט
 שנק הגס זה משורש הבאים כל וכן דאצילות
 אינא מ״מ ע״ב ד״לח לה בהק׳ כמ״ש מלאכים
 ,ן כל ק״וה ומיהו • בכך מהמיתה ניצולים

 ע ולא קזכו גבוה משלחן דאינהו משום ניחא
עריפי דלא שחטאו משום א"נ ומע״ט זכית
ה ע העולם מאבות ק׳ אבל ’ אביהם הר מתד

 הק כסוף כמבו' דאצי' לחג״ת זכו נמי דאינהו
 לין אמאי וא״כ רוח ה״ס והחג״ת דידן

ע̂ח וממר זל• הנביא כאליהו למעלה ועלו כחיים
הק בסוף כמבו' דאצי' לדעת זכה נמי דאיהו י המצובשת דאצי׳ נפש אבל ממנו נסתלקה ממש

דידן
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כה ד כשכת כדקניא מת כחטאו כי ק'לא דידן
 מתי בחעאם ואהרן משה אף או' רש״בא ע״כ
 אכות אכל ־ יעש וכו' כי האמכחס צא יען שכ̂ח

 מפורש חמא אשי עון להם מציכו שלא העולם
 לא מהם א׳ דכל משום כדוחק ויל * ק' כקרא

 וה ממנו א' חלק רק הרוח כל לכנלות וכה
 פיט מה״הג וכ״מ • לת״ת וזה לגכו׳ הה לחהד
 אמנם ־ דמר״עה נמי וה״ט ’ יעש ע״א ד״לג

 האבות שלקחו שמה פיר הג בס עו׳ש יאיתי
 עצמו לצורך גופיה כאר״הר שנשתייר ממה הוא
 ושו״מ ־ הזיע שהוא ממנו שנסתלק ממה ילא
 ויתהלך פ ע' דיר סוף ביאשית פ' בק״הל לרול
 וא״ת הל כך ותי' בזה נתקשה גופיה דאיהו חנוך
 היתה חנוך נפש כי ויל לזה האכות זכו לא למה
 מזיע ובהיותה חנוך ירשה אשר אד״הר של נעשו
 זכו שלא מה ונפש בגוף למעלה לעלות זכה

 עליו מיתה נגזרה צא למה יוכן ובזה האכית
 שהוא וע״כ לזיע זכו לא דהאכות מש' יעש יכי'

 דנפש ח״וב דהיינו גופיה כאד״הר שנשאר ממה
 ־ יעש כט הק' סוף כמש״ל לעצמו שהשאיר דאצי'
 שהאכית רוכתא ככל דאמרינן דמאי מזה וכמ״ל

 דאצי' הכוללים חג״ת היינו לאו לחג״ת זכו
 דנוק' דחו״ב הפיטייס לח״גת אלא רוח שה״ס
 על כך לומר ק' הדבר אבל • נפש שה״ס דאצי׳
 מעשיהם עי שאח״ך ואפ׳ * העולם אכות

 חג״ת ער נפשם את והעלו זיככו הטובים
 ־ משם כלום לקחו לא אכל דתצילות הכוללים

 היה שחטא קודם באדם שהיה דאצי' זיע א''נ
 הא' במררי' העולמות בהיות גבוה ממקום

 אפי' אח״ך ומר״עה האבות שלקחו מה אבל
 אחר היינו מ'׳מ ממש מהאצי׳ שהוא תימא
 המרחק .ורב ממדריגתס העולמות שירדו

 ובזה ־ יעש קדושים פ' בשמאישכי כנז' כיניהם
 : וק״ל הנזל שבס״׳הל דרזל ג״כ יובנו

ו ה י  כסמוך דקא׳ ע״ה הצדיק מיוסף ק׳ מ
 וא״כ גופיה דחנוך דזיע נש׳ לכחי' שזכה

 ונפש כגוף למעלה לעצית זכה ולא מת אמאי
 שאיך כעצמו קשה שהדבר ועוד * חנוך כמי
 מה דאצי' דזיע לנש' זכר: שבטים של קטנן ייסף
 ע״ה הצדיק דיוסף ואפ״ל ־ האכות זכו שלא

 ממש חנוך כמו העליון דאצי׳ רזיע לנש' זכה לא
כי בברי' המלובש התחתון דאצי' דזיע לנש' ^א

 ד״סג לקמן כמ״ש העשיה ע״ס נמשך הוא האצי׳
 דכחי' וידוע * יעש ופ״כ פיט ריש ובס״הג ע״ב
 עולם ראותו מהברי׳ היא שהיא בכ״מ הנש׳

 כברי' המלובשת דאצילות שמברי׳ נש' ולבחי'
 ומיום ע״ה הצדיק, יוסף דזכה הוא התחתונה

 שבסוף זו נש' כשורש לזכות התחיל שנולד
 .שעלה שבליל עד והולך זוכה והיה העשיה
 דרך שכן הב^י' ראש עד ליקח השליס לגדולה

 ליקח מתחיל שהוא שורש מאיזה שבא מי כל
 והא • גבוה מעל גבוה עד שורש אותו מסוף
 היינו הלילה עדאיתה יוסף אליה זכה שלא דקא׳
 אבל הלילה אותה עד בשלימית סיה זכה שלא

 שהרי ותדע ׳ זה משורש היה שמתחילתו לעולם
 בוראי בו היה זו נש' מפאת לו הנמשך יופיו
 • נער הכתו' קראו שמקטנותו ועוד לידתו מעת
 מגיע הוא זו נש' שורש שראש ולפי • זה ע״ש

 לכך חנוך כי שזכה ממש העליון באצי׳ השמימה
 לא אבל חנוך של זו לנש' זכה שיוסס בסמוך קא'

 למעלה לעלית ג״כ זכה לא ולכך ממש כמותו
:וק״ל חנוך כמו ונפש בגוף

 כסמוך ר׳זל אמ׳׳ש שיל מה נמי ניחא ולפ״ה
 ישמעאל כר׳ דחנוך זו נש' גלגול שצורך

 ק' א׳ לסיבה והשתא ’ וכו' סיכות לב' הוא כ״ג
 וכשמת הצדי' כיוסף דחנוך זו נש׳ באה כבר שהרי

 ולסיבה ־ כ' פעם לי ולמה יה' מא׳ בה נתקיים
 ה״בה שנים קדם יוסף של חטאו שהיי ק' ו.״כ ב׳

 לימי יז בשנת היה חטאו שהרי זו נש' לביאת
 רבתם את ויבא * שנה יז בן יוסף כמש״הכ חייו
 אותה עד יזל דברי לפי בו באה לא זו ונש׳ רעה

 כמש״הכ ל׳ בשנת שהוא לגדולה שעלה הלילה
 נש' וא׳׳כ פ״עה* לפני בעמדו שנה ל כן ויוסף

 ולמה כלל החטא בשעת בו נמצאת היתה צא זו
:וק״ל ניחא לפ״ה אבל נענשה

ו  ריח כחי׳ אלא זל באליהו הזכיר לא ל
 בנפש קרא דאיירי לאו אי פי׳ נ״ב

 ודכוותה נפשו אל וילך ויקם דוירא כההיא גופה
 ר״קלר וכס״הל עי׳ב ד״לד לב בהק' כדלקמן

: יעש ע״כ
 ואע״ג נ״ב * נפש בו היות עד אלא D5T ל?

 נפש הו״ל כמי מעיקרא זל דאליאו
 מ״מ לב הק' בריש כמש״ל יתרו מכיליז זו מבחי'

ג• דנשלם והשתא שבה מאו״פ רק היה לא
באו׳סמ
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 :וק״ל לכחי'רוח זכה אז כו״א שהם שלה כאו״המ

ח  אז הזאת דאצי' לצפש שזכה ואחר ,ל
 וא״ת נ״ב * דאצי' היוח לחלק .זכה .־■ י
 לזכות לו אפשר היאך קין משורש שהוא זל אליאו ״
 לעיל קייל והא מאצי' וכ״ש מיצי' אפי' כשוס׳רוח י"
 לזכות א״א קין משורש שהוא מי רכל כהק׳־ז "

 .הנפש שהשלים לאחר אלא א' בגוף כיחד לנר״ן׳
 וכעדז לרוח יזכה ואז ויבאיכגלגולב׳ למוח צריך

 אויתיך דכפשי התקנה עי דזכה וכ״ת יעש כנשמ' ׳ ”
 צריך התקנה אותה דעי זא שס הנז' כלילה

 הרוח נכנס וכמקומה למעלה הנפש שתשאר ׳
 זה ביחד ב' בו להיות אכל הגר נפש על מורכב '׳־

 בעוד לרוח שזכה אשכחן והכא שם כמבו' א״א
בקוד לב הק' ומכולי מהכא כרמש' כו הנפש ׳

 לא,.מצינו עליה רעדו הרפתקי וככל בד׳ ■אליהו •
ותשכח החס דוק לבד ברוח‘רק נפש בלי שנשאר ״

 הדוח גס שיתקן דלאחר ז בהק' שם דמכו' '־ויל
 לחזור הנפש יכולה אז תקנה אותה עי כו שזכה "

 דמה דלעולם יל וא׳׳כ ביחד•־ כ' הנ״ור בו ויהיו ;־
 דוכתא- וככל תקנה אותה עי הוא כרוח שזכה ;
 את גס שתיקן לאחר הוא נ״ור בו שהיו שמצינו ^

ו<הוא א"כ • ביחד ב' בו להיות יכולים דאז הרוח
ב' בו להיות שא״א עעמא הוא דמידי הנכון י •
 תהיה המתוקנת הנפש שאיך משום אלא כיתד ,

יעש ג הק׳ כסוף הפגום,כמכו' להרוח מרככה י
 קין מכחי' הוא ג"כ כשהלוח אלא זה אין ״וא"כ
 שהרוח זל אליאו גבי הכא משא״כ כנו' פגום שהוא

 לכך כלל פגם בו היה שלא דאצי' מזיע שלו.היא
 הנפש על בריוח כך ,ולשרות לבוא מצי שפיר

 דבר לשום ולא לתקנה מבלי.שיצערך המתוקנת ■
 ואו אל זכה דהיאך עוד שיל נמי..מה ניחא ובהכי

 בריש ולקמן ז לעילביהק' והאקייל לרוחמאצי' זל
 לזכות לו א״א ק״וה משור' שהוא מי רכל צה הק'

 עי אפי' דאצי' מנפש יותר לעולם שבא א' כפעם
 מצי דלא דהא ניחא לפיה אבל הנ״ל התקנה

דכחי' שורש מאותו דאצי'היינו מנפש למי׳זכיעפי
 ■אינו זל יאו1דל דאצי' רוח הכא אכל גופיל: קין

 לזכות מצי ושפיר דאד״הר מזיע אלא קין משורש
 הנפש כשכל אלא נוהג זה דין דאין יל א"כ • בו

 שרשים משאר מעורכת ואינה לכד קין משו' היא
 מעורכת היתה עצמה נפשו זל אליאו הכא אכל
ומצד לב הק' בריש לקמן כמ״ש יוסף משורש גס

 ̂ ובז דאצי' מנפש יותר לזכות מצי תערוכת אותו
 שורש דאיכא היכא דכל באופן א' קו' גס יתוק
 הזוכה דבר מצד כין הזוכה מצד כין באמצע אחר

ה׳ א כזה אנחנו בניס ואם * כה לן ליח תו כו

ל
 , אנח כניס ואס * כה לן לית תי
 ואיני כדינו נשאר שנתערב דמה מוכח מכאן
 בהק לעיל בדברינו ועי' בו שנתערב כדין

: יעש יג אות
ל 0 ט V חניו בהיות העולס־ שר היה מי 

אק להו■ דתקשי ותימא נ"כ ־ כ
 כקו^ ה״נ העולם שר היה מי חנוך דאתא דמקמי
 מטט^ הוא חנוך דאס ע׳א ד״ס בחולין התוס'
 - מי שהיה העו' שר מצינו הרי העולם שר והוא

 היה כתחלה דחנוך דס״ל ויל יעש בראשית ימי
 אליהי גבי כמ״ש ועלה חזר ושוב לארץ וירד מלאך
 ואין כספרים ראיתי שכן וכמדומה וכו' רוצעו
 וכיני דכינו רק ק״ל לא ומשו״ה ׳ לחפש .פנאי

 היא ראלי' דנה׳ רזל ולפיד * כחיץ למטה כשהיה
 וכי נח דפ׳ התוספתא עפי זה יתורץ־ רזעולם שר

 ההיא. אכתי כארץ למטה כהיותו גס ,דהשתא
 שי היה והוא קאי בדוכתיה דלעילא רוחא

 * יא/, מלאן היה כתחי׳ דחנוך צמי אצ״ל ולדידיה
 ה נ • רוחין תרין לו יש צדיק כל כי 0^ 0

■ ד״נני זו תוס' על מארש״בי כש' עי׳
 ומ״ש • ע״א ן.דה; ע״כ דמ׳ן לקמן ועיע מהזוהר

 ׳ על מעיד הוא זל שאליהו לפי ־ אליהו זה ושהדי
 ׳ כ כי ומ״ש • כנו' המילה שמקיימים ישראל

 שנדל״פין הוא שאליהו לפי * בשמים מלאכים
 ■ יעש וכו' לנער חנוך ע״פ משלי בס״הל כמ״ש
 עי ׳ לילה אותה עד יוסף אליה זכה לא ומ״ש

: לה כאות מש״ל
 •נ״כ הקודמים שנת'בדרושים במה

 ומ״ש • יעש ז ובהק׳ ג הק בשוה עי'
 וכ̂ו מנךע נש׳ ההיא בלילה בו נכנשה וכאשר

 ע ולמדו מט״ט בא לו' לח׳זל לפז הנה
 עב דצ״א כתיקונים מיהו גבריאל ולא לשון

̂ *• יעש גבריאל ג״כ נק דמט״ט איתא
3 D כיי נתגלגלה דחנוך נש' גס והנה 

 דחנין כיון ומי׳ נ״כ * כ״ג ישע2 בן
 והלא אחר באדם להתגל׳ לנש אפ' היאך מת צא

 גלגול דמצינו ואע״ג * ממציאותו הוא מתכטל
 יתרו שטי׳ לב בהק׳ לקמן זל אליהו גבי מחיים
כחיגי גמור בגלגול נתגלגלה נשמתו עיקר שהיא

כית
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̂ית  מעורב שהיה !יהו2 שאני מ״מ יעש י12ה -
 שכו אחיות ככחי' חי כשאר ואכתי כחי׳ מכמה
 דחכוך נש' כולה דע״כ הכא משא״כ שם כמכר

 כסמוך דקא׳ סיכות דכ׳ מטעמא להתגלגל כעי
 נתגלגלה היא ממש חנוך של כשמתו דלאו ייל
 יעש יד כהק כמש״ל השורש מאותו כלו׳ ^א כרי

 ׳ ל וק לל״כ תו השורש כמקצח מאית .וכשנחקייס
 סיכות לב׳ הוא כרי זו נש' גלגול שצורך ומ״ש

: לה אות סוף לעיל כזה ש מ" עי׳ וכו׳
 כיו׳ כי אמר שהק״כה לפי היא הא׳ 0ש ג0

 דלעיל ואע״ג כ״כ וכו׳ ממנו אכלך
 כשעה דאצי׳ זיע ממנו שנסתלקה דכמה כתב

 קשה מיתה לך דאין מאית כזה כחקייס שחטא
 והיינו כה כתקייס לא ממש מיתה מ׳'מ ־ מזו

 אך • המיתה עונש ממש סכלה ולא הכא יקא׳
 זל אליהו כו שזכה כמי דאי״הר רוח דא״כ ק׳

 דכשזכה ויל ממש מאית כו שנתקיים מציני היכן
 דלעילמש' •ק׳ *מיהו לרוח שזכה מכ״ש לכש' רי

 איכה ולמעלה הרוח שמכחי׳ דאצי׳ זיע דכחי'
 ושיהו חכוך ומשו״ה תמות דמות הגזירה .ככלל

 כיון ועוד • ככלל היא דגם מש' והכא מתו לא
 לא אמאי התרעלה כוס תעבור עליה גס דס״ס

 ומ׳׳ש גופיה כחנוך מתחי' מאית כה ,נתקיים
 לו' נר' לכך ככ״א ואחרונים כמלאכים ראשונים

 אצטרי' דלא וה״ט הגזירה ככלל איכה היא דודאי
 כיון דהכא א2 דאליהו כרוח ממש מחית לקיים

 כ׳׳ח מצא יוסף של חטאו על להתגלגל שהוצרכה
 והא מאית קיום על גס חוכו את לגכות מקום

 שימכרו׳ לאחיו שגרס על ומ״ש * ליה גרמא והא
 : יעש שכת כמס׳ ע״ד ד״כ כשמרזל ג״כ כ״כ

ד ם מ  אל שחטא קודם זכה אד״הר כי ודע ש
 כט כהק■ לעיל כדברינו עי' • כרנ״ח

 ק' דאצי' הדעת e זכה ומר״עה ומ״ש • כד אות
 דאצי' הכינה אל זכה דמר״עה ככ״ד אמריכן דהא

 דהיינו רע״ג ד׳׳פה שמיני פ׳ כש״הפ כמ׳יש ויל
 ולא זא תוך מלוכש למטה כהיותו דכיכה ליסוד
 דיסודדאי' וידוע יעש־ כמקומו למעלה ככחי'

 שו״ר יחדיו־ צדקו וא״כ דזא כדעת מלוכש הוא
 והא • יעש כך ותי׳ מזה ניגש פיט כס״הג שגס

 דזכה ע״ג ד״סא שמוח פ' כס״הל נמי דאמריכן
 פר' כש״הפ זה תי' ככר דאצי' מאבא חיה עד

 א״כ שריין כחדא דא״וא דכיון ר״עג דז כראשית
ב אהרון בגי מ

 נודע עוד ־ יעש לחכמה גס זכה לכי׳ כשזכה
 מתלכשי' וכ' דאי׳ כיסו׳ מלוכש הוא דאכא דיקו׳

 וא״ש לוה גס זכה לזה כשזכה וא״כ דזא כדעת
: לד ר״הק לק' ועי׳ הכל

רב הקדמה
 ע״כ ר״נח פ״לה כס״הג הוכאה זו הק' כל

ודס קכט דף וכש״הפ ע״א ד״עד ועיעוש
י ״ ן/ 1 י י ב קלד : יעש ע

ם א  הוא נ"כ ־ וכו' למעלה נתכאר כבר ש
הנש' זולת ומ״ש ־ מ״ש ועיש מע״לד

 • א אות ז הק' ריש מש״ל עי׳ וכי׳ החדשות
 הנשי' ענין מבאר ככאן וכו׳ הוא וכיאורו ומ״ש

 כ' סוכה מס׳ כשמרזל אמנס נשמתו איכרי על
 לעיל וכ״כ איתנהו ותרוייהו יעש כפשוטו שהוא

 להם הראויה הכחי' כפי כא׳וא ומ״ש * ז הק' ריש
 יד כעין כקלי'עין שכנגדו באכר אכר כל היינו

 ובהקד' ב אות ומש״ש כ׳ג בהק' לעיל ועי׳ ביד
 נשארה אצי׳ של והנפש ומ״ש ־ יעש ז אות כז

כ ד״ל כט כהק' לעיל כ״כ עליו פורחת עמו  ע'
־ יעש לג אות לא כהק' מש״ל ועי'

ם ב  העשי' מן נר״ן 1׳ שזכה אחר חנוך כי ש
̂ן היינו נ"כ ־ וכו'  כי דזיע שככיע נר׳

 וכן ־ העולמות כל המשכת בה יש גופה בזיע
 נמי היינו מביע נר״ן לקחו שק״וה כסמוך מ״ש

 יח אות יא כהק' מש׳׳ל יעי׳ דידהו מכיע
: יעש באורך

ם ג  חלק אל זכה וכו׳ יתרו נתגייר כאשר ש
 ארפ בחי׳ רק לקח שלא אלא וכו' הנפש

 מור דהא יל נ״כ ־ או״המ לקחו ונ״וא וכו, שלה
 או"פ בחי׳ כה יש נש׳ שכל השתא דאמר הוא

 אדם לך שאין כז הק בריש לעיל וכ״כ ואו״מ
 בדוכתי הוא וכן ואו׳מ או״פ בכחי׳ נש׳ לו שאין

 לבד כאו״פ יתרו להיות אפ' איך וא״כ טוכא
 דאיהמ ככ״ד קיל דהא ותו ’ לבד כאו״מ ונ״וא

: לסובלו יכול הכלי אין
 סו״פא טנ״תא ש' כע״ח מצאתי החיפוש ואחר

ה' ענין וזל ע״א כד״מב זל התו׳׳ח הביאו
 ויחי' חיה כ' הם והמקיפי' פנ̂י נרנ״חי כחי׳
 בכל מקיף יש פני' כחי' כה' גס כי לדעת צריך

מקיפים הב' אלו אבל זל ואליאו נ״וא כנפש א'
הם •
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 וכו׳ שבפני' מקיפים ה' זולת כוללים אחרים הס

 תרווייהו וכ״וא דיתרו ואו״מ או״פ ולפז * יעש
 דהוה הכולל או״מ זולת כינהו גופיה דאו״פ

 מכריע רזל שאיך והבן וראה • הכל וא״ש להו
 כך לו שהוקשה שכר׳ זל יאליאו כ״וא מנפש הענין

 מקין כפרד הקני וחבר ומ״ש * שפיר ומיישב
 : יעש עצמו זה פ׳ על רע״א ד״קכע בש״הפ עי׳
 מב' כלול היה שנולד כעת פינחס כי 0ש ל

 ובסוף ה בהק׳ לעיל עי׳ נ״ב ־ וכו׳ ניצו׳
 נפשות דב׳ היכא רכל הר׳ בחלוקה יא הק׳

 כפול גלגול נק׳ שזה א' כגוף יחד מגולגלות
 עיקרית איכה והב׳ הגוף כאותו עיקרית היא הא'
 דכת חעא ראותו לקמן מדחזיכן והכא * ■יעש

 ש״מ יוסף מבנוי' יתרו בעי' יותר פגם יפתח
ע שהחעא הדין רכן עיקרית היא יתרו שעי'  מגי

 בהק' כמכו'.שם עיקרית בשאיכה ולא .כעיקרית
 כרי 1כחיי נתגלגלה יתרו שעי' וה״ע ושא״מ -יא

 וה״ט יוסז» עי' ולא יפתח דכת מחעא להיתקן
 לשור׳ דוכתא בכל זל יאו1ל׳ ליה דמייחסיכן כמי
 אינה יוסף דעי' כיון ועוד יוקה לשורש ולא קין

 עיקרית .ראינה הוא ודאי התערוכת מצד אלא
 הוא פינחס גוף שעיקר ע"כ ריש מלקמן וכ״מ

 :וק״ל 1בחיי שנתגלגלה יתרו עי' ע״ש נק׳
n כלו' נ״ב * יתרו נש' משורש ב' וניצוץ 

שכר' מה דלפי גופיה יתרו נש' ולאו
 והא.דכ' א' כזמן ב׳ היו ופינחס יתרו -מהכתוב

 קאי לא וכו׳ ביתרו וכשבאה ע״ב ריש ד״דל לקמן
 ולפי גופיה קין אבחי׳ אלא זל יאו1דנ זה אניצוץ
 כומר היה עיקרו השורש תחי' שהוא שיתרו

 לחעוא קרוב הוא כמי השורש שאר לכן לעז
: גריר רישא בתר דגופא משוס

 וא״ת כ״ב • וכו׳ נתערב איך תתמה ואל 0ש 1
 כמי נש' שאר כל הא פינחס ארייא ומאי

 שהוא פינחס דשאני יל היסוד דרך עוברים הס
 שייכות לה ויש כוק' שהיא דאצי׳ נפש קין מבחי'

 נש' בשאר משא״כ דכורא שהוא היסוד עם עפי
 מס״הג לזה יש ראייה וקצת לבר מעבר רק דאינו

̂ : י׳עש ד״כע ריש שם
f נש' ניצו' עמה עוד שתבוא היא צריכה 

 שלא מה תימה נ״ב • וכו' חדשה אחרת
 ה בהק' או כ בהק' לעיל במקומו זה דבר בי'

בנימין דשורש נש׳ איצעריך למאי ידענא לא

םי דנ״וא לנפש חיברה גד דשורש דכש' מאחר  ע
 לה־ נתחברה כמי גופה היא ממילא פינחס נפש

 רהוי^' כא' דברים ב׳ שמחבי־ מידי דליכא
 המדר^ היא דכך וכ״ת עמהס מתחבר אינו

 מ״מ_ ידעיכן דלא מעעמא הרוחניים כדברים
 דקתכד״ משוס ואי מחוכדת אינה אם הוי מאי

 חשיכאיי לא מחוברת דאינה כמה וכל בד' אליהו
 כירןי ד' ולא כינהו ג' כמי דהשחא ותו בג' וליתני

 דכדי■ ואפ״ל שחיברה מי ליכא בנימין דשורש דכש׳
^ בכחי' וזו גלגול בבחי' שזו נש' ב׳ לקשר  עי

 מבש״אל^ כמי דהוי בישנה חדשה א״נ מבש״אמ
 pשור בשתיהס אבל לקשרם אחרת נש' דכעי הוא
 גד־ דשורש נש׳ עם בנימין דשורש נש׳ כגון

 שעיר- כינהו עי' ובכחי' חדשות דתרווייהו
 הק'״ בדיש לעיל דאיתא ודע * מאליהם מתחברים

 הצדירן לצורך כשהוא הא' הס עי' מיני דב' ה
 כד־ שנתעבר האדם לצורך והב׳ בעי' הבא עצמו

 דיןך אם להסתפק יש וא״כ יעש כתו״מ לסייעו
ר עצמו הצדיק לצורך כשהוא א דוק הוא זה מ  כ

 ככז׳י שחעאו מה לתקן בפינחס שכתעכרו נ״וא
 ההוא■' כגוף להתפשט דכעי משוס וטעמא לקמן
 tהכאינ היסורין לסבול כדי ממש האדם נפש כמו
ה שם ׳ כמב הגוף על  קישור-' כעי ומשו׳׳ה בהק׳

ה עומד שהוא האדם לצורך כשהוא אבל ל חי ב  ב
 קישור- כעי לא הגוף ביסודי מרגיש ואינו עצמו
 דבוכד' חיכו שהוא כיון ומיסתברא שנא לא או״ד

 הכש׳ר כאלו להסתפק יש ערד ־ קישור כעי לא שם
 חלרד־ נועלים הם גס אם לקשי־ הבאים החדשות

 לאר־ או שם המתעברת נפש כמו האדם בזכיות
 הסו' גס דודאי חלק נוטלים הס דגם ומיסתברא

:מעשיו להעיב לא־ם מסייעים
פ הנק' יהיא וכו' גד משורש והיא ח "  ־ ג

דמת^ ותימה כ״כ בנימין• משייש אליאו
 משור־ש' שהוא זל לטיאו ובנימין גד שורש עכין

חי' דאין ל והק׳ ה בהק' לעיל קייל והא קין  ־ כ
 למיקד כעו קין משורש וא״כ משורשו אלא עי׳

ק'' ריש כדלעי׳ הכא שייך לא כמי דמצוה ודמוי  ה
 כאר־ לא ועדיין ניכהו חדשות נש' דהני משוס ג

 נער דהני ואפ' • מצוה שוס עשו ולא לעוצם
 סו״עאי ד״לכ לא בהק' וכמש״ל ניכהו קין מבחי'

 שו׳׳ך ’ יעש שבעים יב כא א גיפיה קין דבשורש
נכוך' טעם שכ' ע׳׳ב ד״קד מטות פ' כשיהפ לרזל

לשייכות
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 יעש עקב בהוד שהוא לפי גד שודש לשייכות

 לפי בנימין שורש על גס עעם לתת יש ועדז
 כי נפשה בצאת בסוד נפש מבתי׳ ג״כ שהוא
 בחינת ג״כ שהוא קין לשורש שייך ושפיר מתה

: וק״ל נפש
□ ט  כארבע אליאו וכו' תנא חזל מ״ש הס ע

 דתני מאי לפז יפורש איך ידענא לא נ״ב
 לפי ל ואפ כב' גבריאל בא' מיכאל התם נמי

 הגבורה מ!ד וגבריאל החסד מצד הוא ז2שמיכ
 אכל לשמאלא איצטריך לא דימינא מזוהק וידוע

 שהוא מיכאל וא״כ לימינא תדיר איצסריך שמאלא
 שהוא גבריאל אבל לבד פשוט א' כח הוא מימין
 חו״ג ושמאל ימין כוחות מב׳ כלול הוא שמאל

 כוחות ד' שהם בד׳ דאליאו דומייא שפיר והוי
: וק״ל בו שהיו נפשיות

 הנביא כשמוגז לה והלכה ממנו נסתלקה י
 חטא משוס אי נסתלקה ^למה וא״ת נ״ב

ע הפגם דאין קייל הא יפתח רכת  שבא במי מגי
 דידיה גריעותא משום ויל בסמוך וכ״כ עי׳ בבחי'

 מיהו רוח קורת עיר בו מוצאה דאין ח״ו חוא
 ה בהק' קייל והא להסתלק לה אפ׳ דהיהך ק'

 אינו עצמו לצורך המתעכר דכל יא וכסוף.הק׳
 המיתה עד או לתקן שישלים ער משם לצאת יכול
 דהר מעשה עד נתקנו לא אכתי נ״וא כאvור יעש

 התם טעמא דהיינו ויל לקמן כדאמרינן הכרמל
 רוח קולת דליכא ואע״ג המיתה עד ליישב דצריך

 המיתה כצער מיהא כפרה לה רתהיי משוס הוא
 מיתה כיה שייך דלא זל אליאו גכי והכא

: נסתלקה נכך .
א  בו נכנסו ואז נשמתו ממנו פיחה י

 לאשמעינן דאיצטריך הא נ״ב • וכו'
 כנז׳ בלילה אלא עי' דאין משום נשמתו דפרחה

 והוי נשמתו פרחה ׳נ’דה לזא לא הק׳ סוף לעיל
 נ״וא עמה נתחברו ושפיר דלילה דומייא

; כיחד ונכנסו
ב  אז הנז' העי' וכו' ממנו וכשנאכד 0ש י

 דמה ותימה נ״כ * וכו' קטיעא ו היתה
 רוח בחי' שהוא ליסוד הרומז הואו קעיעת ענין

 לרמוזי הו״ל נפש כחי' שהיא דנ׳׳וא עי' לאבידת
 במש״ל יוכן אמנם ה אות כקסיעת מילתא הך

 כשלימית דאצי' לנפש שזכה שלאחר לא הק' סוף
לפי דאצי' הרוח לחלק ג״כ זכה אז זמרי .בהריגת

 ועליו •נפש היות'יכו עד באדם שוכן הרוח שאין
 * יעש שלום בריתי את לו ניתן הנני נתבשר

 נסתלק דנ״וא הנפש ממנו כשנסתלקה הכא וא״כ
 :וק״ל הואו בקטיעת הרמז בא ושפיר הרוח גס
ג  טי' של ניצוץ אותו רק כו נשאר ולא 0ש י

 שהם דמהבחי' לכאו״ן נ״ב * בלבד יוסף
 טי' רק כו נשאר דלא דקא' הוא גמור בגלגול בו

 מצינו לא ודכנימין גד דשורש נש' אבל יוסף
 שב׳ שמו שנשתנה מהטעם ואדרבא שנסתלקו

 שמסיים ממה ^א בו נשתיירו שהם מש' בסמוך
 בשמואל הלכו ני׳וא עי' כי הכא דמילתא עלה
 טי' רק בו נשתייר דלא קא׳ מילתא דאכולה מש׳
 דשוד׳ עצמם דכל משוס כן ניתן והדין לחוד יוסף

 עם דנ״וא נפש לקשר אלא באו לא ובנימין גד
 בלכתם בהם תלויים שהם ודאי נשמתו עיקר
 כשמואל הלכו דנ״וא וכיון יעמודו ובעמדם ילכו

 בהם יש צורך דמה נסתלקו הס גס ממילא
 עמהם חזרו הם גס שמואל מיתת לאחר ובחזרתם

 חזרתם ולא סילוקם לא לפרש חש דלא ור;"ט
 אח׳׳כ דנק' נמי דה״ט ואפ' • מש' דממילא משום
 תשוכתו ע״ש סחמא אליהו ולא התשבי אליהו

. :גופו זהו לכיתי הרמתה
ד טי' בשמואל - הלכו נ״וא עי כי ם5י׳צ י ס.  וג

 חיאל נולד ואז• ממנו נסתלקה יתרו
 שמואל שנולד עד יפתח כת ממעשה לב * וכו'
 m שנולד עד וכ״ש סד״הד עי' שנה נ' כמו הוי

 .יפתח דבת דממעשה ר״ל אלא הוי דטובא
- :וק״ל בזמנו כ׳׳א באו ואח׳׳כ ממנו נסתלקו

ו ם ט  מכאן לב * גמור בגלגול בו ונכנסה ע
ועי׳מש״ל. מחיים גלגול דאיכא מוכח

 דלא. אליאו.ןל דשאני יל מיהו כד אוח ה בהק'
 יתרדמחוייבת דטי' ואפ' ח״ו מיתה גביה שייך
 יפתח דבת חטא מחמת המיתה צע^ לקבל היא

 אליאראל כחיי כחייז להחגלגל הוכרחה ולכך
 וכו' הוא והטעם ומ״ש • משא״א אפשי דנין ואין
 :אחרת בחי׳ ולא נתגלגלה יתרו טי׳ למה ר״ל
? ם ט  ר״ל נ״ב * וכו׳ פי' האלי כית הס ע

הא׳ גוף הנה יתרו טי' שהוא זה חיאל
 מושב כית כלו' האלי נית הוא פינחס שהוא שלו

וק״ל.: ובנימין גד ורש דש אליאו
ם יז  * הוה רבא גברא דחיאל ארזל והנה ע

 הוה רכא דגכרא מש' רזל מדברי נ״ב
בתורה
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 דא״כ וק' וככסים בעושר ולא ומע״ט כתורה

 המזבח תחת הבעל נביאי אותו החביאו היאך
 רזל ממדרשי כנו' מבפנים אש להבעיר שלהם

 ואפ' יעש ע״א ד״קלד בה״הל רבינו והביאו
 שמו נשתנה ואח״ב ומ״ש * הוה יראה דמחמת

 להתעבר נ״וא וחזרו שמתשמוי! אחר היינו וכו'
 ודבנימין גד דשורש אליאו ג״ב חזרו אז כדמתיק בו

: יג אוח כמש״ל
ח ם י  בו נתקנו לא עדיין שנ״וא שכיון לפי ש

עיקרי' דאינם משוס קא' דלא והא ני׳ב
 התשבי יאו12ד משום כדלעיל השאלה בדרך רק בו

 אחרינא עעמא צריך לכך גמור בגלגול אינו נמי
 חטא ית^ו דבחי' עצמו פינחס בחי' וגס ומ״ש
 שכבר משום הו״לל מינה עדיפא ־ יפתח בבת

 נמי זל דאיהו ויל בחיאל ונתגלגלה ממנו נסתלקה
 דלא אע״ג א״נ • וכו' יפתח בכת שחטא ה״ק

 אחר עד התשבי אליאו בשם שנז' בקרא מצינו
 ודאי מ"מ יז א במלכים שהוא כמו חיאל שנז'

 בסמוך כמ״ש שמואל מיתת מאחר שמו דנשתנה
 לפחות או הרבה זמן עד חיאל נולד לא ועדיין
 שנק' הרבה זמן המשך באותו מצינו לא מיהא

 ממנו מסולקת שהיתה דנהי ק״ל ואהא פינחס
 ולא עדיין חיאל נולד שלא כיון מ"מ יתרו טי'

 הא' גופה עם שייכות לה יש אכתי בו נתגלגלה
 הא' בעלה שם ממנה נעקר שאינו האשה כדרך

 פינחס בשם נק' לא אמאי וא"כ לאחר שתנשא עד
:וק״ל יפתח רבת חטא משום וקא׳

ט ם י  נתעבר לא בנימין דשבט אליאו וגס ש
* האחרות הנש' עם לקשיו אלא בו ׳

 נפש עם גד דשורש יאו1די נש' לקשר כלו' נ״ב
 עיקרים ואינם עי׳ בחי' הס ששניהם דנ״וא

 באה שהיא גופה גד דשורש דאליאו נש' משא״כ
 בו שהם ויתרו יוסף טי' עם דכ״וא נפש לקשר
מ' בגל'  נשאר שלא ומה יוקר עיקרית היא ולכך ג
 דעוקר יל כדמעיקיא יושף טי' ע״ש פינחס שמו
 אבל בו עיקר שהיא יתרו טי' ע״ש הוא פינחס שם
 ומכאן תערובת מכח אלא אינה יוסף טי'

: ד אות למש״ל ראיה
ם 3  דשו' ^יהו הוא עתה העיקר כי נמצא ש

 התיקון שעיקר נמי וממילא נ״ב ־ גד
 שכשעלה וה־׳ט לו הוא כת״ומ עכשיו הנעשה
צרכו כל שנתקן לפי לא,ירד שוב השמים כסערה

 באיתר להתגלגל שהוציך דכנימין אליהו משא״ך
: וק״ל הימים בדברי '־'י' הנז׳

 לפר יכו׳ גזיהישנק׳ טעם זהו גס
פי יצ״ל אחי טעם הוא ב נ  ל

פ לתקן שעתיד לפי סופו ע״ש ץ'  א
כמי-^ לכו כ״ן כחי׳ שהוא קין בחי׳

שם כא
וכו

שנק זה טעם
 כקרא נכן כ״ן כחי׳ שהות קין מבחי׳ שהם נ״וא
י לקמן שית׳ ומ״ש * כ׳ן בגי׳ שהוא שיהו כי ע  כ

 שכא' שבמקום לקמן מ״ש ד עי׳ הוא וכו ישע1י
 לר ר״ל שישע נק׳ שנתקן עתה שעה לא בקין
 רא' קין שכפר שבמקום ב^יהו הוא וכעדז שעה
 אלד ר״ל טיהו עתה כק׳ ח״ו דיין ולית דין לית
 . 3וק' לי ודודי לדודי אני ע׳׳ד הוא לי א״נ הוא
ב ם כ ס5עלר אשר נייאו מן נ״וא שנסתלקו ש - 

ס לא כ״- ’ כות! נתבשי^-הנני ה לי  ע
 במר-' לעיל כמכו' דאצי' היוח על אלא נתבשר

ח שאין לפי ידם על כלו' אלא ע״א ד״לג לא רי  ה
ס כדקא' נפש בו היות עד אלא באדם שורה ק  ה
 כשתליד היורז שגס כהכרח נסתלקו שהם וכיון

 * - : וק״ל והשלוס החיים הבטחת לה ואזדא
ג ם כ  מהם לפז נ״ב * מהם א' כנפש וזש ש

 ׳משוס מהם אחד ואו׳ אכ״יא קאי
 אבל קין מכיזי^ נפשו דהוה הוא לחור דאביהוא

 : בסמוך כדא' אחי־ משורש היתה נפשו נדב
ד ם כ ת להרויחם חזר ואח״ך ש מעי  *חד׳הר כ

 עו שהיו עצמם הבחי' לאותם לא נ״כ
 בצרור למעלה ועלו נתקנו כבר הם שהרי בתחי'
 משורש ג"כ שהם אחרות לכחי' כלו׳ א1ל החיים

 כמש״ל נ׳׳וא בשו' הס קץ 1לאי נש' כמה כי נ״וא
 עצמם כחי׳ לאיתס יל א׳נ * יעש יד כהק'

 • אל;>■ כתחי' כמו עצמם לצורך שאינו אלא להרויחם
י : הית כעבודת לסייעו כדי

ה ם כ  בוו' נ״כ ׳ וכו' נלע״ד הכותב אמר ש
מי דונטלה תימא דלא  הייכר דקא' ע

מו שנטלה א' טאלהתגל׳ לשמים ע ק מי  . וק״ל ע
ם 13  פן יוכה אל אליאו נתנה דיוסף טי׳ ש

 יתרו דטי' כיון להק׳ אין נ״כ ־ אמתי
 כמכר׳ עובדא האי מקמי דהוה לחיאל ניתנה
ר א״כ ליונה נתנה יוסף טי' גם והשתא בקרא מ  כ
הכרמל׳' הר מעשה אחר וכ״ש חי הוא נשאר

ס נסתלקו נמי וממילא נ״וא גס שנסתלקו  ג
 התלוייס בנימין דשורש ואליאו גד דשויש יאו1נ

בחי' שוס בו נשאר לא נתקי'■שהרי במה בהםא״כ
כלל
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 נפשו 2 וילך וירא קרא קא' נפש איזה ועל בלל
 כמ״ש העיקר היא גד דשור' כש' שעתה כיון דל
 דכסתלקו אע״ג משו״ה שמו נשתנה שלכך רזל

 אליהו ישם פקע דלא וה״ט נסתלקה לא היא נ״וא
 נמי וניחא הכרמל דהר עובדא כתר אפי' מניה

 מעובדא גד דשו' זו נש׳ ממנו נסתלקה שלא מה
 לקשר רק באה לא עצמה שכל כיין הצרפית רכן
 רהשתא וכיון ויוסף יתיו טי' עס דנ״וא נפש
 תו היא צריכה למאי ויונה בחיאל להו להו אזלו
 ומיהו ניחא עיקר בכחי' היא דהשתא לפיה אכל
 מהניא לידה משעת ממש עיקר בכחי׳ דלאו כיון
 איצטריך לא ומשו״ה מעיקרא כמו לקשר כמי

 דשודש מנש' לבד אחריתי חדשה נש' ,השתא
 להיות א״א א' באדם נש' מד' דיוקר בנימין

: וק״ל ה בהק' כמש׳׳ל '
ן □ כ  הוא וכו' לעת״ל אח״כ שישאר ומה ען

 כזה נמצא לא נ״ב ;כנמין דשכט אליאו
 יתרו טי׳ שהם העיקרים שבחי' מקום כשום
מוי בגלגול בו שהם ויוסף  והוא לאחרים יכתנו ג
 לקשר כדי אלא שאינו בנימין דשורש כנפש ישאר
 הימים כדברי הנז' דאליהו גוף אותו דא״כ ועוד
 כאיזה גד דשור' אליאו ובחי' כתח״המ יקום במה

 מה עד יודע אתנו ואין לעת״ל נכנס גוף־הוא
: והיעא אלו בדברים

ח ד נ״ב * בא נפש הוא כ  שהוא נר' עו
 דאד״הר נפש על לרמוז אב נפש ר״ת

 משור' הוא אלישע ומ״ש * העולם לכל אב שהוא
 ודא יוסף משורש שהוא כ' יד בהק' לעיל ׳ חנוך
 חנוך משורש הוא נמי דיוסף היא אחת ודא

 נפשו נדב אכל ומ״ש * לא הק' סוף כמש״ל
 משורש שהיא לג כהת' לקמן עי' ־ אחר משורש

 נפש אח"כ בו שנתעכרו גרם וזה ומ״ש • עמינדב
 : דלעיל טעם זולת אחר טעם הוא ־ נ״וא

ס כט  וכו' מ״ב שם הזכיר שמר״עה כמו ש
 דמי דלא אע״ג נ״ב ־ אלישע וכן

 מר״עה ולא קין משורש הוא הנהרג המצרי דהתם
 שהרגו מאי טעמא דהתם ה״ק להיפך הוא וכאן
 מ״ב ששם משום אלא אחר בשם ולא מ״ב כשם
 ומניה גבורות הוא ג״כ קין ובחי' גבו' הוא

 דשם ש״מ א״כ אביה למיקטל נרגא אזיל גכיה
 שם הזכיר אלישע גם לכן קין לכחי' שייך מ״ב
ב קין היו היגדים ה״נ א״נ ליה דשייך ה מבחי'

ג אהרון בגי ס

 שהוא יוה״ב כליל אמוחיהם שכתעכרובהם שארזל
 :וק״ל כנו' אי' מבחי׳ הוא נמי וקין אי' בחי'

 נ׳׳ב • וכוי בחזקיהו נתגלגלה ואח״כ 0ש 7
״ אלישע על תאי ולא קין כחי' פי'

 ברפיון לקין הק׳בה תלאו המבול בימי כי ומ״ש
ג ד״קמג 1\חזקי ש״הפ עי'  פ' שם יהל וכס ע׳

ח ע״ב דיב כראשית נ פ' דע״פ ו ע׳׳  וימח דטז
 ע"פ יחזקאל ת ולק כ ע וד׳׳קלז היקום כל את
 בהק' לקמן ועיע יעש רגלו על עמוד אדם כן
 אמר שלא מפני ונתבטל ומ׳׳ש ־ ע^׳א ד״מב לו

 ד״קלז כס״הל שם יפה נח׳ זו סיבה ־ שירה
: יעש ע״ב

א  בו וגס וכו' בריכז נתילגל ואח׳־כ 0ש ל
מש' נ״ב ־ קיו של כהינה כתי זכה

 לקמן כהדיא הוא וכן כוהן היה שריכז דס״ל,
 כמה כפ' זל רשי כס' והיינו יעש לו הק' בריש

 י־כ״א במנחות זל החום' אבל ע״א ד״לד מדליקין
 היה שלא כתבו ונו' ■שהכהניס בד״ה ע״ב

:יעש כהן
 נ״ב • המלך אחאב משו־ש הם כי כ7

 וכ״כ קין משורש היה שאחאב מש'
 סוף וכלק״ת ע״א י׳׳קלד כס״הל ג"כ כהדיא
 סו״עא ד״לו לג בהק' לקמן אכל * יעש א מלכים
 לו בהק' וגם יעש הכל משורש שהוא קאמר
 * הכל שורש בהדי נמי ליה חשיב ע״ב ד״מג
 הג' ממדרי' שהיה קצת מש' ז הק' כסוף ולעיל

 להו דחשיב ̂־חא וי־ב אחאי מרב ק' כן וכמו יעש
 עפי ואפ' יעש הבל בביי־ש לו בהק' התם נמי

 נתערבו אי־״הר של חטאו דעי ל בהק' מש״ל
 שהנפש לו' מקום דיש שם וכתבנו זכז הנש׳

 הב' ולצד • יעש כחי' מכמה מעו־כת היא עצמה
 וזה ברוח וזה בנפש דזה לו' יש שם שכתבנו

: וק״ל בנשמה

דג הקדמה
 ע״ב י*״סה לקמן הובאה זו הק' ריש

ע , עי  ועי' ע״א נ ו*ף לו הק' ריש ו
כפ' ד״קכט וס׳הל דזן פ״לר ס״הג

: יעש דבורה ותשר
 כלולות היו הנפשו' כל כי ידעת וככר OB̂ א

כ״< ־ ממנו ונשרו עד וכו' באד״הר
דברי



אהרןלג הקדמה הגלגולים ש׳ על פי׳בני
 מפורשים אמכם כמרץ כקיצור הם ככאן ר׳זל דצרי

 תכין ומשם באורך ז דף כראשית פ׳ כש״הפ הם
 כתרים ק׳ הייכו' עולם של חלתו שיהיא דקרומה־זו

 שהיא הכפש בכחי׳ ואו'כאן ולמעה דברי' שמזון
 כתרים הק' כל שאין הייכו וכו׳ העשיה מצד

 העשיה שהיא שלהם הכפש רק אלא כו כשארו
 כפש תרומת כחי' וגם ומ״ש * שס כמכו' שכהס

 דקא' דאצי' דויע כפש זולת כלו' לקין ניתכה זו
 פרחו ומ״ש • לב אות כט בהק' ועי' מזה לעיל

 כלו' קתכי לצדדים ממכו וכשליו כשחטא מאדם
 למטה שכשרו ויש למעלה שפרחו מהם יש

: וק״ל לקלי'
 מטו״ר מעורב קין כי הודעתיך וכבר ב

ועי' רע כולו שאיכו לאפוקי פי' כ״ב
 ומ״ש * לו הק׳ וריש סו״עא ד״טל לה הק' לקמן

: רע״ג ריב ח״הל עי' רשעים כש' מוליד
 ראובן וזהו כ״ב • ראובן כולד ואח״ך QtT נ
̂כלו' ’ שהוא בעולם שהיה הא' בן ראו ̂,*

 ושם ע״א ד״כא ויחי פ׳ בש״הפ באורך ועי' קין
 ד״טל ופ״כג פ״לד ח״הג'שם ועי׳ בד׳׳קכט,ע״א

 של הבכורה חלק שיטול ראוי יהיה ומ]ש * יעש
 אחר מדרי' לעלוח היה שראוי פי׳ ’ וכו' קין

 כפש שהיא ממש דקין הבכורה שיטול עד מדרי'
 בכפש רק זכה שלא גרם החטא אבל העליון דאצי'
 מיקרי קין בחי' היא’ שגס בסע׳ המתפשטת דאצי'
 לו' כלל יתכן ל.ז אבל בכורה כחי' לא אבל

 להיות זכה ולח חופו ע״ש כידון שכולד דמשעה
 ולא שאבד קא' בכורה דחלק כלל קין מכחי׳

: וק״ל פשוט חלק
 זו בכורה אכד בלהה מעשה ובשביל ד

 יצועי ובחולו קא' דקרא וא׳ת כ׳כ
 דזכה הוא דיוחף ש״מ ליוחף בכורתו נתכה אביו

 קחזיכן ואכן דאצי' כפש שהיא זו בכורה בחלק
 י׳תר בחוד בש״הפ כמ״ש בה דזכה הוא דיתרו
 שם בס״הג זה הק' ככר יעש עז ו׳יתר שאת
 פוטיאל בחוד א' הכל ויתרו דיוחף ותי׳ פ״לד

: ויתרו'יעש יוחף שהוא
 שהביא זכה כתשובה ראובן ששב ואחר OCT ה

 רמילתא כפשטא אי כ״ב * דודאים
 בתשו' ששב קא' ביה דאיירי כלהה מעשה דעל

 בלהה למעשה קרים דודאים הכאת דהא עובא ק'
כ' דהכה אפ״ל קב״הו אנ״ק לכן כקראי .גמכו'

 למ<^' בטעם ע״א ד״קד מטות פ' רזל'כש״הפ
 לאי חוץ שהוא הירדן בעבר חלקו כטל ראובן

̂־ בגידה בבחי' יצאה ראובן של שכשמתו לפי  דלץ
 להשפיע״ הסיגים מותרי מוצא שהוא המיס כקב

 זכיה לא ולכן תותר אל כמים פחז וזשה לחיצו'
 דמשוס כמ״ל • יעש אמתי כבכור בכורה לחלק
 בעיק^־ ח״ו לחיצו' ואחיזה פגם איזה שהיה

 בכורה לחלק זכה לא לכך בגידה אותה עי כשמתו
 שורש בעיקר שהיה כמיס פחז משוס ה״ק וקרא

א; ראוי המיס כקב דרך ויצאת שפחזת כשמתך  הו
ו ויתר שאת יקר של אלו ביתרוכות תותר 1שנ  ע

 אתה שאין לו' לב״עד מקום שיש אלא הכ״ל
ל־ שעשית עכשיו אבל עצמך עיי זה גרמת  עו

 אן בלהה במעשה אביך משכבי עלית כי זאת
 • לגמרי הכל ואבדת כלל פה פתחון כשאר לא

 זכא' ואז בתשו' ששב הכא קא' זו בגידה ועל
 דקין בכורה חלק ובאה כמשכה מיהא שעי

 לך דמחייע ותכא שהביא הדודאים ביששכר'עי
 תי׳ ראובן א״כ ויל ע״ג ד״כא ויחי פ' בח״הל שכ'

: יעש וכו' דודאים והביא הפחזות־
ם ו  בש״הע עי' כ״ב * וכו' חוה מ״ש וזהו ש

 ג״ע הובא ששם חו״עא דלח ויצא פ'
 ולאה חוה ומ״ש פ״לד־ שם וח״הג זה עכין

 כי בש״הפ שס כת' עי' אי' בי' בחי׳ שתיהס
 ומ״ש ’ יעש יאי' מל׳ ולאה עי׳ אי היא חוה

 דכוליה לאו ביששכר יהיה קין שלימות תי' כי
ד: פרטי חלק דאותו א1ג קא׳ קין שורש ב - ל

ם ז  • וכר' עשיה הכק' כפש מבחי׳ ולהיותו ש
 אדלעיל אb קאי איששכר לאו כ״ב

 • כפ״ע עכין והוא דקין הטוב חלק' אעיקר
 דקדושה עקב ר״ל וכו' עשו עקב וכק' ומ״ש

קב אוחזת וידו ה״ק כמי וקרא עשו בו שכאחז ע  ב
 וכ"ה> ׳ ממנו לחטפס עשו בהם שכאחז דקדושה
 • סו״עא ד״נ ולקמן פ״לד ריש בח״הג בהדיא

 דעשן■ אעקכ כח בהק׳ לעיל ליה דדריש והא
ב נפל דק*ן הטוב דחלק משים י׳עש ממש ק ע  כ

 לתרוייהר דאיתא לו הק' ריש לקמן ועי' • הקלי'
 ר״עק נולד זה עקב מבחי׳ ואח״ך ומ״ש * יעש
 משוס לנו״א חזר ושוב לר״ע מיששכר שדילג הא

 רוק ממד' כדמייתי כינהו כחדא ור״עק דיששכר
 לר״עק כמי מייתי בעקב דמיירי משוס ועוד

. :העקב ע׳׳ש שנק' • ׳ .
שם . •



פואהרןלג הקדמה הגלגולים ש׳ על פי׳בגי
כ״ב תסמכני כריכה וריח פסוק וזס שם ח

פ' ולק״ת ע״כ ריש ד״קכט ס״הל זל
 שלא נדב של רוחו נדיבה ורוח דור ו;ש וא״א
 של שנפשו נראה ומזה ־ עכ״ל נפש כ׳׳א לו היה

גס מבקש היה ולכך קין משורש היתה דהמ״עה
והאפ׳׳ג ש״לדבע״חמ וב • נדב של רוחו
 עיש הג׳ ממררי' שהיה ז הק' סוף לעיל רמש'

 שס שכתבנו הא׳ ולתי' ׳ ליישב מ״ש בדברינו
 דא״כ להק' יש גופיה רקין הג׳ ממדרי׳ שהיה
 מי והא דכדב רוח מבקש שהיה הכא קא׳ היכי

 לזכות לו א״א שהיא ככ״מ הג' ממדרי׳ שהוא
 שהיה בדוחק ויל ־ ז בהק׳ התם כמבו' ברוח

:כך להיות אפ' שהיה הלואי מבקש
Q □  • אור אור ב"פ שהם דכוק׳ המו׳ ב' ש

 בכוונת ח׳־דק״ש דרוש עי׳כש׳׳הכ נ׳׳ב
 דכוק׳ בכתר אור אור ב"פ להוי־יד שב' ואהבח

 זו שמועה ודחה מוחין ב׳ שהם ששמע כ׳ ושוב
בפ׳ כדמסקיכן חטא בלא מיתה דיש כזהז !ק' וא׳׳כ יעש בכתר ^א ש'יך אור מלת שאין לפי

א ם י  שכו״א אע״פ וכו' ישר׳ז חטאו לא ו12 ש
 להם מספיק היה וכו' חוטאים היו

 ישראל חטאו לא דאפי' דמ״ש ותימא ’ שימותו
 בעולם ומיתה יצהר שכיח היה אכתי בעגל

 חירות חרות,אלא א׳׳ת ריל שדרשו ממה הפך וזה
 רא׳כ ,קאמר ראת״ל וא״ל ומהמיתה מיצהר

 נו״א היו לא שחטאו מלא דאל הוו״לל בפשיטות
 גרמו שהם ונמצא כלל מתים היו ולא חוטאים

 ואע״פ וזל שכתב ע״ב ד׳׳סה ולקמן * כז .להם
 בי אצילי ואל כמש'ה עצמם מצר חטאו שנ״וא

 שפירשי כמו קו׳מת״ת היה החטא רזה וכו'ניחא
 וכיון יעש שכתפ׳רע במס' כמי אי' והכי בחומש

 חיוכא פקט לא תי מיתה מחוייבי כבר שהיו
 דקאמר הכא אבל מת״ת לאחר אפי' מנייהו

 ושמא ק׳ מת״ת לאחר שהיה הקטורת במעשה
 לגמרי לאו מהמיתה חירות דמ״צז זל דס״ל י׳ל
עכשיו שהוא כמו ודלא חטא בלא היינו א 12

 שם שדחה מה כחן ומקיים חוזר הוא דאיך
 יתד את יעל ותקח הכ' כוו' יל ועפיז ־ וצי

 אלא אוהל ואין איר ב״פ בגי' יתד כי וכו' האוהל
 והמשיכה לקחה שיעל ור״ל הכוק' דהיינו אשה
 והחזירתס.להאיר ית׳ד בגי' שהם אור לב״פ
 לחיצו' יניקה עור נשאר לא וממילא בנוק׳
 לעשות יכלה ובזה לסיסרא כח בא שמהם משם

 בלא׳ט אליו ותבא ומ״ש ברקתו ותצנח נקמה בו
 מהקלו׳ ובירור עלייה שכל להיית נוסף באל׳ף
 בגי' הוא בלא׳ט ולכן כנו' מ״ב שם עי הוא

, : ההיב וא״ש ׳ מ״ב
ם י  ר״ל נ״ב ־ קין בחי׳ לגמרי נתקן אז ש

 מש״ל ע״ד לחלקו השייך פרטי כחי'
 נחש של בעטיו מת עכז אך ומ״ש • יששכר גבי

 חטאו תי' שהוא אע״ג ר״ל • אדם של בחטאו
 אדם של חטאו נשאר עוד מ״מ לו השייך קין של
 מצר וא' עצמו מצד א׳ בקין היו פגמים כ' כי

 להיתקן יכולת אין ארם בהק'יבושל כנזל אדם
 כח בהק׳ ככז׳ המשיח בימי לעת״ל עד בעוהז

 נפש הוא וכו' הנביא אליהו והנה ומ״ש ־ יעש
 ולכן זו דנפש או׳׳פ מבחי' היינו דאדם דזיע

 כנ״ל או״פ מבחי' שהם כו״א בו גתעברו
: לב בהק׳

 אה״נ חטא עי אכל ע״ב נה ד בהמה במה
 המשיח בימות כך שיהיה וכמה ימות בעונו איש

 דחירות וכ״תכיון יקולל שנה ק׳ בן שהחוטא
 איכא דבשוגג יל חטא לירי בא מהיכן מיצהר

 המשיח בימות הוא וכן מאד״הר ולמד וצא
 פרשת בס״הל כמ״ש בשוגג חטא דאיכא כבי׳א

 בדברינו ועי' יעש ע׳ד ריש ד״קי שופטים
: כט הק' ריש לעיל

ב ם י  • השריפה את יבכו ישראל כל ולכן ש
 חייבים זו מכחי' שהוא מי שכל מש'

 מי ובפרט במיתתו ולהצטער לבכית הצבור כל
 הנביא 12כשמו מצינו ילכן אביהוא משורש שהוא
 כ־לקמן זה משו־ש שהיו ירבעם בן ואביה ע״ה
 לפעמים שתמצא וה״ט עליהם ספרו יש־אל שכל

 עליו הומה הקריה שכל מהעדה איש יפקד כי
 לב על שם איש שאין ויש אלהים לחרדת ותהי

 לא דאינהו דאע״ג שלו השורש לפי הוא שהכל
: וזיעא חזי מזלייהו חזו

ג ם י  ולקמן ד״צח ויקחקרח שנת׳בפ' כמו ש
 עמלרן את וירא ומ״ש * ע״א ד״מח

 ע״כ ד״סב לקמן עי' וכו' הרע מצד שהוא
 וירא וזס ומ׳ש ,ע״ג* ד״ק בלק פ׳ ובש׳׳׳הפ

ג ד״קב בלק פ' בש״הפ עי׳ הקיני את  עצ ע׳
י'■ יירי כי הוא וחענין ומ״ש • זה פ'  חם נ*וא

ירכין



אהרןלג הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני
 שהם מש׳ הנביהיס נשרשים שמשם יה כ ירכין
 כש'רו״הק כמ״ש משם היא שהנבואה דזא כי״ה

 ע״ג ריב וש׳׳הפ ע״ב ד״סב לקמן ועי' ב
 דגבורוח כתרים דכ' נפשות שהס ע״ג וד״צה

דפז שמיני פ' שם הש׳הפ אמכם • יעש דכו״ה
 בע״דכ׳שהמתתכל ושם דאי' נו״ה שהם כ' ע״ג
 הוד עד דאי' משום והיינו יעש א' שהכל יכין

כרכות כמס' משאיזל וזס ומ״ש • כנו' אתפשטת
דק״ל א'שמואלבש׳׳הפ באורך הוכא כז וכו

: יעש זה פ' על
ד ם י  ונתן ס"מ מן הירך חטף שמויז כי ש

וק' כ״כ • הסוטה ירך תמורתה לו
 מקמי כתויה כתוכ ככר הסוטה עגין והלא

 היה לא 1שמוי שכא דקודם ויל 1שמוי דאתא
 קדוש דין עי אלא ס״מ עי נעשה הסוטה עונש
 דוגמת והיא הנשים אחיזת היא ששם השכי' מצד

 ותצא כמש״ה דשכי׳ מסטרא שהיחה כ״וא מיתת
 ג״כ מ״ש וכעין איתס ותאכל ה' מלפני אש

 מלאך הוא שכאי׳י המית דמלאך כ' דף כע״ות
 לאחר אכל יעש ואכזריות כדין שמתלכש נ!א טוב
 זה תמורת אז מס״מ הירך וחטס שמואל שכא
 משפט כה לעשית הוא שישלוט רשות לו ניחן

 שמואל את ללדת היא תוכל לא כ״א ומ״ש כתוכ
 את שמוט ויחטוף אחית מאשה כא אלא ר״ל

 ס״מ יאכד ואז ואקקר אני ך2 מס״מ הכז' הירך
 ישרט על גדול קטרוג יהיה וכזה • הירכים כ'

 כחטף לו שזרקו היכש העצם שגם כראותו
: ד״קל שה"פ ועי' ממנו

ו ם ט  1שמוי עכין אכולכאר צריכים ואמנם ש
 עוד כו היה כו׳א שזולת ר״ל נ״כ * וכו'

 גלגולי להכיא הול' ולכך כו היה אביהם אהרן גם
 נת' וגלגוליו אהרן וענין * וע״ס מתחי׳ אהרן
 וע״ד ג ע׳ דס״ה וארא פ' כש״הפ שאת כיתר

 ומ״ש ע״ב* פ תשא.דף כי כפ' ועיעוש יעש״כ
 וכו'• אחאב לשורש נשארה נחור של ני׳ן ואות

 באחאב נתגל' שכחור ע"כ דמ״ר לקמן עי' נ״כ
א דע״ב סה״ג שכסוף בליקוטים ועי׳ * י׳עש  ע׳

 לפי הוא העכין א' אות עליו וכיתוקה ומ״ש
 סוף כש״הפ כמ״ש מאא״עה ניצוץ ג״כ כו שהיה

 דע״א דע*ד תשא כי פ' וכלק״ת ע־׳ב דיז נח פ׳
 שגס לפי אהרן אצל אכראס ענין מה וכ״ת

כפ' שם כש״הפ כמ״ש הכל מבחי' היה אכרהם

ע וארא עי ג דכ״ח וירא פ' בש״הפ ו  ׳רע״ ע״
 כג״ נתגלגל הכל שגס מהחיקי׳ שהביא ’ויקרא

: י׳עש אכהן
ז ם ט ד אד״הר חטא לתקן כא והרן ש עכ  ש

ל מבתי׳ הוא שהרן כיון וילד נ״כ ־ עז פ  ה
 אד״הר אצל לו 'ומה הכל חטא לתקן היל

̂> ובליקוטיס ל' שאד״הד מצאתי ס״הג שבסו  כתג
 תכרא לא ה״כ דקא' מאי ולפוס יעש כהרן

ה הוה דאבוה דחובא בתיקו' כמ״ש דאפ*ל  כי
 כשדיס כאור הרן נשיף ולכן ומ״ש * יעש ומית

ה לו היעילה שלא וארא פ׳ שם כש״הפ כ' ת  או
 שינצל כחושכו אלא עצמו הפיל לא כי שיייפה

: יעש כאברהם
ם יז  והוצל-ך העגל כמעשה חטא ואדרבא ש

 הריגה צורך לידי שכא כלו' נ״ב ־ וכו׳ ליהרג
 • בשין שהוצדך כר'להגיה ויותר עצמו מסר ולא

ח תי׳ ואז הנביא כשמואל אח״כ נתגלגל ומ״ש ט  ח
כה וכו׳ נ״וא בו נתעכרו ואז וכו׳ הנז'  וז

 בדקדור לאו לישגא האי * ידם על לנבואה
ל׳ הנכיא כשמוט היה דאהרן דמש' איתמר  בג

 הר^ו ולא עי' כבתי' ונ״וא הלידה מעת גמור
 אלא אינו ואהי־ן עיקר בו היו דוא דאדרבא

 וארא ע' נזם כש״הפ כמבו׳ לכר חיכוי כדרך
 פמל- תילע של חטאי שתי' דעד מ״ש גם • יעש

ר נ״וא כו נחעכרו אז 1ישרי לשפוט שסכב פ  יז
 דבהדיא כדקדוק שלא גז ידם על צנבואה

 לפני משרת נער דמשהיה בקרא מבו'
 מעיו בתיך לקשקש הנבואה התחילה

צ נו״א בו היו הייתו דמעת ג"כ מוכח  בגלגו
: וק״ל לנבואה זכה עי שהרי גמור

ח ם י  כאביר ונתגלגל שמואל נפטר ואח״ך ש
קיו פי׳ נ״ב • ירבעם כן  1שמר< של עי

ר נתגלגלו הקודם כאות כמבו' נ״וא שהם  כאכי
 באביה: עמהס נתגלגל לא אהרן אבל ירבעם כן

 שס בש״הת ש כמ החחי באוריה לבדו הוא אלא
 הד כאן הכיא שלא ומה יעש וארא פ'

 שחטא מה אלא הכא מיירי דלא י׳ל החתי דאוריה
 שהוא כאוריי? גלגולו אכל ממש עצמו הוא

 שס כמכו' בעונו שימותו לבניו שגרס משוס
הכא• כעלמא גרמא אלא ואינו כש״הפ  לאקתני

 עי׳ יוסף בן משיח הוא טוב דכר כי ומ״ש
ג דנ״א ויחי פ' סה״ל : ע׳

שם

עלי
רמזה



פזאהרן ̂ לג הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני
ט  הכהן באוריה עוד ונתגלגל אהרן חזר 0ש י

 ובזה המלך יהויקים עי ונהרג ובו'
 • העגל במעשה שנתחייב ההריגה לו נמחל

 חיוב ליה אשתהי דאמאי למידק איכא כ״ב
 קדום רחוב כיון אדרבא השתא עד זו הריגה

 יעבץ מימות לפורעו הי״ל הין מימות הוא
 כאות דכתיככא למאי טפי דקשה וכ״ש ותולע
 נתגלגל זה שקודם ש״הפ משם לזה הקויס
 לכ׳׳וא מיתה שגרס משוס ונהרג החתי באוריה

 דהו״ל מיסתברא איפכא אדרבא והשתא כניו
 הקרוס עון על החתי דאוריה הריגה לאקדומי
 דהכי לבניו מיתה שגרס מה על הכהן ודאוריה

 ועוד למאוחר קדים המוקדס רחוב דינא הוא
 קי־יס העגל מעשה על לבניו מיתה שגרס דעון
 ראשון להעכיר והיל ותולע ריעכץ לעון נמי

 ב״ח דודאי הוא ד לפו׳ כמי דהשתא ויל ראשון
 לפרוע רוצה להוא היכא דאבוה וכ״ח דידיה
 בידים מעשה וכן קדיס לידיה עצמוב״ח מנכסי
 דגלגו' וידוע קדים בידים מעשה בעלמא וגרמא

 אהרן ולכך בן כק׳ והמאוחר אב כק' המוקדם
 מדידיה חטא אשר עון היל שלא גופיה הכהן
 אכל הרן דאכוה חוב לפרוע עליו מצוה היה

 גופיה איהו וחטא ותולע אח״כ׳ביעבץ כשכתגלג'
 וכצשחקן דידיי: אוב מקמי ו כולה להו איידחי
 חוב עליתי חל אז הנביא כשמואל דידיה מחוב
 גרמא אלא דאינו דאע״ג לכליו מיחה דגרס

 החתי כאוריה וכשנהרג הוא דידיה ס״ס בעלמא
 חוב עליה חייל אז לגמרי דידיה מחוב ונתקן
 מכל ציה ופלט הכהן באוריה ונהרג הרן דאבוה

: וק״ל שעליו חוכות
 שהם לפי וכו' עמו נתגלגלו נ״וא גס 0ש 3

 שמתו דמשוס תימה נ״כ * ידו על מתו
 כפרה בעי איהו אדיכא כפרה בעו ידו על

 למיטרפסיה שקליה וכבר עי שנענשו משוס
 הקודם כאית כדכתיבנא החתי כאוריה שנהרג

 אבל כלשונו רזל קיצר כאן אמנס • ש״הפ משם
 כדי היה דידהו זה דגלגול מפורש בש״הפ שס

 הספיקו שלא מ״ע ושאר בפ״ור עצמס להשלים
 שנתגלגלו ומה שנים בקצרות שמתו לפי לקיימם

 שהוא משוס לבדס ולא אכיהס עס כאוריה כאן
מו נתחכי־ו לכן שניס בקצרות למוח להם גרם  ע
ולא עונש לשום ולא עי ויתוקנו לסייעם כדי

ד אהרין כני . ; ' ס

 דהכא דבריו ולפיז יעש ההדיגה כצעד הרגישו
 דקא׳לפי־ דמאי שם האמור עם לכוונם יש נמי

 עונשם על טעם נתינת אינו ידו על מחו שהם
 עניים וד״ת ביחד עמו שנתחברו מה על אלא

: וק״ל במ״א ועשירים במ״א
 שם עמו שנתגלגלו כניו שנ״וא גרם א3

להתגלג' הוצרך ולכך כסיכתו נהרגו
 של ההריגה בצער הרגישו דנ״וא מש' נ״ב * וכו'

 והוצרך עז אהרן נענש ומשו״ה הכהן אוריה
ד להתגלגל  שם בש״הפ אכל הנביא בזכריה עו

 כלל ההריגה בצער הרגישו שלא כהדיא איתא
 הוא בזכריה עוד להתגלגל אהרן שהוצרך ומה
 ולכוין לדחוק ויש יעש נ״וא את היטכ לתקן כדי

 דקא' דמאי שם האמור עם נמי דהכא דבריו
 כצער שהרגישו משום לאו כסיכתו שנהרגו שגרם

 קורם נסתלקו ההריגה שעי כלו' אלא ההריגה
 אביהם הוצרך ולכך היטב נתקנו ולא זמנם

: עי היטב שיתוקנו כדי בזכריה עוד להתגלגל

לד הקדמה
 יעש ד״עו בליקו' ס״הג כסיף הובאה זו הק' כל

ע עי  חיש מלך ויקם בפ' שמות פ' בש״הפ ו
 כ״א כס״ד לקמן נכתוב הציונים ושאר באורך

: כמקומו
ם א  שנשארה דחסד עיטרא כחי' והוא ש

 ע״ב ד״סח בש״המ עי׳ נ״ב * כזא
 הוא וקין שבזא דאבא יסוד הוא הבל כי וד״סט

 מלובש בא הוא הדעת דמוח וידוע דאי' יסוד
ס הכל ודעת יסור וא״כ כיסוד  דחסדים ידוע א'ג
 אבא שמצד דדעת חו״ג הס דאי׳ וחסדים דאבא

 ונמצא אי' שמצד דדעת חו״ג הס דא״וא וגבורות
 שמצד ודעת חסדים כולו אבא שמצד דזא דדעת

 ובהגהות פ״ט ש״ך בע״ח ועי' גבו' כולו אי'
 כזא נשארים דאבא דנ״הי דמו' שם זל השמ״ש

 כעת לנוק' ניתנים דאי' הנ״הי אבל חלקו הס כי
 הכא דקא׳ היינו וא״כ * יעש שלה הס כי הנסי'
 בחינת כלו' דחסד עיטרא בחי' הכל ר״ל והוא
ט' שנק' אבא שמצד דעת  שכולו לפי דחסד עי

 שמצד דעת משא״כ בזא שנשאר והוא חסדים
 ניח! אלא בזא נשאר שאינו דגבו' עיטרא הנק' אי'

מסוד הוא כי ונמצא אח״כ מ״ש נמי והיינו לנוק'
הדעת



לדי הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני

ד
אהרן

ע דזא הדעת מעיקר כלו' ^הדעת  לחלקו המגי
 וכו' חו״ב כין מכריע הדעת כי ומ״ש * ממש
 משוס אלא מב״על ד ב" ח והס ו' כא ל * חג״ת והס

 הנק' ומכריע חו״ג שכולל תחתון בדעת דמיירי
 כלל כ' רריש סון־ כש״כה כמבו' חג״ת הרי ■ת״ת

 דה״ה שם ומכו׳ • יעש ה״עת בדרוש ובש״הק יח
 יעש מח״גת ג"כ שכלול אי' שמצד חחתון לדעח
 יש אי' שמצד הדעת בחי' שהוא בקין גס וא״כ

 קין והס שס כש״המ כמ״ש גלגוליס ג' ג"כ ..־בו
 קין יקם שכעתיס כי כפ' הנרמזיס יתרו צרי
 :ע׳ב ד׳׳מה פ״כו וכס״הג ע״ד דיג כש״הפ ועיע

 ואח״כ וכו' הבל תחי'היה משה והכה ב
 שהס כ׳ לעיל נ״ב וכו׳ בשת נתגלגל

 משה עס ה' מוצא אתה בפרטן וכאן בחי' ג'
 תראה כ״ט הק' בריש לעיל תעיין אס אמכס

 היטב נתקן לא בכו ושס כנח שנתגצגל שהרוח
 וה״ט ומשה כשת שנתגלגלו והנש' הנפש <מו

 יעש בנח הכפש ככללה ולא במשה הכ״ור שנכללו
 וישכר היין מן וישח וקלקל חזר שכח וכפרט .

 כשמו הנרמזיס הס הבל גלגולי ג' עיקר ולכן
 כש״המ שס כמ״ש הבל שת משה שהס משה -של

 • ושא״מ ע״א ד״כו שמות וכפ' דיג ובש״הפ
 ע*ל • וכו' בשס ידעתיך אמרת ואתה הס ומ״ש
 ע״ג ד"פ וכש״הפ כב אות וכמ״בש כט .כהק'

 כי כמ״א הודעתיך וכבר ומ״ש ־ זה פ' על
 במקו' עי' גז כר׳ן בסוד הס ^ו גלגולי' לענייני

• חי אות כט בהק' שס ובמ״ש הכזל
 בחי' בג' ר״ל בחיכותיו ג' בכל ככצל 0ש נ

כחי' בג' וגס ככ׳זצ חג׳׳ת שהס הדעת
 בחי' הוא משס אשר ומ׳ש משם* הנמשכים -כר״ן

 סו׳ ד׳כה תרומה פ' בש״המ כמ׳ש היינו תו׳שבכ
 יקוד תוך המלובש דאכא היסוד כי דע וזל ע״א
 הוא דזא דעת תוך שניהם מחלכשיס ואח׳ך דאי'
 של חכמה נוכלות משרזל והו׳ס תי׳שבכ הנקי

ע • יעשב וכו' תויה מעלה ש״לב בע״ח ועי
דת״תא' דרוש ובש״הכ רס״ח המו' הארת ש'

 תוף לעיל ועי' • ע״ר ד״עה קרומה פ' וכס״הל
 שבמ״א מה בזה ליישב מ״ש מד אות לא הק'
 לחיה דזכה או' ובמ״א צבי׳ זכה דמר״עה או׳

 מיושב דעפיה • לדעת דזכה או' ובמ״א מאבא
* יעש הכל

ם  הקורק־ כי למו דת אש מימינו וזת ש
בזו' אי' ה״נ כ״ב * הגבו' מצד ניתנה

 אתיהיבת דגכי' דמסט׳ ע״א ד״קכב משפטי׳ פ'
 בש״ק דרזל מלישנא מש' והכי יעש ליש׳ אורייתא

 לך יהיה ולא אנכי ראמריכן וכההיא ומררשים
מרם הגכו' מפי משה שמענום הגבורה מפי  א
 בדברו למירק איכא מיהו * רוכקי בכמה וכן

 דבריו הפך הוא שהביא המק' דלכאו' ויל רכיכו
̂י̂׳ מימינו או' דהמקרא ר ייזל כז מ א ק

מרו גופיה אקרא ילד כן וכמו הגבו' מצר או  כ
 הראגען/ דסתרןדאש קרתי דהוי דק אש מימינו

 מצד כאי' לשונו במתק הכל תי׳ רזל כבר אמנס
ע' א אי' כמש״ל והיינו שבדע' הגבו׳  דאיירו יי

 הגבר' שגס דחסד עיט׳ שנק' אבא דמצד הוא ביה
 שהרצץ־ מימיכי קרא ה׳ק וא׳כ * חסדים הם שבו

 דת^ ניתנה אש הנק׳ שבו מהגבו' דחסד עיט׳
רר אע״ג מיהו וא׳שהכל* לישראל למו בו הג  ד
 נכללו הדעת בחי' שאר שגס ודאי עיקר היא
 שמע' נזל ע״א דקז דשכת ס״ת דרוש ש״הכ ועי'

 דה אש מימינו כמ׳שה התורה ניתנה חו״ג מדית
ע שהיא הת״ת שגס ובודאי יעש למו רי פ מ  ה

 נ־־רא דקא' י^יי^י משלשתם והוי עמהס נכלל
ה שהוא דת גבו׳ שהוא אש חסד שהוא מימינו  ת׳

מו התורה ניתנה אלו משלש כתיקו' כמ״ש ס ל  ה
 היינו תליתאי יד על ומ״ש תליתאי אוריין

 - ור׳׳ל הכא כדקא' בשלשתס נכלל מרע״ה שגס
ם ה /p לת משה עדיין הקנה מראה עד ש , 

כר'׳- ד"סכ שמות פ׳ בש״הפ עי' נ״ב
שוס הטעס וזהו שומע״גד״ק בלח וכפ'  שגי

 ויהיכחו' גינזיס כלו' נ״כ * וכו׳ משה כני ומנשה
ע מנשה ע״ש הכתוב שייחסו בנו שיו ליו ע  מ

 בכיס וכני כמקולקל הקלקלה תולין כמשארזל
 מירדזו- ובזה משה כני ליה קרי ושפיר ס כבני

״ היה כי ומ״ש * זל מה״רשו של הצ״ע ך דן  כ
̂̂י פ' בק״הל ג״כ כ״כ וכו׳ אד״הר  הו״כדר• לשא נז
ס כי ד״לכ לא בהק' לעיל כמ״ש והיינו ק פ ה

ל ^^ל אבות־ ל
ימר״עד ׳ יעש ולק״ר נפש ולע' בטיס ש וליב

זה' ^זויש ^ל
: ע״ג ריש ז דף בראשית פ' בש״הפ ועי'

ם ( ס היו שניהם והלל משה ולכן ש  כ״ס, ׳ ענוי
ד״מץ לקמן ושמאי והלל משה ענין

ע״ב



פחאהרןלד הקדמה הגלגוליי. ש' על פי'כני׳
 דקיק תצא כי, פ' בה״הל ועיע ע״א ורמז ע״ב
 פנים בהי׳ שהוא אדני בגי' הלל כי ומ״ש * ע״ב

 לקמן עי' דמל' אחוריים הוא שמאי אבל שבמל׳
 שמאי כמקפר עולים הם דמל׳ אחוריים איך דמז
 דמל׳ אחוריים שהוא קא' רהכא ומאי * יעש

 קפידא הין דלאה אחוריים שהוא קא' והאס
 שהם ושמאי הלל ענין דמה צא״ל ברם א דהכל
 ולאה רחל אצל רוכרא דזא רחקדים עיטרא מהבל
 אמנם קין שורש שהוא נוק׳ רגבו׳ מיעטרא שהם
 וק״סו ק״פד שמאי כי הל דמז לקמן שם כתב
 מזא היוצאים וש״ג ד״עב יהייה אחוריים שהס

 אלו דאחוריים נמצא • עכ״ל לאה אל וניתנים
 וה׳ג דע׳ב אחוריים אלא ממש דלאה אינם

 דה״ה נמי וממילא אליה וניתנים מזא היוצאים
 דמל׳ פנים בחי׳ שהוא דקא׳ דמאי הלל גכי

 שכן וכיון מה׳זא לה הניתנים הפנים הארת היינו
 הם שעיקרם כיון ושמאי הלל בהו רמיזי שפיר
 ושמאי דהלל נשמות דשורש לו' וכוונתו מהזא

 ממנו היוצאים דזא דחםדים עיטרא מאורות הם
 לקמן קין שורש גבי מצינו ודכוותה ולאה רחל אל

מאותה היתה נשמתו ששורש שב' ע״א וק״ג ד״נט

 דמשפ' ההבא כמ״ש בחשי׳או״ה או בגרי' אח״ך
 ויקר בפ' ע׳ג דק״א כס״הל וכ׳כ ע׳ב דצ״ה

 ♦ יעש ע״א דכ״ט וירא ובפ' בלעם 1י הים1נ
 הגרים נפשות הנא'גבי בריאה לשון צ״אל מיהו

 שהצרי' כפשוטו הוא דאם עניינו מה ובכ״ד כאן
 יורה שכן וכמו מאין יש מחדש נפשות בוראים

 זה בראשית כפ' זל הרמ״כן כמ״ש בריאה לשון
 זולתו וכ״ש כחיב חדש כל דאין כלל יחכן לא
 יד אות יכ כהק' לעיל שהקשינו כמו ועוד ית׳

 הבריאה מעת לעולמים היו דכבר מש' דמהתס
 גייס דקא׳ דק״מו שכת מש״ס מש' והכי יעש
 הוה מזלייהו הוו לא דאינהו אע׳יג א״ל מאי

 למוה״רחו כשע׳׳ק כמ״ש הנש' שורש היינו ומזל
 משמע פ׳ג דמש׳׳מט ועו״ק * יעש ש׳ה ח״ג זל

ע יעש דנוגה זון מזיוג באים הגרים דנש' עו  ו
 הווייתם שעיקר כסמוך כאן וכ׳׳כ פז ריש נ׳ון בש'
 מזה לעיל למ״ש סותר נר' וזה נוגה מקלי' הוא

 סתירה שום כאן דאין ויל הצדיקים עי שנבראים
 הצדיקים שאין הוא דהאמת עז לגלות בא וזה

 תורתם ככת הס רק חדש מציאות מהווים
ע זיוגם או בעוהז מהרע בירורים מבררים כג׳

דבחינת דזא לנוק' למ׳ן אותם ומעלים דנוגה | לאה 2 ומאירה דגבו' רעיט' מהוד היוצאה הארה‘
יש ממנו דגם דחסרים כעיט' יל ור\׳נ

ש״לדבע״ח
יעש
 כמ״ש ולאה רחל א חלק

 שהארת עוד ואפשר * יעש אט׳־כח ובדרוש
 שאינה ברחל ומתירים פנים נק׳ דחס־ים .החסדים

 אחוריים נק' דחסדים גבו׳ והארת כ״כ ,דינים
 ודינים גבורה כחינת ג״כ שהיא בלאה ומאירים

• וק״ל
נ׳׳ב • הבל של חטאו כו נרמז לכן ן

 דמחמת הקלי' אחיזת דעיקר משום
 נתגלגל ולכן ומ״ש * כנו' בגבורה היא החטא

 * גרים נפשות בורא והיה וכו׳ ב״ע כשמעון
 מתחת הגרים דחה שכתחי' שלפי מכ״מ היינו
 לגרים נפשות בורא היה עכשיו לכן השכי' כנפי

 בחינות שמג' ודע * השכי' כנפי תחת לקרכן
 התורה עסק עי הוא הא' לגרים נש' נכראיס ,

 כנז האשה מן פרישתם כעת כעוהז הצריקי' של
 לילה בכל בג׳ע צדיקים של זיוגס עי והב' בכאן
 אותם והג' ־ כסמוך כמבו לך שלח פ' כוו' כנז'
ובפר' העונו' עי נגה כקלי' העשוקו' קדושו' נש'

 ונתקנים דנוגה זון מזדווגים ועיז דנוגה הטוב
 • לגרים נש' כבחי' משם ויוצאים בירורים אותם
 נש' שנק׳ ו1י נש' בין יש הפרש דמה תבין ובזה

 באים כולם שהרי ישראל נש' לשאי־ הגרים
 א 12 וש״אמ טו בהק' כמ״של שבקלי' מהבירורים

 נשמית אבל דנוגה זון מזיוג יוצאים ו12ד משום
 להשמ״ש שו׳׳ר דקרושה זון מזיוג יוצאים ישראל

 מיהו ־ יעש כך ותירץ שהק' סוע״ג דע״ו ח״ד זל
 להיות מאי טעמא דהכל למיפ-ך איכא אכתי

 שאר התינח יתו דנוגה זון מתיוג יוצאים אלו
 איתם מחזירים שהיו וב״ע ר״ע כמו אכל צדיקים

 כמ׳׳ש משם אותם יממשיכין ממש דקדושה לזון
 נפשית ולא הגרים נפשות מיקרו אמאי לקמן

 הה' מדרי' גבי יב בהק' לעיל מוכח וכן 12ישי
 מ"מ יש' נש' כמו כמל' מתעברים שהם דאע׳ג
 לו' נר' לכן * ואמאי יעש מיקרו הגי־ים נפשית

 יכלו הנש'שלא דמחצב הרפ׳׳ח משארית הם דאלו
 ונשארו שכה' הדיני' לתוקף הברי' כעת להתברר
היה שהוא באד״הר נכללו ולא בקלי' שקועים

דינם נשתנה ולב כנו' הנשמות מחצכ כל כולל I באים הם דליל' ז' דרוש כנז׳כש״הב ושזל קרי עון
לשי



mל אהרןלד הקדמה הגלגולים ש׳ על פ'ב
 הברי' כעת הנש' ממחהב שנכרר מה שכל לפי

 לקלי' חעאו ‘ע ונפלו דחזרו אע־׳ג בא״הר ונכלל
 מיקרו ישר^ כש' מהם ונכרריס כשחוזרים הנה
 קרויים אתם בסוד תחילה כו כלולים שהיו לפי
 דהכהו הממזרים נש' כמו והם ו12 משא״כ אדם
 כי פ' כש״המ כמ״ש ו נינה הרפ׳ח משאיית נמי
 דנבררי' משום מנייהו עריפי דהני אלא עש י תצא
 מתחכרת הגר וכשנפש הצדיקים עי מיהא קצת
 אז מעשיו להיטיב ומסייעתו כעוהז הרוח עם

 כמש״ל א' במדרי׳ העקרית נפש עם מחעלית
 עי מהקלי' כך דנמשכים הנך משא׳כ כ כהק'
 • תי' שום כלי טומאתם בעוד אסורה ביאה

 וצא הס מלכים בני ישראל בסוד בש׳׳המ וממ״שש
 שנברר מה דווקא למ״ש גדולה ראיה יש מלכים

 • יעש ישראל נש' דנק' הוא הברי' בעת
ו ה י  הבירורים כל גס דהא איפרק לא אכתי מ

 והת׳ומ התפילה עי יום בכל הנבררים
 הבריאה בעת הובררו שלא הרפ׳ח ■משארית הם

 כמבו' ב׳א נש' מהם ונוצרים נבראים ואפיה
 דרוש ובש׳הכ ד׳מב ומבו׳ש פ׳א ש׳טל בע׳ח
 ע׳ב ה דף וכע׳ות נפ׳א ובדרוש הקטו' פטום
 ד״נה עקב ובפ' השביעית בדרוש ובש״המ ואילך
 אלו נש' מ׳ש וא׳׳כ * יעש בכ"מ ועוד האכי' ככוו'

 ר׳ע עי כמו דקדושה זון מזיוג דיוצאים דאע״ג
 והנלע׳ד • הגרים נפשי' דנק' ודומיהם וב״ע

 התי' כעת העליון המאציל ברצון דכשעלה דידוע
 הם שהם אביע ד׳ע מהם ולעשות ה׳זמ להחיית

 שהם זל למוה׳רחו שע׳ק כס' הנז' מחצבים הד'
 הנה והקלי׳ והמלאכי' והנש׳ הספי' מחצב

 הכחי' כל הוברר לא והנש' הספי' מחצב כשנבררו
 להתברר אז שהוכרח מה כל אלא לגמרי שלהם
להתברר בשאר והשאר לבד והשעה העת לצורך
מא' בפי'ע״חד״מאבמבו״שכמבו' אח׳׳כ

 מבררים שאנחנו ומה * יעש איתכסמו לא ומנהון
 ד״קג בהק' זל הר״שש כמ״ש משניהם הוא בכי
 עד להעלותם הוא הבירור יתכלית * יעש

 נפרדים הסיגים שאין לפי העליונה המחשבה
 כולא איתבריר דבמחשבה •לשם עלותם עד מהם

 שם ז״ל הר״שש וכבר * יעש ד״צב במבו״ש כמ״ש
 הברי' בעת שהיה והתי' הבי' בסדר האריך בהק'

 שנברר דכסדר ד״צט ריש שם וכ' ואילך ^מדצ״ח
ככל ידינו על ממש נעשה כך ימב בששת 'ונתקן־

 אכחכר והמצות התפי' שעי והוא • יעש יום
ס נוגה דקלי' רזון הרפ׳׳ח משארית מבררים  איז

שעה הזכות כפי דנש' בין דספי' בין שיעור  וה
 הך שיעור איתו וכפי ון1ל׳ למיץ אותם ומעלים

 והישסיה יששות מבירורי לביר בזון כח ניתן
 מבירירד וא׳א א״א מבירורי וא׳׳וא א״וא מבירורי

ס והז המעלית רום עד וכעדז עתיק דייגי  מז
 דכ׳ן עליונית ט׳ס מהעין ומוציאים דא׳ק ע׳ס

 חלקי ומהמצח ברורים לאיתם החסרים
 לגמרי וכתקכיס כיריי־י' לאיחס השייכים החדש

 וכלים אייית עם אורות הב׳ן עס המ׳ה ומתחבר
 לכשכגדר פרט כל מו' בסוד ויורדים כלים עם

 בירורייס מאותם והנש' הספי' מחצב ונשלמיס
ש מהק חס^ים שהיי ה״ עי'נ  המעביר- בהק' (

^ והולכים משתלמים ועדז סו״עא) ד״צ ע  מ
היו להתברר הכירוריס כל שיכלו עד בכי מעט  וי

 יע׳ן ד״קו בהק' שם כמכו' בסא לגמרי נשלמים
עו' ב׳א נש' נבראים דס דנש' כרורי' ומאיתס מ  כ

 כין בירור שום לך שאין באופן * הנ׳ל במקומו'
ה במחצבו להיכלל שיוכל דנש' כין דספי' ד קו  בנ

 הכ׳ל התי' סדר כל בי שיהיה עד לו הראייה
דנש׳המזי-ל' הכל ובזי * בכרי׳העילם שהיה כדרך
 לער כלל תי׳ שים בהם שאין 'בש׳ה־מ מבו' כבר
 שהוא מלכי' כני מסוד ולא מלכים מסוד שהם
 דרה אע׳ג הגרים ונפשות כנ׳ל התי' אחר

 דקדישה זון מזיוג להביאם וכ׳ע דר׳ע גוברייהו
מ  ממשיפיס היו דנש' מזיוג לאו נמי אינהו מ'

ס הטיפה להמשיך דפני' זיוג שהוא איתס  מדו
 הכל אלא הכיל כסדר מ׳ן העלאת b המעלית

ן העלאת כלי דחיצי' שהיא דחיות מזיוג הוא  מ׳
ה כמבו' דשביק ריחא ההוא עי וביה מניה אלא ע׳  כ

 שהדי יתדע יעש ושא׳מ פ׳ב ריש וש׳כט פ׳ו ש׳כג
ע שעי בין הגרים נפשות של עצמם כל  יכייצא יי
 ע? אלא נבראים אינם החכמי' שאר שעי בין

עה ישן להיליי זייג דליכא האשה מן פרישה א׳  א
 זיו,[ רק אצלו היה לא לגיורי! קדמאה דהוא

 דאעי/ שכן וכיון ׳ שס כש׳המ רזל כמ׳ש דחיית
 איכו ג'כ וכיוצא ר״ע עי הנמשכי' הגרים נפשית

ד מ׳ן העלאת בי שאין דחיית מזייג אלא  ע
 גמור ביי־ור כאן אין הרי העליונה המחשבה

 ■ מיקרי הגר ונפש ישראל נפשו' לכלל בא אינו ולכן
ר^ל כמ׳ש היינו בקהל לבוא דמותרים והא

בסמוך
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 נפש בו ליבנה זוכה שמתגייר שלאחי .כהמוך
ת  והוי ישדאל נפשות כשאר קדושה אחי

: גמור ישראל
 נפשות בייאת למה טעם טוב תמצא
 מן פרישה עי אלא נעשה אינו הגרים

 הוי אז ממנה פרוש. דנשאינו משוס אלא האשה
 דחיות זיוג ולא דנש׳ זיוג שהוא להוליד זיוג

 דחיות מזיוג אלא איכה הג^ים נפשית ובריאת
 דבזיוג משוס הוא לפענ״ד והטעם * באמור
 כי בו ונחלה חלק לקלי' לה אין נש' להוליד
 תוך העליונה הנוק' מקכלתו הכשפע השפע
 נש' בסוד שם ומצטייר ממנו ומתעכית רחמה

 ממנו כשפעים הקלי' גס דחיית כזיוג משא״כ
 את מחיה ואתה כמש״ה חיית צריכים הס שגם

 האור.ההוא אדרבא התו^ה עסק ועי כולם
 ונעשה נוגה מקלי׳ ניהק וחיטף עינהם מסמא

 פ' הס״הל־סוף מ״ש ובזת הגרים נפשית מהם
אשה שם היה שאם וזל ע״ב ריש ד״כט וירא

הזיוג אדרבא כי ע׳־׳ד ועי״ש מתעברת היתה
נמי וה״ט * ודו׳ק יעש וכי' החכמה אור מעכב
נק' אינו שרה של והזיוג וזל ע״ב רישמש״ש

 נפשות של זה דלענין ר״ל עק^ה שהיתה זיוג
 ואיכה עקדה שהיא כיון זיוג כק' אינו הגרים

 דחיית זיוג אלא דכש' זיוג כאן ואין מתעברת
 דבאבר לקמן רזל מ״ש ג״כ ובזי ־ לן איכפת ולא

 היא והכוונה ׳ וכו׳ נקכיס. כ' יש הקדוש
 ובין דנש' דזיוג בין זרק טי' מוציא הימני דנקב
 עכורים רגלים מי מוציא והשמאלי יחיוח דזיוג
 להם הנשפע השפע תמצית שהוא הקלי' אל מזון

 ושאר נוגה היא קלי'השוס וביניהם דחיות מזיוג
 ממשיכי' היו שלהם התורה עסק ככח החכמים

 מה דחיית מזיוג גדול ואור יתירה השפעה לקלי'
 עיניהם מסמים כזה ואדרבא בו הורגלו שלא

 בסוד ההוא( הגדול כאוד להסחכל יכולים שאינס
 ומעלים ניהק וחוטפים )וימות לרשע הלעיטהו

 ומצטיירים ומזדווגי׳ דנוגה לזון מ״ן בסוד אותם
 ובאים נפשית בסוד דכוגה דזא נוק׳ ברחם שם

 ר׳׳ע אבל היטב חיקון כלי כך הגרים כגופית
 היו משם אוחס מוציאים שהיו לאחר וחכיריו

 היטב שנית להחברר הימני לנקב איקס ;מחזירים
 מזיוג ג״ב .משם' אוחס ממשיכים היו ואח״כ

: והיעכא הגרים בגופית דחיית
P אהדו; Q

 לבד זה שדבר לא נ״ב בתורה עסקו עי DtT ח
 השי־מש שהבין וכמו התורה עסק גורם ,

 ג״כ זה ש״בר אלא ע״ב ד״עו לש׳המ בפי׳ זל
 עי שנעשה והטעם • התורה עסק. עי נעשה
 שכדי משים מצית שא* עי ילא התורה עסק

 אבא אור להמשיך צ*יך הגרים של אלו נש׳ להוציא
 בכח הקלי' עיני לסמות למטה דאצי׳ חכמה שהוא

ד ד׳כט כסי׳הל כמ״ש ההיא הגדול אור ע ע׳ עו  ו
 החיצו' את הדיחה הוא החכמה שאור פז בש״לח
 התירה עסק עי אלא נמשך זה ואין יעש לגמיי

 •התורה ב^לת בהק׳ כמכו׳ מצית שאר עי ולא
: יעש זלהה להרישש

D ם שהיתה האשה מן פרוש שהיה בעוד ש
 הדיש כ׳מע׳ להא׳מלי עי׳ נ״כ ־ עקרה

 שהביא ע׳א דקיב סו סי׳ ש׳פא ובקול ג׳ן אית סוף
 דאשתו ידע. דאא״עה דידן בהק׳ היזל משם

 מבי' ונתעברה שכתישר עד עליה בא ולא עקרה
 וזל כראשית פ׳ בש׳׳המ ממ״ש היפך דזה והק׳ א:

 היו ולא עקי־ית נשיחיהם שהיו מאי׳ו וראיה
 לאו שה״מ דלשון ומסיק כל״ס הזיוג מן נמנעים

 הפריז ואח׳׳המר יעש חתיס^עליה הגדול רכינו
 שכלו עיני ראית לפי ולקרב לרחק המדה על

 בהק' ליתא זל היא שהביא זה דלשון יראה והרואה
 דמאי כדרזל כן להכין ־חשב שהוא ובודאי דידן

 עקרה שהיתה מןהאשה שהיה,פרוש בעוד דקא'
 בא ולא ממנה פרוש היה עקרה שכזשהיתה היינו
 אלא רזל כוונת זה נר׳־שאין ההדיוט לי אבל עליה

 האשה מן פריש להיית רוצה שהיה׳ כזמן ר״ל
 דכזמן כש־׳המ שם שכ' לטעמיה אזיל דרזל והכוו'

 לפטור האיש יכיל להוליד זיוג דליכא ויניקה העי'
 כזיוג אכל מוחלת אשתו אם מהעונה עצמו

 וא״ב יעש כלל לפטור.עצמו יכול אינו להוליד
 שהיתה לפי להוליד זיוג דליכא אא"ער\ גבי ה״נ

 שירצה אימת כל עצמו לפטור יכול היה עקרה
 נתינת דקא' עקרה שהיתה והאי רשית נטילת עי

 אימת כל לפרוש יכול היה דהיאך הוא טעם
 כמ׳׳ש יל ועוד * עקרה שהיתה לפי וקא' שירצה
 נק' אינו שרה עם דזיוגו וירא פ' סוף בס״הל

 דלעולס יל וא״כ יעש עק*ה שהיתה לפי זיוג
ע היה דלא כש״המ כמ״ש מנ  והא כלל הזיוג מן נ
 ממנה פרוש היה עקרה שהיתה שכז הכא .דקא'
נק' שאינו כיון ממנה פרוש כאלו דחשיב היינו

זיוג
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אהרןלד הקדמה הגלגולים ש׳ על פי'כני
 וא״ש הגרים כפשוח כריאת של זה לעכין זיוג

 שם לש״המ בפי' ח״ד זל להש״מש ועי' • הכל
 ההדיוט ואני בזה שהאריך מה בראשית בפ׳

: והיעא כחבתי הנלע״ד
 והיה לחסד והפכה הגבו' את והמתיק י
 לברוא יכול היה לא דבלז נ״ב ־ וכו' בורא ־

 מצד הוא דגיורין דכפשין איצעיו דכל משוס
 קדמון חטא שעי ומ״ש • ה־ף בהיפיך ועי' החס״
 כמש״ל וקין אדם חטא היינו הקלי' אל יצאת
 שר״ע מציכו לא גר שנק' אעפי ומ״ש • לו בהק'

 כמי גופיה ורזל בש׳ס כנז' גרים בן רק גר נק׳
 • וסה׳׳ד יוחסין ועי' ע״ב ריש ד״מ לקמן כ״כ

 אביו עם שנתגייר גר דר״ע רזל דקבר לו' ודוחק
 דאביו דאע״ג דה״ק בדוחק ויל קטן בהיותו הוה
 להמשיך יכול היה שלא נא' כך מפני לא גר היה

 בהא דלא ממציאותו יוקר הקדושה נפש.מפני' לו
 נש' דיש יתרו פ' בש״המ וכמ״ש מילתא תלייא

 מיהו * יעש מדריגה אלף האב מנש' גדולה הבן
 הגר נפש אותה מצד זה לו ונמשך בסמוך ׳ממ״ש

 שו״ר ואמאי ממש הגר נפש שהיל מש' הא'
 ולא גר היה שאביו ואעפי הל שב' ר״פט בס״הג

 זוהמא לאעכרא קשה דגיורא נודע עכז הוא
 וכו' ר״ע של קדושה נש׳ גס כי והעכין מניה
 לבוש מצד ור״ל ע״כ הגר נפש תוך מלובשת ־באה
 ובזה י בהק' לעיל ככז' מהאב הנמשך הבן נש'
 : ה אות לו בהק' יד בס מש״ל ועי׳ הכל א״ש
א י  ל״ר כ״ב * ישראל בני נפשית כשאר '

 דיג בראשית פ' בזוהק מבו' דהא קא'
 דילה מגדפין אצא אינו שנתגייר לאחר דגם ע״א

 ומ״ש * יעש מיעהא מגו ראינון ישראל ־משא׳׳כ
 דדריש ר״פט ס״הג עי' לישראל גרים קשים וזס
 הגר נפש על מורכב בא דהרוח היכא נמי ליה
 לישראל קשים רה׳׳נ ד והק' ב בהק' לעיל ־כנז'

 ומ״מ * יעש מחטיאתו שהיא לפי הרוח דהיינו
 משוס כתקנים ירה ועל ר בהק' לעיל שפ״ק

• להיתקן לעולם באים הס שעי
 דנקט והא • כצ״ל קרובים שניהם כי 0ש

 שהיו משוס מאחריני טפי וב״ע לר״ע
 שזה לפי דקא' דידהו וקורבה א׳ בשיקול בוראים
 היא כגדיי לכאו' דקין מגבו׳ וזה דהבל מגבו׳
 וזה ימין זה גבו' וקין חסד היא שהכל משום
זכז נכללים הם שהח״וג משום היינו אלא ״&מאל

ס הכתיפייס דב' הזכי' כיחוי ד״ל שרו״הק ועי  ה
 כהתחכר לא הק' כמש״לריש יעשא״כ זבז’נכללים

ר' דהכל דגבו׳ משוס א״כ ביסוד הכתפיים ב' ק  עי
: כחי׳ שהיא דאי' חסדים הם ן קי

ג ^ י ע א  כת״א־ וכו׳כבר עליה שלאבא ו
 כע״ר־ דמשכי שינויי להכך היינו כ״ב ־ וכו'

תיו ה' סוד א״נ ליה שמיע דמרביה דסוטה  לירי
ה’ ד״ה ע״א ד׳׳סג כתובית תוס■׳ יעי' יעש תי ר  כ

שלקה דחזר כיון יל עמה תמיד וכשאר ומ״ש  י
ט א״כהלא שגיי־שה והיינו כמש״ל ה הג ק ר  פי
 והגי־יש׳ס וזל דק״ך בש״הפ זל מוהר״שו כמ״ש
 דקא' ושלחה דחזר ואפ' יעש מכולם נקיה יותר
 ומרציכה אביה לבית דשילחה ר1י בגט היינו לאו

ס הקשר להתיר רצתה שלא עצמה עיגנה כ  טכי
 ראי' דנהיכ שכוייא לאידך כמו צדיק אותו לבין
ה' ואע״ג * וגירש כסיב קאמר ולא ע' דהתו  צ

ש דנשא דקוטה בפ״ק אמר הא כתבו הבעי  וגיר
צד ומ״ש * להכי התם נחתי דלא ל״ד הוא יעש מ  י

 'כמי זה דמצד ר״ל ר״ע עם לב״ע קורבה יש זו
 : רק״צ קויבה הוה כמי דבלא״ה קא' לעיל דהא
ד p י iT 'רכר'* וכ^^ע ר״ע מעולים היו זו ובבחי 

כששר' דהעלאק משוס הוא הטעם 'כ״ב
 מצד שהיא ממה מעולה היא הגבו' מצד אלו

א ד׳כט וירא פ׳ סוף שם בס״הל כמ״ש החסד ״  ע
א אברהם בימי חפרו אשר דבארות וה״ט  שהו
ה ילהק עדשכא פלשתים סתמום החסד מצד ל ע ה  י

 כ' וכבר ־ יעש ונתקיימו הגבו' מצד אוחס
כו דק״וה הגכו' מצד שניהם וב״ע דר״ע רזל היי  י

מ בהם היה דורס דבחכמי ואע״ג * רבותייהו ה  מי
ס הי הק' ריש כמ״ש הגבו' מבחי' ג״כ שהס ת  ה

ו כט' עיקר אכל נשמותיהם בלבושי מיידי  הי
 ימ׳׳ש ׳ ע״כ רכז שס כמ״ש אחרות מבחי'
ק עי' וכו׳ נקבים כ' יש קודש בריק כאית ״ ע  ב
 א1על גכי דיד בראשית פ' ושמארשבי פ״ג של״ג
ע ריש ד״ל שרה חיי פרשת ובס״הל ט אות  . ע׳׳

 p//pS • סופ״ט בש״ך עי' חסיד ר״ע שנק' ומ״ש
 אכ^י ^א קין מטי' שלשחם נר׳׳ון שיהיה מי דאין
 אוישיך דנפ' התקנה עי היינו בג' רזכה דהא צ״ל

שו' שהיא למי א״א דבלא״ה ז בהק' הכ״ל כלילה  מ
 : יעש שם כמכו' א' בגו^ ביחד לנ״רן לזכות קין
ן  הו״ק שם אשר קין משורש ושלשתם ט

צ כמש' היינו כ״ב ־ הגרים נפשית ׳
אות *



לד הקדמה ׳הגלגולי• פי׳-על^ש׳כני

 דזמ הרפ״ח משארית הס הגריס דכפשות ז אית
 וכו' ב״ע אכל ומ״ש * כנו' ודינין גכו' שהס

 נ״ב * כלל אשה נשא שלא מזה ליוקר הוצרך
 דנשי׳ דקוטה כפ״ק הש״ס דמשני שכוייא ולאידך

 דקאמ' רסוטה בירוש׳ וכ״מ מיד דפירש יל ופי׳
 ולהכי לא וקו לחוד א' כעילה דמש׳ ופי׳ דכעל

 ב״ע מעלת גדלה ומ״ש דמי כלל נשא שלא כמי
 גריע דהוא מש' מזה דלעיל אע״ג וכו' ר״ע על

 השתא מ״מ כלל לישא שלא הוצרך דמה״ט מניה
 הוא שעה דבכל משוס מניה עדיף הוי נהיכ דלא
 דאינו ר׳׳ע משא״ך הגרים נפשות לכרוא יכול

•: האשה מן כשפורש רק
ז  לא קין משו׳ חלקיו כל שאביי ולפי ט

• וכו' רכא לגכי כמותו הל׳ היתה :
 הקלי' אחיזת שעיקר משו' הוא שהטעם נר' כ'׳כ
 כשו' משא״כ ודינין גכו' שהוא לפי קין בשו' היא
 וידוע לקלי' כ"כ אחיזה כו אין חחדים שהוא הכל

 ואין מסך כמו ההלכה על חופפים הס שהקלי'
 כמ״ש בוריה על אותה להכין לאדם מניחים
 שהוא מי ולכך ע״א ד״מה ואתחנן פ' כשה״מ

 מסיק להיות יכול אינו הרוב עפי קין משו'
 משור׳ שהוא מי כמו דהילכתא יכא1י שמעתחא

 הל׳ דאין נמי וה״ט הקלי׳ אחיזת רוב מחמת הכל
 כמש״ל הבל משו׳ הם דב׳ אע״ג ב׳׳ה לגבי כב״ש

 מגבו' שהוא מי דומה אינו מ"מ זו הק' ריש
 אנו ׳ומכאן : דהכל מחסדים שהוא למי דהבל
 פ' לגבי כפ' הל' כגון שכש׳ס כלגי לשאר למדין

 לרמוז ויש ׳ הוא נשמתם שורש אחר הולך הכל
 יעל שסי׳ כאביי שהל' דברים בששה זה טעם
 משו' היא יעל כי הוא דידוע בש׳ס כנז' קג׳ס

 עלי מדבית דאכיי בסוד ע׳א ד׳מג כמש׳ל קין
 דה״ט לו' זה בסי' זל שימזו והיינו יעש קאתי

 משום הוא לא ותו אלו הלכית בו׳ כאביי דהלכה
 זה דבר גרים ק קין שו' שהוא כלו'יעל קגס יעל
 רכה אמרינן •׳ק‘דבש נחמני בר מרבה ק״ל ברם

 צ״ל הנ״ל רזל ולפיד קאתו עלי מדבית ואביי
 כרבה קיילהל׳ אמאי וא״כ קין משי' היו דשניהם

 ויותר ומחיצה ענין משדה לבר יוסף רב לגבי
 לרבה דהשמיט ד״מג ל הנ רזל לשון על אתפלא

 ע״א בד׳׳מא גם עלי מבית דאתי אביי רק וכ׳
 דמשו' אמוראי שאר בהדי לרכה נמי ליה חשיב לא
כאביי הל>־ דאין ה״ט א״נ • וצי יעש קאתו קין

 עפי מתנהג השתא:העולםT משום רבא לגבי
 יבנה חסד עולם כמש״ה הבל שו' שהוא החסד

 הוא וגס קין שו' שהוא והגבו' הדין עפי ולא
 ולכך יוקר מבורר הבל ששו׳ לפי דלעיל מהטעם

 שו׳קין לעת״ל^שיטהר אכל כרבא הילכתא בזהז
 בסוד לה הק' סוף כמש״ל למעלתו ויחזור

 וס״הג ד״קמד וש״הפ צדוק בני הלויס והכהני'
 שהיא הגבו׳ עפי העולם הנהגת תהיה אז פ״כג

 דמשו׳׳ה ע״ב ריש ד״קכט בס״הל וכ׳׳כ קין שו'
 ע״ח ועיע יעש אבינו אתה כי ליצחק או׳ לעת״ל

 ובזת כרבא ולח כאביי הל׳ ויהיה סופ״ג שיור
 ושור' בחי' לפי שדיבר מה ש״כא דא״ח א״וא או'
 העת כפי הוא ההל' שפסק אלא אמת הוא נש'

 ושמחתי שכ״ב ע״ב דקיח כל׳הל שו״מ * והזמן
 ד״מח לקמן עי' הכל מן שהיה רבא ומ״ש * ככ״ה

ט וש״הפ ע״א  : יעש ע״ג ^
tT V□ הוא נ״ב * ובו' קין תערובת סוד כי 

• יתום נק' קין ששו' למה אחר טעם
 לעיל מבו' הנש' ניציצי כשאר קין תערובת וצננין
 על לאו ואב אב עי שלא ומ״ש • יעש ל בהק׳
 רפשיטאהיא קא׳ החטא דשעת התערובת עיקר

 היאדהנה והכוו' קא' לעולם ביאתם אשעת ^א
 להמשיך ראוי היה ואם אב של זכותם כפי אס
 כהכרק הנה הבל או אד׳׳הר משו' הבן לאותו נש'
 המעורכי' קין ניצולי איתם גס עמה שנמשך הוא
 ואם האב של כוונתם כפי שלא מאליהם בה

 בהק' שם מבו׳ שהרי ק' מיהו • דמו וביתומים
 וא"כ בקין נתערבו והבל אד״הר ניצולי דגם ל

 * וצ׳ע טעמא מהאי מיקרו יתומים נמי כולהו
 כעסה מעורבת היא גופה דהנפ׳ מוכח ומכאן
 תתמה ^ ומ׳ש ־ יא אוח ל בהק' ועמ׳שש בלוסה

 טוב' שיברא מי הנה וכו' שיברא מי נמצא לא וכו'
 בוראים היו ההוא הדור חכמי שכל כמש״ל הוו

 ויכניסם שיברא מי כלומר אלא לגרים נפשות
 מאי ניחא והשתא • ב״ע כמו דיסוד הימני בנקב

 ניצוץ הוא שרי משום מאחריני טפי לרי קט דג
 יאה ולא נאה ולו היסוד בחי' שהוא הצדיק יוסר»
 היא דאדיבא ומתרץ ו מכולה טפי זה דבר

:הנותנת • .

הקד'



י נ ש׳ על פ׳ כ

לה הקדמה
לד הקדמה גולים ג

 מד״ה לקמן כשלימו' הוכאה זו הקדמה
: פכ״ח ס״הג ועי' ע״א וד״סד ואילך

נ״ב • דאצי' נפ׳ גס לקחו קו״ה כי א
 ח^תו הנק' כתייס ד׳י׳ק נפש זולת ר״ל

 ע׳ב■ ד׳ל כט הק' ועי' לג הק׳ ריש הכז' ש״ע
 משלים שהאדם ואחר ומ״ש * לב אות ובמ״שש

 • ע״ב דיג יא והק' א הק' לעיל עי' וכו' לתק!
 רק זה אין כי שק־־מי כדרו' כת׳׳ל וכבר ומ״ש
 מגולגלת ישנה דבנש' ז בהק׳ עי' חדשה בנש'
 ועש פעם בכל מהנ״רן א' בכחי' רק לזכות א״א

 כסא דעשיה דכפש היינו לזה כסא וזה ומ׳׳ש
 בע׳ח ועיע דמברי' לכש' כסא והרוח מיצי' לרוח
 וכו' שמעולם נש' בחי' יש ומ״ש • פיוי־ שיד

 עלה מדמסיים שרשים דשא״ חדשית אפ*' הייכו
 מסיק הא בישנות ואי האצי' ער לתקן שזכו ויש

 שהק' מה ועי' • דאצי' נפש ליקח כלל זכו שלא
 מה והשתא שתי׳ ומה ע״ב ו דה ד בהק' לעי'

 רק לתקן השיגו לא שמעולם כאן למ״ש נענה
 ניחא לה אות ז בהק' לפמ״ב אמנם הנפש חלק
 בשו״' רק נמצא׳ זו מעלה ואין ומ״ש ׳ יעש

אלא ז דהק' לגמרי כחדשות כ״ש הכה קו״ה
לא ישנוח כש' ומ״ש * כ"כ שכיחי דלא משום

 מיהא דאיכא מוכח מזה דאצי' נפש ח ליק זכו
 בהק' לעי' כדברינו והיינו בישנות אצי' כחי'

 דברי' נש' אל שיזכו והלואי ומ״ש * חי אות יא
 כמבו' בפ״א לא אכל כזאחז גלגולי' ג' עי היינו
: ושק״מ ז כהק' ׳

ם ב ע מעולם שהיא וכו׳ הא' הבחי' ש ^ 
• וכו' עליונה ב' בחי' ויש וכו' בלבד

העולמות כל המשכת כה שיש הב' וכחי' נ״ב
 שבה ביע כ־כסמוך

קו״הוכשלקחו התחתונים
הב' דכחי' ב׳יע

ע בפני' מתלבשים  מ
ע נ״רן מ  היינו מ

 ביע בפני' המתלבשי' דידהו
 ומ״ש * כ אות לב ריש.הק' ועמש״ל החחתוני'

 לקוי׳ה ממנו שהוריש אד״הר של החל' איתו
 לקו״ה שהוריש הבחי' היא מה כט בהק' עיל
 ניצו' שהוא ונ״ל ומ״ש * לעצמו השאיר ומה

פ׳ית״ו המ ובש פ״ה ש״ך בע״ח עי' האב מנפ'

אהק

לתקן בידו ויכולת ומ״ש * א״וא כיבוד כמצות
דאצי'היינו נפש עד דעשיה מנפש וכו' א כפ

ק׳ כמבו' כלילה אויתיך דנפשי התקנה עי ה  ז״ כ
ל ואו״ע או״מ והס כחי' ב' בה יש ומ׳׳ש י  ע
ס כולם וחזקיהו ור׳׳ע ומ״ש • לב בהק' ן ה  מ

ל ספוקי ע׳ב רס׳ב דלקמן צ״ע האו״פ מ פ׳׳ ק  מ
׳ע • יעש מאו״המ או מאו״הפ הוא אם ב̂ר

□ ג ס נק' האצי' כעולם אבל ש פי * כנ
 כ רריש שכ״ה כע״ח עי' הכנפיס סוד

י •קא'שהם דהתס צ׳־ל מיהו • טז כלל סי ס׳ מ ח  ה
עי' והס צר במקו׳ הזרועו׳ כתוך■ הסתו' ע ר כ ת מ

 5א לנבלית ומעופפי' לזיועו׳ חוץ ומתנוצצי'
ר' אלא חסיי' בחי׳ דאינו קין וא״כ שרשם ע  ג

 לפמש״ש מיהו כנפי' בחי' ביה אית מהיכא
הגכו' שגס פיג ובש״טל פ״ג ובש״לר יוד

ומ״שניחא יעש א1ד כו״ק■ ־מתפשטי'
ס ה
ע פי פ ד

פ בשרו״הק הנה זרועיס רק כנפיס יש■ לא כ  ד'
ל * יעש כנפים איכא נמי דבביע נר' סר׳עב וי
 דאצי' כנפיס •מסוד הארה להמשיך ר״ל דהתם

ע א״נ-יל * האצי' אל בהם לעוף העשיה עד  דפפיי
ס ^א כנפיס דאיכא ו־אי דידהו באצי' נמי כ אי  י

ס' אלא העליון ראלי' כנפים לגבי בשס עולים  כ
 דגלגיצ לאו ב' בגלגול שיבואו עד ומ״ש • זרועות
 א/ דגלגול דוכתא ככל קיל דאדרבח טפי ב'עדיף

: הכי דדינייהו משום אלא עדיף
 אצא איני צדיק לאיזה מכונה מלאך שם ל

ל הי־וצה כל לאו נ״ב • זה משו' טו  לי
ד שהשיג דווקא אלא השם את  דאצי׳כמפו' נפש ע

ע' לעלות ויכיל ומ״ש • סע״א ד׳סד לקמן מ  ב
ד׳ע■- שבנה״ש המערב חכמי בשאלות עי' מלאך

 עדיה> דמלאך מש' דמהכא שהקשו יא הי' ע׳ב
תי' * מהמלאכים גדולים שהצ״יקים מש' ובמ״א ו
pשיהי קא' הגיף לענין רהכא כד״קמו זל התו״ח

 b שורש יש ומ״ש * יעש מלאך כמו רוחני גופו
 p-ipp והד־ תני הכתף באכי* השמאל בזרוע קין

הפתל:> באבר וקא' הזרוע פרקי מג' פרק באיזה הפתף> ז׳-ר
 בכקכ> קין כי וזל ע״ב ד״ס לקמן בהדיא וכ״ה

ע בד״סב זל למה־״חו ועי׳ שמאל זרוע של  ע״
. :׳ יוד אות כח בהק ועמ״של

ם ה i־ו גדולים אלף פיס:נוצות12 ג' בה יש ש i<ן 
ם נ״ב • קטנים ואלף בינוניים . ע ט  ה

 • זה דיבור בסוף בס״ר ממ״ש לך ית' זה למספר
 ע"כ ד״ט לקמן עי' גכו״ק בהם להיות והטעם

בריש כמש" והוא יעש דעיומ ממו' שהם משוס
הק'



צא אהרןלה ההדמה הגלגולים ש' על פי'בני
^ להסתפק יש מיהי ־ עי׳ומ בה יש נש׳ שכל א הק'  

בתי דאזליכן משוס דגד' הס הגדולות נוצו' אס  
. כתר דאזליכן להיפך או״ד ומיעוטו האוד ריבוי  

דררוש ושערית וכימין הקוצין ע׳ר ואיחור קדימה  
הס ארוכים שהם שהקוצין שם שכ' דציצית ב'  

ומריהטא * יעש לצאת שקדמו משום דעי׳ ממו'  
מעולות הם כינהו דארוכו' כמה דכל מש' דסוגיין  

. תי דהארוכי שכ' דכוצו' שערות גבי מדחזיכן ביו '  
והכי גופייהו לנוצות וה׳׳ה הקצרים מן מעולים  
ד״סא לקמן עצמו על זל מוהר״חו ממ״ש מש^כמי  

, וכד״סד הגדולות דנוצו' עזר דמספר מנוצה שיהיא  
דנוצו אלמא יעש מהגד' היא שנש' כ' ע״א ' 

, דאינו מאי טעמא אכתי מיהו • דגד' הס הגדולו'  
. אמנם * דהתס והשערו' והנימי' הקולי' כסדר  
. שמו׳ הך דרמי א' שאלה א דף זל להרד׳כש עי'  
< דבאותו אחריתי אשמו' הנ״ל דציצית ב' דדרוש  

והנימי החל ממוח הס שכ׳שהקוצי' גופיה דרוש '  
. ח רקדר ותי' הדעת ממוח והשערות הבי' ממו  

ואח״ב החל מוח נכנס תחי' יא v. ר המו' צניסת  
קוצין דיש ונמצא הדעת מי' ואח׳׳כ הבי' מו'  

.\ וכן דיניקה ממו׳ וכן דעי' ממו' ושעדות נימין  
ל ממו' ודי קוצין נק׳ שלשתם דעי׳ מו׳ ושל דג ' 

, דמ׳׳ש א״ש והשתא • ’ שערית ודגד׳ נימי׳ נק׳ ג׳  
מהדעת והשערות מלי׳ והנימי׳ מחכי דהקוצי'  

. מ דכא״וא דפרטו׳ בחב־׳ר מיירי' ולפי מהעיו  
. מין׳ודגד ודיני׳ קוצין נק׳ דעי׳ הג' שכל שע ני ' 

והני דעי׳ ממו׳ הס דהקוצין א׳ קא׳בשמו׳ לכך '  
דשמו באופן דגד׳ ממר והשערות דיני' ממו׳ ' 

. דכ״א בפרטו׳ ב׳ ושמו׳ העיומ בכללות מיידי א'  
, הס 'דהקוצין יל א׳נ * יעש בי׳ כתום׳ עכ״ד וא׳  

והשערות דכולם מויי׳ והנימי' כולם של מעי׳  
. ח • דכולס מגד׳ סבר הוא גס ע״ב ד׳פו זל והחי  

נטה השימועו' בישוב אך זל כהרד״בש מר לה  
נימא ואגב * למה ידעתי ולא יעש אחרת לדרך  

. והוא אחרת שמו׳ עוד איכא דציצית בפ״ה דהתס  
הכינה ממוח הדעתוהנימין ממוח הס דהקוצין  

משמו לגמרי הפך והיא החכמה ממי׳ והשערו׳ ' 
, העלוה לא זל והתי״ח הרד״בש ואיך כ דדי־יש ב׳  

כדף זל והריפש ליישבה חשי ולא שפתם דל על  
ע״ד לעמוד ויש בידו עלה ולא לישב חתר קנ״ט  

בררו לפניו חיסורילשון שהיה מדבייו נר' גס זל '  
. ובתחי לישב־ נר' ולפק׳ד * יעש הנ״ל דצילית ה '

̂י ו אהרון ב ס

 היא הדעת שמוח הדעת מדרוש דנו׳ להעיר יש
 נשמה החכמה ומוח רוח הבי׳ ומוח נפש כחי׳
 בו שנכנסים מצינו התחתון באדם והנה ־ יעש

 הנפש נכנסת שכתחלה למעלה מלמטה הנ״רן
 שהעי' העליון כאדם וכן הנש' ואח״כ הרוח ואח״כ

 שם כמבו' נש' והגד' רוח והיני' נפש בחי' הוא
 הדעת דרוש ולפי בכ״מ וכע״ח הדעת בדרוש

 מוח נכנס שבעי' צ״ל נפש הוא שהדעת הכ׳ל
מוח מוח וביני' הדעת  קא' חכ'ואיה הכי'ובגד'

 מוח נכנס תחי' המו' כניסת דסדר זל הרד״כש
 מוח נכנס כעי' דלעולס צ״ל וע״כ וכו' החכמה

 גופיה הדעת שמוח אלא נפש בחי' שהוא הדעת
 נכנס שבו החכמ׳ ומוח חב״ד מו' מג' כלול
שבו הדעת ואח״כ שבו הבי' מוח ואח״כ תחי'

דמיירי דציצית ה דפ שמו׳ ההיאש חוממילא
 לא ומשואה כ' דדרוש א' כשמו׳ העיות בכללות

 דפ״ה יל א״נ • זלילילשכה והת״וח הרד״בש חשו
 כולל שהוא גופיה דעי' החב' במוח מיירי דציצי'

 ומ׳מנו ברישא נכנס דיידיה ודעת חב״ד מו־ ג׳־ ג״כ
 וממנו דידיה הבי׳ מוח ואח״כ הקוצי׳ צומחים
 השערות וממנו דידיה החכמה מו׳ ואח״כ הנימין
 חב״ד ג״כ כולל שהוא דעי' הכי' מוח וכעדז
 דעי' הדעת מוח וכן ושערות ונימין קיצין ומהם
 א' דשמועה באופן ־ ג׳ ג׳ של שלש שהם באופן
 ב' ובשמו׳ כולהו העיומ בכללות מיירי ב׳ דדרוש

 בפרטי מיירי וכפ״ה כדלעי׳ דכא״וא בפרטות
 העי' דפרטות חכ״ד מו' מג' א' דמוח פרטות

 : הגד' דפרטות וכן היני' דפרטות וכן
ר ו ז ח נ  הרד״כש שב' ע״ד יל דה״נ לענייננו ו

 צומחיס > גב־״וק נוצות אלפים דג/ זל
 שו' שכל קיימינן כדעת דהכא דעי' הדעת ממוח
 כמש״ל חכ״ד כולל גופיה והוח בדעת הוא ק״וה

 ג״א צומחים דעי' דידיה ומחב״ד לד הק' ריש
 דעי׳ מיני' בינונים ואלף דעי' מעי' גדולים אלף

 גדולי' נק' כולם וכללות דעי' מגד' קטנים ואלף
 הכוללת דיני' מדעת נוצות ג״א צומחים וכעדז

 דיני' מיני' בינוניס ואלף דיני' מעי' גדולים אלף
 בינוני' נק' בכללות וכולם דיני' מגד' קטנים ואלף

 גכו׳׳ק דגד' מדעת נוצות ג״א צומחים• ועדז
שכ' קטניסורזל כולם נק' ובכללות שבו מעיומ

לשארוה״הא' דפרט היינו מעיומ שהם לקמן
גרועות הם שהם ככ"מ שהגדולו' ונמצא הפרטים

י מהקט' ■



י ג ש׳ על פ' כ

לה הקדמה
אהקלד הקדמה גולים ג

 מד״ס לקמן כשלימי' הוכאה זו הקדמה
עי' ע״א וד״סד ואילך . : פכ״ח ס״הג ו
ם א'  נ״ב • דאצי' נע׳ גס לקחו קו״ה כי ש

 הכק׳חצתו כתי־יס ד׳י׳ק נפש זולח ר״ל
 ע׳ב• ד׳ל כט הק' ועי' לג הק׳ ריש הנז' ש״ע

 משלים שהאדם ואחר ומ״ש * לב אות ובמ״שש
 • ע״ב דיג יא והק' א הק' לעיל עי' וכו' לתקן
 רק זה אין כי שק־־־מי בררו' כת׳׳ל וככי ומ״ש
 מגולגלת ישנה דכנש' ז בהק׳ עי' חדשה בנש'
 יעש פעם בכל מהנ״רן א' בכחי' רק לזכות א׳׳א

 כסא דעשיה דכפש היינו לזה כסא וזה ומ״ש
ע דמברי' לנש' כסא והיוח מיצי' לרוח עי  בע׳ח ו
 וכו' שמעולם נש׳ כחי' יש ומ״ש • פיוי״ שיר

 עלה מדמסיים שרשים דשא^ חדשית '‘אפ היינו
י לתקן שזכו ויש  מסיק הא בישנות ואי האצי' ע

 שהק׳ מה ועי' • דאצי' נפש ליקח כלל זכו שלא
 מה והשתא שתי׳ ומה ע״ב ו דס ד בהק' לעי'

 רק לתקן השיגו לא שמעולם כאן למ״ש נענה
 ניחא לה אית ז בהק' לפמ״ב אמנם הנפש חלק
 בשוי־' רק נמצא' זו מעלה ואין ומ״ש * יעש

 אלא ז דהק' לגמרי בחדשות כ״ש הכה קו״ה
 לא ישנוח נש' ומ״ש * כ"כ שכיחי דלא משום

 מיהא דאיכא מוכח מזה דאצי' נפש ליקח זכו
 בהק' לעי' כדברינו והיינו בישכית אצי׳ כחי'

 דברי' נש' אל שיזכו והלואי ומ׳׳ש * חי אות יא
כמבו' בפ״א לא אכל כזאחז גלגולי' ג' עי היינו

ושז״מז כהק'
ם ב ע מעולם שהיא וכו' הא' הכחי' ש  מ

• וכו' עליונה ב' כחי' ויש וכו' בלכד
 העולמות כל המשכת כה שיש הב' וכחי' נ״ב

ע כ־בסמוך  כיע כפני' מתלכשים שכה מ
ע נ״רן קו״ה וכשלקחו התחתונים מ  היינו מ

ע  כיע כפני' המתלכשי' דידהו הכ' רכחי' ס
 ומ״ש * כ אות לכ הק' ריש ועמש״ל החחתוני'

 לקוי׳ה ממנו שהוריש אד״הר של החל' איתו
 לקו״ה שהוריש הכחי' היא מה כט כהק' עיל
 ניצו' שהוא ונ״ל ומ׳׳ש ׳ לעצמו השאיר ומה

ח האכ מנפ' ע״ כ ת״ו המ וכש פ״ה ש״ו עי'  פ׳י
 לתקן כידו ויכולת ומ״ש * א״וא כיכוד כמצות

היינו דאצי' נפש עד דעשיה מנפש וכו' א כפ

 ז״ כהק' כמכו' כלילה אויתיך דנפשי התקנה עי
 עיל ואו״פ או*מ והס כחי' כ' כה יש ומ״ש
 מן הס כולם וחזקיהו ור״ע ומ״ש • לכ כהק'

כ דס'כ דלקמן צ״ע האו״פ  מספ׳׳קל ספוקי ע'
• יעש מאו״המ או מאו״הפ הוא אם בר״ע

ם ג  כ0 ככפים כק' האצי' בעולם אבל ש
 ב דרוש שכ״ה כעי׳ח עי' הכנפים סוד

 החס' מסוד שהם ■קא׳ דהתס צ״ל מיהו 'טז כלל
עעי' והם צר במקו׳ הזרועו' כתוך■ הסתו׳  מתנו

 אל לעלות ומעופפי' לזי־ועו׳ חוץ ומתנוצצי'
 גכו' אלא חסיי' כחי' דאינו קין וא"כ שרשם

 כלל לפמש״ש מיהו כנפי' כחי' כיה אית מהיכא
 הם הגכו׳ שגס פיג וכש״טל פ״ג ובש״לי יוד

 דכביע ומ״ש * ניחא יעש א1ד כו״ק- מתפשטי'
 ד׳נב כשרו״הק הנה זרועות רק ככפים יש■ לא

ע נר' סר׳עב ס ב  ויל • יעש כנפיס איכא נמי ד
 דאצי' כנפיס ■מסוד הארה להמשיך ר״ל דהתם

 דכביע א״כיל ־ האצי' אל כהס לעוף העשיה עד
 דאינם אלא כנפיס דאיכא ו־אי דידהו באצי' נמי

 נק' אלא העליון דאצי' כנפיס לגכי כשם עולים
 דגלגוצ לאו כ' בגלגול שיכואו עד ומ״ש * זיועית
עדיף  א' דגלגול דוכתא ככל קיל דאדרכח טפי ב'

:הכי דדינייהו משוס אלא עדיף
ם ל  אלא אינו צדיק לאיזה מכונה מלאך ש

 ליטול הי־וצה כל לאו נ״ב • זה משו'
ד שהשיג דווקא אלא השם את  דאצי׳כמבו' נפש ע

מע' לעלות ויכול ומ״ש * סע׳׳א ד׳סד לקמן  כ
 ד׳כד שכנה״ש המערכ חכמי כשאלות עי' מלאך

כ  עדיף דמלאך מש' דמהכא שהקשו יא סי' ע'
 ותי' • מהמלאכים גדולים שהצדיקים מש׳ וכמ״א
 שיהיה קא' הגוף לענין רהכא כד״קמו זל התו״ח

 אל שורש יש ומ״ש * יעש מלאך כמו רוחני גופו
 מפיש והד־ תכי כאכי־הכתף השמאל בזרוע קין

 הכתף באבר וקא' הזרוע פרקי מג' פרק באיזה
 בכתס קין כי וזל ע״ב ד״ס לקמן בהדיא וכ״ה

 ע״ב בד״סב זל למה־״חו ועי׳ שמאל זרוע של
• :׳ יוד אות כח בהק ועמ״של •

ם ה  • ף1גדולים־וי אלף גוצות נזפיס ג' בה יש ש
 הטעם נ״ב • קטנים ואלף בינוניים ,

 • זה דיבור בסוף בס״ד ממ״ש לך ית' זה למספר
̂ס לקמן עי' גבו״ק כהם להיות והטעם  ע״ב ד׳

בריש כמש״ והוא יעש דעיומ ממו' שהם משוס
הת'



צא אהרן לה הקדמה הגלגולים ש' על פי'כגי
 להסתפק יש מיהי * עיומ בה יש נש׳ שכל א •הק'
בתי דאזליכן משום דגי' הס הגדולות כוצו' אס

ה.
דהזציכן משום דגי׳ הס הגדולות כוצו' אס  

. כתר דאזליכן להיפך או״ד ומיעוטו האור ריבוי  
דדרוש ושערות ונימין הקוצין ע׳ר ואיחור קדימה  

. הס ארוכיס שהס שהקוצין שם שב' דציצית ב'  

. מו' ומריהטא • יעש לצאת ש.קדמו משוס דעי' מ  
מעולות הם כינהו דארוכו' כמה דכל מש' דסוגיין  

. תי דהארוכי שכ' דנונו' שערות גבי מדחזיכן כיו '  
והכי גופייהו לנוצות וה״ה הקצרים מן מעולים  

ד״סא לקמן עצמו על זל מוהר״חו ממ״ש נמי מש׳י  
. וכד״קד הגדולות דנוצו' עזר דמספר מנוצה' שיהיא  

דנוצו אלמא יעש מהגד' היא שנש' כ' ע״א ' 
. דאינו מאי טעמא אכתי מיהו * דגד' הס הגדולו'  
. אמכס • דהתס והשערו' והכימי' הקוצי' כסדר  

שמו הך דרמי א' שאלה א רף זל רד׳כש 'v. י' לר ע  
. דכאיתו אחריתי אשמו' הנ״ל דציצית כ' דדרוש  

והנימי החכ' ממוח הם שכ׳שהקוצי' גופיה דרוש '  
. ח דקדר ותי' הדעת ממוח והשערות הבי' ממו  
. ואח״ב החכ' מוח נכנס תחי' היא המו' צניסת  

קוצין דיש ונמצא הדעת מו' וארדכ הבי' מו'  
. וכן דיניקה ממו׳ וכן דעי' ממו' ושערות בנימין  

ודי קולין כק׳ שלשתם דעי׳ מר ושל דגד' ממו' '  
, דמ״ש א״ש והשתא • ‘שערות ודגד' נימי׳ נק׳ ג'  

מהדעת והשערות מכי׳ והנימי׳ מחכ׳ דהקוצי'  
. מ דכא״וא דפרטו׳ כחב־׳ד מיירי' ולפי מהעיו  
. שע ודגד נימין ודיני׳ קוצין נק׳ דעי׳ הג' שכל ' 
, והני דעי׳ ממו׳ הם דהקולין א׳ קא׳בשמו׳ לכך '  

דשמו באופן דגד' ממר והשערות דיני' ממו׳ ' 
. דכ״א בפרטו׳ ב׳ ואמו־ העיומ בכללות מיירי א'  
. הם דהקוצין' יל א׳נ • יעש בי' כתוס׳ עכ״ד וא׳  

והשערות דכולם מיני׳ והנימי' כולם של מעי׳  
. סבר הוא גם ע״ב ר׳פו זל והתייח * דכולס מגד׳  

נטה השימועו' בישוב אך זל כהרד״בש מר לה  
, נימא ואגב • למה ידעתי ולא יעש אחרת לדיך  
. והיא אחרת שמו׳ עוד איכא דציצית בפ״ה דהתס  

הכינה ממוח והנימין הדעת ממוח הס דהקוצין  
משמו לגמרי הפך והיא החכמה ממר והשערו׳ ' 

. העלוה לא זל והתו״ח הרד״בש ואיך ב דדיוש ב׳  
בל־ף זל והריפש ליישבה חשו ולא שפתם דל על  

ע״ד לעמוד ויש בידו עלה ולא לישב חתר קכ״ט  
בררו לפניו לשון חיתור שהיה מדכייו נר' גס זל ' 

< ובתחי׳ לישב־ כר' ולפק״ד ־ יעש הכ״ל דציצית ה  
̂י סו אהרין ב

 הוא הדעת שמוח הדעת מדרוש דנו׳ להעיר יש
 נשמה החכמה ומוח רוח הבי׳ ומוח נפש כחי׳
 בו שכככסיס מציכו התחתון באדס והכה * יעש

 הנפש ככנסת שבתחלה למעלה מלמטה הכ״רן
 שהעי' העליון כאדם וכן הנש' ואח׳׳כ היוח ואח״כ

 שם כמכו' נש' והגד' רוח והיכי' נפש בחי' הוא
 הדעת דרוש ולפי בכ״מ וכע״ח הרעת כדרוש

 מוח נכנס שבעי' צ״ל נפש הוא שהדעת הכי׳ל
 קא' ואיה חכ׳ מוח מיחהכי'ובגד' וכיני' הדעת

 מוח נכנס תחי' המו' כניסת דסדר זל הרד״כש
 מוח נכנס' כעי' דלעולס צ״ל וע״כ וכו' החכמה

גופיה הדעת שמוח אלא נפש בחי' שהוא הדעת
ככנת שבו החכמ׳ומוח חב״דמו' מג' כלול
 שבו הדעת ואח״כ שבו הכי' מוח ואח״כ תחי'

 דמיירי דציצית דפ״ה שמו' ההיא א״ש וממילא
 לא ומשו״ה כ' דדרוש א' כשמו׳ העיות בכללות

 דפ״ה יל א״נ • ליישבה י זל והת״וח הרד״בש חשו
 כולל שהוא גופיה דעי' החב' במוח מיירי דציצי'

חב״דודעת ג״כג׳-  ומ׳מנו ברישא נכנס דייריה מו'
 וממנו דיריה הכי׳ מוח ואח״כ הקוצי׳ צומחים
 השערות וממנו דידיה החכמה מ'ו׳ ואח״כ הנימין
 חכ״ד ג״כ כולל שהוא דעי' הכי' מוח וכעדז
 דעי' הדעת מוח וכן ושערית וכימין קיצין ומהם
 א' דשמועה כאופן ־ ג׳ ג׳ של שלש שהם באיפ׳ן
 כ' ובשמו׳ כולהו העיומ בכללות מיידי ב׳ דדרוש

 כפרטי מיירי ובפ״ה כדלעי׳ דכא״וא בפרטות
 העי' דפרטות חכ׳׳ד מו' מג' א' דמוח פרטות

 :הגד' דפרטות וכן יני'vר דפיטות וכן
ר ו ז ח נ  הרד״בש שב' ע״ד י׳ל דה״נ לענייננו ו

 צומחים גב־״וק נוצות אלפים דג' זל
 שו' שכל קיימינן בדעת דהכא דעי' הדעת ממוח
 כמש״ל חב״ד כולל והוא'גופיה בדעת הוא ק״וה

 ג״א צומחים דעי' דידיה ומחכ״ד לד הק' ריש
 דעי' מיני' ביכונים ואלף דעי' מעי' גדולים אלף

 גדולי' נק׳ כולם וכללות דעי׳ מגד׳ קטנים ואלף
 הכוללת דיני' מדעת נוצויצ ג״א צומחים וכעדז

 דיני' מיני' כינוכיס ואלף דיני׳ מעי' גדולים אלף
 בינוני' בכללותנק' וכולס דיני' מגד' קטניס ואלף

 גכו״ק דגד' מדעת נוצות ג״א צומחיס- ועדז
 שב' קטכיסירזל כולם נק' ובכללות שבו מעיומ

 לשאר וה״ה א' יפרט ה׳יינו מעיומ שהם לקמן
גרועות הם שהס בכ״מ שהגדולו' ונמצא הפרטים

י מהקט' ■



אהרןלה הקדמה הגלגולים ש' על פ׳בני
הדכל־ להיית זל מוהי״חו זאת עשה ובכוונה וחסר
 ולקמן נש׳ שו׳ לעיקרנוגע

 יעש ע״ן מתוקן
לו אשר בחינתו זולת

הל׳ע־׳׳אחא ד
 ואלו מהעי׳ דאלו עצמה בחי׳ שכאותה מהקט'
 מעולות דיני' הגרולו׳ מיהו ’ הקוצין ע״ד מהגר׳
 מקט׳ מעולות דגר׳ הגדולות וכן רעי׳ מקט'

ל: וא׳־ש דיני׳ כ ה
\ tT□ וכו׳ ויש ארוכות גדולות שערות בהם יש 

 הקנה בימין הס שהארוכות לכאו״נ נ״כ
 כנר׳ העופות בנונ׳ שהוא וכמו בשמאלו והקצרות

 אכן ד״מט ריש פ״כח שם מה״הג וכ׳־מ כחוש
הניצו'שוהבשניה׳שהרי פרטו׳ צ״ללמהאין וא׳׳כ 1 א' שער מן חיים הצעיר ואני דס״אע״א ממש״ל

 * וכו' כגידים לו אשר בחינתו זולת □C* ח
הכחף־ מאבר שהוא מי רכל נמ״ל נ״ב

 הכתף באבר הוא הא׳ מקומית כב׳ מושרש הוא
 שבכנף בנוצו׳ והב' בעצמו' או בגירים או כבשר
יעש' יסיא ד״ס ולקמן הלננין כתחי' לעי' וכ״כ

 הוא שהרי הכי מש' לא וכו' זו שכנוצה שמאלי
 ניצו' הס ומ״ש * והיעבא כנו׳ הרבה ימים האריך

 ללמוד אין בקטנותם שמתים הילדים של -נש'
 שנים בקצרות שמתים צ״ג לקצת אחי טעם מכאן
 להו קרי ילדים רהא ז בהק' דלעיל הטעם זולת

 * גדלות לכלל באו שלא דמש' בקטנותם שמתים
 מן יותר־ גדולה מעלתה בעצמה הנוצה כי ומ״ש

 בתוך התקוע הקנה־ קצת אותו אפי' היינו הגומא
 מאי לפום הגומא מן יותר מעלתו ג״כ •הגומא

 בר רמי והרס הגומא הוא דאביי לקמן המפ'
 הוא שם התקוע השמאלי הקנה וקצת חמא

:הנביא שמואל
t וכו' קין ע״ש הוא ק״ן של זה וחשבון 

 ק״ס נוצה ככל ראוי'להיות היה ל^ז נ״ב
 הבל גבי וה״נ יוד חסרים ולמה קין כמנין -ניצו'
 אמנם ק״ן ולא ק״ס עולים ל׳ב ה״פ -שהרי

 בסוד טז כלל ב דרוש ש״כה כע״ח לפמ״ש
 החס' ליענפי מתנוצצים אורות שהם הכנפים
 שאינם שמאחר קצת ניחא י יעש הזרועו' שכתוך

 וה״ג ה״ח שהם השורש מהם וחסר לבד ענפי׳ רק
 שהם לפי א"נ זבז התכלליתס בסוד יוד •שעולים

 בניצו׳ גס לבן כנו' יש הכולל גמור פר׳ סור
 נוצה בכל וליכא השו׳ חסר ג״כ מהם •המתנוצצי'

 בהגהת פ״כח שם ש״הג ועי' לבד ניצו' ק״ן רק
 שח כי סו״פכו בס״הג כמ״ש א״נ ׳ יעש מא״ש
 נחסר הבל של פגמו שעי א1̂ שית לקרותו י־אוי
 של היוד נחסר הפגם שעי הכא יעש׳וה׳׳נ היוד

 ומ״ש • יוד ג״ב העולה הבל של ב' וה״פ קין
 טעם הנה להבל קין שבין ההפרש כצבד וזהו

 ד״ע שופטים כש״המפ' ממ״ש תבינהו זה הפרש
ח דרוש בסוף ע״א ע נשים ^ עי  בס״הג שם ו

 אשר הגידים בחי' הנה ומ״ש * א ע׳ ר״מט פ*כח
מגומגם שהל׳ ייאה הרואה וכו' הכתף גאבר '

אפ״ל
וקנה

 דכן לק׳ כ' דבכתף שבגידיס זל מה׳ירחו שו׳ מ ד׳
 ת״ח ניצי' מתייג יותר כו דיש ע״ב ורנ״ט רע״ב
 און שכנוצו' שישו ואלו יעש וע״ה בע״ב זולת

 הכת׳ אבר כללו׳ על יל וכ״ל לבד ניצו' ק״ן רק בה
 ולק' לא בהק׳ כמש״ל לס״ר נפרט שהוא כולו
 רכל נוצות הג״א שככל הניצו' ואלו ע״א ד״נח
 למ״ה רק עולות אינם בכ״א ק״ן חשבון לפי הכנף
 מצאתו א' ולקו' ריבוא ט׳יו להו ובצרי ריבוא
יש העקב ובזה ל1ו וכ' מזה שנרגש פ״כט בס״הג

 א1י בנוצה שאין ואעפי נש' ניצו' מתריג יותר בו
 התר׳יג שכל בהכיח שאינו מו״מ זה אין ניצו' ק״ן
 קו' אבל ׳ י׳עש וכו' א' כנוצה יהיו העקב של

 * והיה ק' אכתי הכת^ כללות דעל הב'
 בניצה הנבלע והדס הגומא עוד דאיכא
 ב' כל שבין והמעמיד שערות מבלי החלק

 נש' ניצו׳ ג"כ הס אלו שכל ומכאן מכאן שערית
 להיפך תיקשי דא״כ אלא שבנוצה הק״ן מלבד

 מעמידים ע״ה שהיי •׳ר מס טפי להו פשו דהשתא
 הקנה וקצת עז ב'הרי והדס והגומה נוצה בכל הס

 פ' הרי ג' החלק הקנה וקצת לב׳ שנחלק התקוע
 צא ריבוא כ״ר הרי ג״א פעמים פ׳ וחשוב צא

 ריבוא ט׳ להו פשו הס׳יר לתשלום ריכוא ט״ו מהם
 מש״ל ועי' * וצ״ע שבכחף הס״ר על עודפים

 הט׳ ו1ג ואולי * זל הת״וח משם ב אוח לא בהק'
 הילדים נש' ניצו' אותם הס כאן היתרים ריבוא

 בכלל שאינם כ' לכלל באים ואינם בקט' שמתים
 להק' דאין ודע ־ ולמעלה כ׳ מבני שהם הס״ר

 ג' של ג' הס נוצות דהג״א ה אות דלעיל לדברינו
 דה״ג וחצי ס״ר לב"פ קרוב צהו פשו דהשתא ג׳

 לבד הנפש בחלק הוא דכז לא בהק' לעיל קא׳
 ונר״ון הנש' בחלק וכנגדם הרוח בחלק וכנגדם
 איכא לא דהק' מההיא ואדרבא א' הכל ועיומ

: וק״ל ה באות הנ״ל לדברינו ראיה



צבאהרןלה הקדמה הגלגולי• ש' על פי'בני
נ״ב ■ ונו' הוא בגומא אשר והרם
או' ופעס בגומא הוא שהדס הו' פעם

 הוא הקנה שקצה כיון אלא הקנה בקצה ההוא
 הריף בתורה ועמיתי • כ״וב מיקרי בגומא ^תקוע
 על אלא קא' הגומא עיגול על דלאו אמר •נר״ו

 פי k ונכנת מתמצה הדס שמשס לפי •תחתיתה
 שבגומא הרס שפ״ק ולכך שס התקוע הקנה

 מה ניחא נר״ו ולפיד משס בא הוא שעיקרו פיון
 שמפסיק כמו לב' הגומא מפסיק הקנה שאין
 אין הגומא שכתחתית משוס לב׳ הקנו: את הדס
 יותר ההיא ונוצה ומ״ש * וק״ל מפסיק קנה שס

 תתמה ואל הל פ״כח שס כס׳׳הג כ' וכו' גדולה
 ר״ע של מנוצה גדולה יחזקיה יהודה נוצת אס

 • יעש וקטניס גדוליס יש נוצה שבכל בי' שכבר
 וחזקיה זו'דיהודה נוצה אס ירענא לא מיהו

 דמוקדס עזר שמספרה לנוצה במספר היא קודמת
 עדיף רמאוחר היא מאוחרת או עדיף במספר

 התס זל למוהר״חו ליה דמס״פל דהיינו ואפ'
 ידעתי לא עצמה הנוצה וגס וזל כס״הג

: יעש מקומה־
^ pp ,p . ppppנ״ב • ןן;ו׳ ׳

 רמ״ש • הו״עא וד׳׳ן לו הק׳ ריש עיל
 ׳ ע״א דיא שה״פ עי' וכו' הדיבור לו שנתייחד

 לו הק' ריש עיל וכו' ק״וה כי ש״ד כללו ומ״ש
 ועיש כט הק' ולעי' עב ר ור״סב סו״עא וד״ן

 עי של הגבו' כי הודעתיך וכבר ומ״ש ’ בדברינו
עי' ע״א י״סא צק׳ הובא ההק' ע״ס מכאן וכו'  ו

 ומ״ש ־ פ״כג וס״הג באורך ופ׳׳ב פ״א שיד בע״ח
 בנקל כלו' הטעמי' עד אפי' להשיג יכולת בו יש

 מעשיו עי שהוא הכל כשו' כ משא נש' מפאת
 * יתירה צטירחא מ ’ונ מר״עה כמו .העצומיס

 פ״א ש״לא עי׳ א׳ וכסוי לכוש רק שס אין .ומ״ש
 אינו אבא כי ומ״ש ’ בכ״מ ועור ש״לב וריש \פ״ה
 ב’בשל עיש וכי׳ אי' של החו׳׳ג עי רק כלל מאיר

 בענין ד״מו ולקמן ע־ג דפ״ה ובש״הפ ופ״ו ת״א
 תחי' היוצאות הס הגבו' כי ומ״ש • חוצפית פ'

 לעיל כתבו כבר הרי דעתי׳ הגכו׳ על קאי אי וכו'
 שגס דאי' הגבו' על קחי אלא כאן ושנאו חזר ולמי?

 בס״הג כהדיא וכ״ה שצה מיסוד תחי' יוצאות הס
: הנזל ע״ד ר״ל כנזל ואו' פ׳כג

א  ושו' כהני' יהיו קין שורש כל לעת״ל י
ובש״הפ ע״ב ד״סא עיל * וכו' הבל

א יחזקאל  מ״ש מיהו ’ ובס״הגפ״כג ד״קמדע׳
 שו' כל וכו׳קשהדאטו כהניס יהיו שו'קין כל
 לכשיתחלפו כהני' הבל שו׳ וכל נינהו לוייס קין

 קין משורש הס כהני׳ טובא והלא לעת'ל אהדדי
 הם לוייס טובא וכן וכיוציי הנביא יחזקאל כמו

 ככא״וא איכא ישראליס טיבא ועוד הבל משורש
 לעת״ל ולוייס כהניס יהיו נמי דאינהו וס״ד
 צדוק בני הלוייס והכהניס רק קא' קרא והא
 דמשאר ולוייס כהניס ותי ישראליס לא אבל

 ונר' לאו או מיחלפי נמי הינהו אי דיכס מה שרשי'
 דוגמת קין משורש השתא דאתו לוייס שכל דה״ק
 כהנים וכל כהניס לעת״ל יהיו וכיוצא קורח
 וכן לוייס לעת״ל יהיו הבל משורש השתא דאתו
 דתרווייהי ישראלי' ובש׳׳הפשס־אבל בסמוך מוכח

 כגון קין משורש דאתו וכהניס קיימי כדקיימי־
 הבל משו' דאתו ולויים וכיוצא הנביא יחזקאל
 דמשאר ולוייס וכוהנים נינהו שפיר בלאו״ה
 דאיכא יח אות יא בהק' לפמש״ל הנה שרשים

 דאינהו ידאי יעש השרשי' בשאר גס ק״וה בחי׳
 והפרט הבלל כי הכלל ע״ד אהדדי מיחלפי נפי

 הם בכ״מ ולווים רכהניס לך ית' ומזה * הס שוים
 משאר והישראלים גופיה שורש דאותו מק״וה
 קו״ה בשו׳ ב-ין וזהו גופיה שו' יאיתו שרשים
 דבכל וה״ט הכוללים שרשים בשאר בין הכולל

: ורו״ק וישראלים לוייס כהניס איכא ושו'

רו קדמה ד
 ואילו מד״מט לקמן הובאה ככולה רובה זו הק'
 ־ במקומו דבר כל ונציין הנה וא' הנה א'

 י הדפיס על נציין לכן ארוכה זו הק׳ ולהיות
 אמרר והתיקו' הזו' שכס' ואע״פי א ע״א ד"מ

 נתגלגלו ואח״כ עד מכאן וכו'
לעי' ד״ן עי״ל וכו' בר״ע עי'  ובהק' לג הק' ריש ו

 היה ובו' שקין אלא ומ״ש ׳ סו״־עא דט״ל לה
 שם ובדברינו כט הק' ריש עיל וכו׳ רע רובו
 בקינן להיתקן קין התחיל ואח׳׳כ ומ״ש • ואו אית
 הק' ריש לעיל ברברינו עי' בזה שי״ל מה וכו'

 היובכחי' ועשו יעקב כשנולדו א״ומ״ש אות כז
 בעשי עתה והיה ומ״ש * כט הק' ריש עי' קו״ה
 וידו כך הב׳ פי' יהיה לפי״ז יעקב ממנו לקחו

אבל כעשו עתה שהוא דקדושה בעקב אוחזת
לפ״מש



אהרןלו הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 הבכורה איך נת' שקדם ובדרוש אח"כ לפמ׳׳ש

 בעקב הב' פי' יהיה דקלי' בעקב כפלה הטוב של
 דקדושה הטוב נפל שם כי הקלי' דהיינו ממש עשו
 מ״ש וז״ס ומ״ש * ז אוק ומש״ש לג בהק' ועי'

 דלפי משוס ר״ע יצא יששכר מן כי וכו' במד״ר
 יצא ואיך גרים כן היה ר״ע שהרי ק' פשוטו

 ואח״ב ומ״ש • ש״דא״ש סודן לפי אכל מיששכר
 עי' כסוד כתעברו ואח״כ וכו' כינו״א נתגלגלו
 כי משזל יזס ומ״ש * ולג לב בהק' עיל כפיכחס

 דהלל ואע״ג ע״א דמ״ט עיל שכה ק״ך חיו ג'
 לא ע״ב ד״מו לקמן וכ״כ שכה ק״ך' חיה נמי

 • חלקים לג' חלוקות ששנותיו מי אלא קחשיכ
 היינו ־ מר׳׳עה עם וכי' אחיזה להם יש ומ׳׳׳ש
 של זרועותיו ב' הס ור״ע דריב״ז מע״כל כמ״ש

:קין כשו' המעורבים מר״עה
 מדברי' שאנו מה שכל כמ״א בי' וככר ב

 הוצרך * כלבד הנפש ככחי' הוא וכו'
 שהם ור״ע לריכז יש קורבה דמה תימא דלא לזה'

 מה שכל לזא מהבל שהוא מר״עה' עם ג^קין
 בבחי׳הנפש הוא הם'מקין ור״ע דריבז או' צזאנו

 וא״כ מהכל שהם אפ' שלהם הר״ון אכל שלהם
 לקמן מיהו • שלהם' הר״ון מכתי' היא זו קורבה
 עם זל מוה״רחו שקורכת מבו' ע״א דמ״ט

 ה״ה וא״כ • יע״ש גופה הנפש מצד היא מרע״ה
 דכולס הנפש מצד היא נמי ור״ע ריכז לקורכת

 גופה דהיא איפכא דרזל יל״פ וא״כ הם א' פחי'
 מצד היא זו דקורבה תימא דלא לאשמעינן אתא

 ככחי' הוא עסקינו דכל לזא הנפש מצד ולא הר״ון
 מזה ומוכח * קורבה קאמרי'דאיכא ועלה הנפש

 ועי' מק״וה מעורכת שתהא אפ' עצמה רהנפש
: יא אות ל כהק' לעיל כדברינו

ם נ  עצמו הוא אחאי רכ שזה לו כמדומה ש
 זל להחידא עי' נ״ב ־ משכחא אחא רב

 אחאתיי אחאייורב דרכ שב׳ לחכמים ועד כס'
 וגלה בו דיבר ה' שרוח מדרזל כן והוכיח נינהו
 סבוראי מרבנן היה אחאי דרכ זל למוה״רחו סודו
 אחא ורב אחאי רב פריך הש״ס קא' דזימנין והוא

 ־ יע״ש ■אחאי רב גלגול היה שאלתית ה מחבר
 רישא כקיט דאמאי לשמוע קשה מדיזל והוכחתי

 הוא אחאי דרב לו שכמדומה דקא' סיפא ושביק-
 גלגויל אחא דרבי מ״ש גס משכחא אחא גופיה-רכ

כאן דאומר מאי׳ דכל דק לא אחה׳׳מר אחאי רב

ח זרע טי' מבחי' היתה שלהם

 שורש אעיקר קאי נתגלגל ואח״כ נתגלגל ואח״כ
 • פה הכז' 'פרטיים אישים על לא, גופיה קין

 של רבו הלוי אהין בר' נתגלגלו ואח״כ ומ״ש
בעצס' וידאל נתגלגלו'בדון ואח״כ וכו' מ"מ כו׳  ו
 המ׳׳מ וחלמידו זל הר״אה שאיך תי' אין ־ מ״מ
 כסמוך דלפמ״ש א' ברור יהיו א' מבחי' שהם
 רזל כ׳ דכבר ניחא קין שורש אעיקר קאיי רכז

 משורש שימצאו דאפ' ד׳לב קוס לא כיהק'׳ לעיל
 שהר׳׳אה ומ״ש ־ יע״ש א' בדור הרכה ניצו' א'
 זל חיד״א להגאו'׳ עי' הה״מ של' רבו היה זל

ע' ח״א כש׳׳הג  כן כר' שאין עז שהעיר הוא״ו מ
 ומ״ש ־ יע״ש הה"מ מדברי ולא זמנים מסדר לא

 זל הרמ״בס עם וקודכה שייכות לו היה שיהה״מ
 עם ר״ע של מקורבה נמשכה זו שקורבה אפ'

 כיצו׳ היה ̂זל הרמ״בס גס כיי הכ״ל מרי׳עה
• עי׳ב דעי׳ח שכס״הג כליקו' כמ״ש מרע״ה

ם ד  • ע״ה היו ששכיהם ור״ע ריכז ובענין ש
 שהנפש ומ״ש • ע״ב דמ״ט לקמן עי'

הק' עיל וכו' " , *
 הנש'עצמה אבל הנש' לבו׳שי ׳ס ה אלו שטי' כו

 שריכז לך יקשה צא ובזה אחרת' מבחי' היא
 • ווסף טי' אצל להם מה קין מישו׳ שהם ור״ע
 לכוש שהיה הוא אמת ר״ע דכשלמא צא״ל מיהו

 בז כהק' שם ככז' ע״ה הצדיק יוסף מטי^ נש'
ד זו מכחי' שהיה שם ,הוזכר לא ריכז אבל עו  ו

 הם מהם א' ר״ע שהיה טי' שץד .שם דמכו'
h ואס יוה״מ" h ליה מדכייל מכחי'זו הוא נמי 

 דאי׳כ ועוד יוד ולא יא הו״ל' איי׳כ ר״ע בהדי
 לא■ שדיבז ויל עמהם הוא גם נהרג לא' למה'
 כדמש' ר״ע בטי' כלול אלא בפ״ע טי' היה

 א' טי' וא״כ א' טי' שהיו דקא' דרזל מלישנא
 יל הוא גס כהיג שלא ומה לב' ונחלקה היא

 ולא זו שבטי' מבור^ היותר הטו? מחלק שהיה
 כמבואר ר״ע כמו לחיצו׳ אחיזה כ״כ בו היה

 להתגלגל הוצרכו זו ולסיכה ומ׳׳ש * זל בדבריו
 מוכח מזה לכאו׳ גלגולים אותם ככל אח״כ
 גופייהו איכהו על לא‘־ ג כאות כמ״של דלא
 מש' ימהכא נתגלגל ואח׳י־כ נתגלגל ואח־׳כ קא׳

 זר דלסיבה י״ה׳ק ואפ׳ גופייהו אאיכהו דקאי
 להשלים בידם ספק ,היה, לא כעורים רחטאת
 כעולם להטת יצטרכו י ולא שלהם השורש תי׳כל

' : וק*ל גלגולים אותם כל
עב י ■



■יצג ,־ אהרן לי הקדמה •הגלגוליסז ש׳ על פי' כני
 קדושה כפש נכנסה זר לסיכה גס 0^ ה יע״כ

 וא״ת נ״כ * ישראל מזרע ולא וכו'
 בזר׳ שבאו דיוסף טי' משאר דר״ע זו טי' •ימ״ש
 דאפ' ר״עג ד׳גן ויחי פ' כס״הל כמ״ש יל יישראל
 בזונה ונגעה מיוסס שיצאה ראשונה טי' שהיא
 עד וכו' ר״ע של נפשו כי ומ״ש * יעש ההיא
 אין יוס' זר׳ מטי' שיצאה הנז' ענין גרם יאח״ך

 מטי' יצאה היא עצמה נפשו דאין כפשוטו הענין
 הקלי' בין כהר שקועה שהיתה דמאחר יוס' זר'

 הענין אבל הלום עד הביאה מי וקין ארם תימות
 הגש' לבוש בחי׳ היא יוס' שטי' ד באית <מש״ל

 הקלי' מעמקי ר״ע נפש וכשיצאה עצמה הנש' ולא
 הדעת ממוח מאד גדולה להיותה בעו״הז .לבוא
 מטיפת שלה הלבוש לה ניתן לכן. למעלה עצמו
 בהק' כמש״ל הדעת ממוח נמשך ג״כ שהוא ייספ

 בדרושי' נת״ל וכבר ומ״ש ־ ע״ב ריש דכז •כו
 טעם וזהו • יעש לד בהק' לעיל הוא וכו' שקדמו

 כיון ועוד אחז ומ״ש ע״ה ר״ע שהיה למה .צ'
 ק׳ מיהו * ג' טעם הוא וכו' גרים כן היה שר״ע
 להתלבש ר״ע של נש' הוצרכה דאמאי ב' לטעם
 בן י רק גר היה לא עצמו היא והא ־הגר כנפש
 אות לד בהק' ולעיל רזל כדקא' יוס' הנק' גרים

 האב מנפש לבן הנמשך הלק דלאותו כתבנו '
 א״א והכא יעש הגר נפש קרי לנש' לבוש \נעשה

: וצ״ע ג' טעם היינו דא״כ כן לו'
 א״ל גס וכו' ריכז כי א״ל קין בשו' גם \

 היו ג' כי א״ל גם וכו' הרג מר״עה כי
 ומ״ש יעש ע׳׳ב ד״נד לק׳ הובא כז וכו' שטעו

 של הקלי' כתיך נתונות היו קין שו' ־נש' ניצו' כי
 וע׳יע כיותר שמכו' ע״א ד״מג עיל סיסרא
 ומ״ש • ע״א ד*עא ולקמן ע״ב ד״קכט כס״הל

 רזל כמש״א סיסרא של בניו מבני ר״ע כולד ולכן
 מבני ד״צו ובסנהדרין רכז כהניזקין כדאמרי' היינו
 • כירושלים תורה למדו קיסרא של בניו
 סניזקין פ׳ נגיר׳ ודלא עיקר והיא שם גסנהד' סני׳ סיא (כך
) יע״ש כהניזקין שם ז״ל חיר״א סגאון כ״כ תינוקות למדו

 הניזקין בס' .שם בפ״תע זל חידא להגאו' ועי'
 קאתי דיעל בנית מבני דר״ע זל מהר״מע רמייתי

 לקכא מירזל כן כר' ואין : י׳עש סיהרא עליה שנא
 מה גס * גרים, בן. ליה מדקרו מה״שס לא וגס

 רככרי ס״ל דר״ע זית.רענן הרב משם שהק׳־שס
 דה״ד יל ממזר הולד ישראל בת על הבא ועבד

מז אהרון בני

 דאיכאז הכא משא״כ בדבר מציה צורך כדליכא
 דגם - ודאי ברצון אפי׳ לו להיבעל ואישתרי צו״מ
דלא. אשתרי לגמרי דאשתיי דכיון הוא כשר הולד

 : וק״ל ממזר והולד מוחית הביאה מצינו
t קכא ייבא רב הוא אביי כי מוזל א״ל גס 

 סה׳׳ל ועי' ע״ב ד״נד לקמן כ"כ נ׳ב
 ייבא רב הוא שאביי מש' זה ומל' • ר״עב ד״קלז
 ע״א ד׳מא לק' קא' אמאי וא"כ ממש גופיה סבא
 אכיי זולתי קין משו' הס שלו הכ״רן שכל מי דאין
 כיון לו' ודוחק ריס כמי איכא הא והשתא לכדו

 אביי זולתי באומי־ו הכה חשיכי כחד דתיווייהו
 דר׳יס •לכד נפשו דכחי׳ ואפ' במשמע ריס גס

 הר׳׳ון בכחי' אכל אביי של נפשו גופה היא
 נהפכו היודין כי ידו יהפוך וזהו ומ״ש הס חלוקים

 לא ואמאי נהפכו כמי אות׳ב״א שאר דהא יל וכו'
 יודין תרין ועוד ^ודין היפוך רק בקרא כי־מז
 אביי־ בשם׳ יודין ב׳ שהם ייבא,כמו. בשם כינהו

 שמות פ׳ לזוהק בהגהו' חירא'זל הגאו' מסיק וכן
 שלא,הביא זל עליו ומהתימה ( * יעש ע״א ו דף

 מכ״על יכיו יהפוך וא״כ )מהכא לדכייו ראיה
 משא״כ ממש היפוך הוא ה׳יודין דהיפוך וכ׳׳ל

 להוציא• הוא הדרך ייבא בשם הנה כי ב״א חותיות
ייבא ■כזה חירק בניקוד לבד הא' יוד כמבטא

 שאצל הא' היוד אביי ובשם נחה הב׳ וי׳וד
 והאחרונה צרי בניקוד במבטא יוצאה היא הכית
 יהיה למפרע לאכיי ייבא כשתהפוך וא׳׳כ נחה
 נחה היא עכשיו שהיתה.כעה ייבא של הא' יוד

 ולפי נעה היא עכשיו נחה שהיתה הב' ויוד
 לכד כה לכך נעה היא לבד א' יוד השמות שבשני
 ומ״ש ־ וק״ל ידו יהפוך כאו' בקרא ההיפוך נךמז

 לקמן הובא כז וכו' בארוכה מוזל לי הגיד אק״כ
 הכהן ועלי' הזוכה רחב כמי קחשיב והתם ע״ב ד״ן

 שטי׳ס נ״ל רחבעס כן אביה ומ״ש ־ מכאן ונשמטו
 ■ :־ ע"כ ד״לו לג ירבעם.ועילהק' בן הואוצ״ל

 ולא וכו' רשמ מחבילי א' גם ח * ע׳׳א דמ״א
ממש״^ כ״ב * לגלואו מוזל רצה ־ •

 ועוד תלמידו ג"כ הייתי אני שפ״א ר״עב ד״כא
 מחבירי *שא' כר' אבא ר' במקום שישב כד״כב
 ענוותנותו מרוב ורזל אבא הואר' פה הכז' רשס
 העלים רש'מ.לכך ניצוץ שהוא עצמו לגלוא שלא

זל'• מוהר״חו כדברי ע׳׳א ד״כב ועיעוש הענין
^ I .־ . ,

ומ״ש



• ־׳ * בני
 נמי כ״וא וזולת כ״כ * וכו' לבדו אביי זולתי .ומ״ש

 היפך נפשו ולא מקין היה לבד יותר שנדב לפי
 לב בהק׳ כנ״ל מקין היו נ״ור ואביהוא הכז׳ מכל
 חטאו עי כי שקדמו בדרושי׳ ככז׳ ומ״ש • יעש

 ד״כד ולקמן ל בהק' עיל ובו' נתערבו אד״הר של
 ובו׳ רו״הק בש׳ במ״א בי' כבר והכה ומ״ש * ע״א
 וכע״ח סו׳׳עב ד״כו ועיל ע׳׳ב ד״ב שם הוא
p נאחזים היכן ומ״ש * סו״פח ש'׳מ b 'ל״ד וכו 
 המתפשטים וחו׳׳ג חו״ב מו' בד' אלא עצמן ביה
ק  הכ״ל במקומו' כמבו' ועלייה ירידה בדרך מ

 עתה ונבאר ומ׳ש * לד אות כו בהק' ועמש׳ל
 בדעתך יעלה אל * נאחזים היכן וכו' ניצר' קלת
 הכל את תופקים הם שביאר אלו ניצו' שקצת לו'

 שבכת קין שבשו' הנשארים נפשות כיצר' דא'כ
 כמבו' נז' שלא עוד הרבה ויש הנ׳ל התנאים

 קצה דכל א1י אלו כל נאחזים היכן דבריו כתחי'
 ולא נש' כיצו' וכמה כמה כולל הוא מהו׳ק א'

 ויש מהם מכא׳וא לבד א' פרט רק כאן ביאר
 היכן כאן נתבארו שלא נש' ניצו' הרבה עור
 רכל בשרו״הק שם מבואר ועוד • נאחזים הם

 ורה״מד ויעקב ורחל בלאה ג׳כ ישנם ^י כחי'
 ג״כ ישנם קין ישו' הכולל דבפר' 'פשוט ־ יעש
ע ־ אלו הבסי' לכל עי  שכתב סו׳עא ד׳נו לקמן ו

פי' הוא דכז זל מהר״חו  הכולל דפר' העקב ב
: יעש דקין

QJff D אינו נ״ב • וכו' החו״ג ענין נת״א כבר 
 בחו״ג אי הכא מיידי חו״ג באיזה מכו׳

 איתיה דבתרוייהו אי' דמצד או אבא דמצד דדעת
 הכלל לפי אמכם בשרו״הק שם כמבו' זה לענין

 הוא קין דבחי' ד׳טל לה הק' סוף לעיל ^המסור
 דמיירי צ״ל ושא׳׳מ כו הק' בריש וכ״ה אי' מצד
ע״ב דיג בש״הפ וכ״כ דאי' דיעת בחו״ג הכא

אהרןלו הקדמה הג^לגולים ש׳ על פ'

 לקמן נמי והכי.מש׳ יעש דאי' חו״ג כולל שקין
 דזא בו״ק המתפשטים ומ״ש ־ חוצפית ר' בענין

 דמש׳ הא בשלמא וכו' הגד' בגבו' וכו/ונתחיל
 כמו דזא בו״ק מתפשטות הם נמי דהגבו׳ מכאן

 במ״ב פ״ב מש״כה הכי מש' דלא אע״ג החסדים
 בשכ״ה שם דכ״כ הוא דקושטא קשה לא מ״מ

 פ״א ושל״ג פ׳ג ובש״כו יוד כלל הח״וג בכללי
 מתפשטות הגבו' דגם פיג ושט״ל פ״ג ושל״ד
 עי' המפזל בה הוו וכבר יעש ד?א בגופא

ע׳־׳בד״צ זל ולהריפש ע״ד דג״ד זל להרד״בש

ע ע״א ורקל׳׳ה ^  הנ״ל■ במקומות זל להש״מש ו
 מהיסוד לגבו' עלייה דיש מ״ש אכל שתי' מה

 עלייה מצינו דלא ק׳ וראי הא ודעת וחג״ת לכו״ה
 כוק׳■ גבי רק למעלה מלמטה או״ח בקוד להגבו'

 כמבו׳■ בזא החקרים עליית כדרך להגיילה כדי
 יעש בהעלותך פ' ובשה״מ פ״ה ושל״ה כשל״ד
ה ועוד זל בדבריו כמבו' קיימינן כזא והכא  מ

 דהתס ועו׳׳ק זא אצל כוק' כחי' שהוא קין לשורש
 כחסדים הוא התנאים שאחיזת מש' בשרו״הק

 מיידי דהתם יל לזה מיהו בגבו' שהוא קא' והכא
 ק' לעיל רפרכינן מאי אבל הבל דמשו' בתנאים

 לקמן זל מוה״יחו לעייכין אינהירנהו דככר ויל
 פו כי נ״ל וזל זה ענין כתחי׳ שכ׳ סו״עא ד״נו
 קין של הכולל שכפר' העקב אבר של עצמו כפר׳
 דזעיד הדעת מוח של הגבו׳ פר' הוא כולו אשר

 הך נמי ניחא ובזה * הכל א״ש ובזה יעש עכ׳׳ל
ס הגכו' שגם או' דב״מא המפזל דמקשו קו'  ה

 מתפשטוה דאינם או' ובמ״א דזא בגופא מתפשטו'
 כפר׳ וזה הדעת דמוח הגכו' כפר' רזה דיל

: וק״ל החסדים
 ג״פ • לנצח מיקוד עלייה דרך העולה שם י

פ׳ וכשה״מ פ״ה בשל״ד דאמרינן וק'
 האמצעי קו דיך רק לגבו׳ עלייה דאין בהעלותך

 משם הקודם כאות ש למ׳ מיהו הטעם יעש לבד
 דזעיד הדעת דמוח הגכו' כפר' דכז זל מוה״רחו

 ב״ש 2 דעולה יקא׳ מאי נמי וניחא * טחא
 מישכח'' לא רזה וכו' שכ״תת המגולים התחתונים

 בת״ת מידי מגולה ליכא בנוק' אכל כזא אלא לה
 כשל״ד שם כנז' ארוך הוא זא ריקוד משוס שלה
 החסד עד העולה וגבו' ומ״ש • ניחא ל^ה אבל
 תנאי׳ בהדי הנביא דיחזקאל ק' הנביא יחזקאל הוא
 שהנביאים כשרו״הק שם מכו' והלא בעי מאי

 וא׳ס כו״ק והתנאים שכזא דאי' מו' בב' אחיזתם
 הנביא משמואל ק' כן וכמו זה אצל זה ענין מה

 ואין הנביאים בדור שהיה יאודה מלך ומחזקיה
 נשמתם שורש כעיקר רק מיירי לא דהכא לו'

ר עלי לנבואה כשזכו אח״כ אכל שנולדו בעת  עו
 ובש״הכ מרע״ה גבי לה הק' כסוף כמש״ל יותר
 נמיכשרו״הק דהתם וחביריויעש גביר״מ דקכז

 שזוכה מה דאלו ואזיל נקיט הדורות סדר לפי
 דברים אלו הטובים מעשיו עי להשיג האדם
;וצ״ע בזה ליתן שייך קצבה ומה שיעור להם שאין

שם .



מה הגלגולים ש' על פי׳כני עדאהרןלו התי
□  התחלקו אחי החסד שליש הנשאר ימן ע

 סתומים אלו רכרים נ״ב * וכו׳ מ״ר הוא .
 שליש ר״ל דמה עזקאן באלף כעיני הס יחתימיס

 דת׳׳ת שכש״ע החסד שליש על היא דאס החסד
 כרכאל בן אליהו הוא דש״ע קא' הכי כתר הא

 בגבורות הא שמיה רכר מאן חסד ועוד הכוזי
 גימט׳ בדרך אס ור״ס מ׳׳ר ענין מה ועוד קיימינן

 יל אפ' ובדרך כך עולה הוא כיצד השמיענו לא
 וכמו דגד' בגבו' שנאחזיס נש' שיש כמו דודאי
 דגד' מהחסרים נש' איכא ה״נ רזל אוקס שפרט
 דבפר' זל מוהר״חו משס לעיל שכתבנו ואע״ג
כו'  הוא ג'כ זה פרצו' מ"מ הכא מיייי דדעת הג
 וכו' בגכו' ונתחיל מרכתכ מש' והכי חו׳ג כילל

 דקט' מו' גכי דלקמן ועוד חסרים דאיכא מכלל
 הגד' בחי' יגרע ולמה נמי מהחסרים נש' פרט

 הנאחזות נש' אותם הם ומי רזלמי גילה אשלא1ן
 מן הוא חזקיהו כן שמנשה אפ׳ל וא'כ פחסדי'

 דת״ת שכש״ע דחסד כש״ע נאחז והוא -החסדים
 מכוסה וש״ע מגולים לכ״ש נחלק שהת״ת דכמי

 או' וזהו עדז ג"כ נחלק כו המתפשט החקר <ן
 וכו' התחלקו אחר החסד שליש הנשאר ומן

 מצד שהוא אלא דת״ת כש״ע ג״כ הוא יאליהו
 כחסדים הנאחז למנשה ר׳זל שגילה וה״ט •הגכו'

 שכנגדו אליהוא לעומת להעריכו כדי מהשאר טפי
 גימט' בדרך ואינו ר״מ מ״רוזה ולו'שזה בגכו'

 מהפכים צדיקי' ארזל ע״ד והוא בעלמא רמז רק
 שמנשה כאן הוא כן וכמו וכו' למד״הר מד״הד

 הפך מתוקים שהם בחקדיס נאחז שהוא הגם
 מהגבו' שהוא ואליהו הרעים מעשיו עי מ״ר איתס
 א"נ הטובים מעשיו עי ר״מ אותם הפך מריס שהם

 מר לשלום הנה ע״פ ד״קלט בש״הפ רזל למ״ש
 זהו יעש רכשקה מנשה ר״ת הוא מ״ר כי מר לי

: וההיב הת״ם וא״ש משנלע״ד
 נ״ב * וכו' אליהוא כי מוזל א״ל ופ״א

שמו׳ בין איכא הפיש מאי ירענא לא
 דאליהוא קא' נמי דהתס מעיקרא דאמרין למאי זו

 הדעת בחי׳ הוא הנביא ושמואל דת״ת בש״ע הוא
 לא שמואל בהדי קנה לאל כאן דהיסיף משוס ואי

 הא משום אי ועוד אחרת שמו' הו״ל משו״ה
 דלעיל לו׳ ואין דאליהוא להא תנא איכפל אמאי

 וש״ע לדעת מיסוד העולות בגבו' שהם קא'
גופייהו הספי' בכחי' הס זו לשמו' אבל <ת״ת׳

 אחיזת כל דהא זא בהם המתפשטו' בגבו' ולא
 ולא■ כספי' המתפשטי' כחו׳ג אלא אינם הם הנש'

 :וצ׳ע לד אות ובמש״ש כו בהק' ועיל עצמם כספי'
ם יג ע״ב נ מ א שהוא ו אלהים׳ שם בבחי'הקט'

ככ"מ׳ הוא פשוט נ״ב • וכו' כנו'
 בו יש ומ״ש • אלהים שם בחי' הס דקט' שמו'

 הנס׳ החו׳ג ובחי' המוח בחי' שהם בחי' ג'
 דהא עצמם הגבו' דבחי' היינו דקא' החסדים

 מוהר׳חו׳ משם ט אות כמש׳ל קיימינן הגבו' בפר'
 בבחי׳י כמות' כחי' ג' ג'כ נמצ' לא דלמ' להק' ואין זל

 החסדי" דכחי' יא אות לעיל כתבנו דכבר דיל הגד'
 גילה לא דרזל אלא בל׳ס בגד' גס נמי איתנהו

 דבשלמא משוס שהוא אפ' המוח ובחי' זה רז
 ויורדים' דגד מו' בבוא נדחים שהם דקט' מו'
 עלייה בהו שייך פ״ג ש׳׳כב כעיח כמ״ש היסוד עד

 ירידה' בהו דליכא דגד׳ מוח משא״כ או״ח כסוד
 כ'' דשיכה ופ״ו ש״כד דבריש ואע״ג היסוד עד

 אור ועלייה ירידה כסו איכא דגד׳ כמו׳ דגם
 שלו קו דרך כא״וא דהיינו יל • יעש ואו״ח ישר
 והכא דקט' מו־ כדרך ליסוד יורדים אינם אבל

 החו״ג דלמה צא״ל כרס ׳ מיידי מהיסוד כעלייתס
 להר חשיב חו״ב שהם והמוח בתרתי להו חשיב
 שלם דעת דבקט' מסתברא איפכא אדרבא כחדא
 במכרם' כמ׳׳ש איכא חו״ב מו' ב' אבל ליכא

 r ע״ב ד״קכג שם שכ׳ משוס ואי ע״א ד״קכג
 ולאי לבד הבי' מוח רק לגמרי נתקן לא דביני'

 רצן למיחשב הו״ל לא נמי מה״ט א"כ החב׳ מוח
 כמבואר' תליא בהא דהא החסדים ולא לבד הגבר

 כ׳י ע״ב דס׳ז דלק' ועו״ק זל מוהר״חו בדברי שם
 המוח^ אלא ניכרות דקט׳ ה״ג התפשטות דאין

 להוליד אפ׳ דאיך להק׳ ואין • וצ״ע יעש בלבד
 תעפ^' שני׳ ט׳ כן דקטן קיל והא הקט׳ מכחי׳ נשמו'

 בדרך רק להוליד ראוי אינו מ״מ בי׳ שביאהו
 דצו דיל הגד׳ זמן שהוא א ויום ייגש עד מקרה

 י עצמ הקט׳ בערך אבל האמתי הגד׳ בערך הוא
 תמצא בזה כיוצא והרבה להוליד וראוי גד׳ נק׳

 שגם כמבו״ש ועיעוש זל והתו״ח הרשי׳ש כדברי
’ : עצמם כערך וגד׳ ויני׳ עי׳ יש ויני׳ בעי׳

ד  הקט׳י תוך המכה הגד׳ גבו׳ בחי׳ והוא י
 מהחסר אינה שנשמתו שר״ל נר׳ לב

 שם המכה הגד׳ גבו׳ אור מהתנוצצות רק עצמו
ע נקט׳ של נשמתו והיא כ' מבין א׳ אור יוצא יכ’ו

פינחס



אהרןלו הקדמה הגלגולים ש' על פי'כני
 שכל פ״ע שיט ע־׳ח ועי' שמואל מור אחי פינחס
 רי כי ומ״ש * יעש זיוג סור היא ובטישה הכאה
 כלו' השמאלי כתף כפר' אשר וכו׳ הוא הגלילי

 ט אות כמש״ל השמאלי כת^ שכפד• העקב ספר'
 וכו' הוא יוסף כן ור״ע ומ״ש • זל מוהר״חו משס

 למעלה עצמו כדעת הא׳ לר׳ע יש כחי׳ הגה.ב׳
̂׳ק ה״ג בהתפשטו׳ היא והב׳ שבו בהוד  וקיבוצם בו

 בחי' והוא או״ח כסוד למעלה ועלייתם כיסוד
 בתחלת לעיל ככז' להוד מהיסוד העוצה הגכו׳
 מהכא וכו׳ יונתן'חריף היה לכן ומ׳׳ש * הענין

 מגבורות הוא הרים ועוקר חריף שכל. שמעינן
 דכ״ש וה״ט מהחסרים הוא סיני שהוא מי וכל

 לרבה וה״ה ועכוים נחים וב״ה טובא חריפי וvה
 דכוותייהו אחריכי ושאר הוריות דסוף יסף י והב

 ד״כו עיל כז וכו׳ המתורגמן חולכית ור' ומ״ש
 ההוד טגבו' הוא ומ״ש * סו״עא ד״מו ועוד ע״ב

 דה״ג כ' כו הק' ריש דלעיל יל אבא מצד דדעת
 ורי כ״ג וריכא ישכב וי׳ ורש״בג ר׳׳ע הם ראכא

p יהמ’מ הנשארים דחמשה ממילא וא״כ כבא 
 ולא דאי׳ מה״ג יהיו מהם א׳ חוצפית ר׳ אשר

 הוא שכז ע״ב דכז התם כמ״ש ואפ׳ ראכא מגבו
 כ״א עצמם כשמותי' אבל נשמותיהם בבחי'לבושי

 וא״כ • י׳עש א׳ משורש ואינם שלה משורש היא
 שהיא חוצפית ר׳ של עצמה כנש׳ מיירי דהכא יל

 בלבוש מיידי והתם ראכא דדעת ההוד מגבו׳
 היא שהנש' תימה ואין דאי' מגבו' שהוא שלה

 גופיה רזל זה הק' דכבר מאי' יהיה והלבוש מאבא
 : יעש ותיר) ו כ הק' יש י החם

Q IT 'ID ע’מטי הוא הנביא ויחזקט ר  אר״הר ז
 כס״הל עיין הענין ע״ס מכאן * 'וכי י

 בש״הכ ועיין • כאורך וע׳ד ע״ג קמג רף יחזקאל
 וענין דאשא שלהובא ההוא כסוד ע־׳ב ד״צא

 יחזקאל עי עתה נתחזק ומ״ב ־ יעש יה שלהבת
לב סוף לעיל הכה  בחזקיהו כ'שנתחזק הק'

 נתחזק הראש שכחי׳ ד*מבע״אמבו׳ לקמן אמנם
 *.ומ!׳ש וא״ש ביחזקאל הרגלים ובחי' כחזקיהו

ענין * וכו׳ משרשיה רב ענין עתה ונבאר  כל.
 שהם נפשית ובענין * ר׳עא ר׳נה לקמן' הובא זה

כט הקדמה סוף מש׳ל עי׳ שבת תוספת מסוד
ד - , ■ מ ת. י . ■ / , : א . . . . . . . . .

ז ע׳א ד׳-מב  הראש כחי' הוא המלך חזקיהו ט
העקב דאכר הראש בחי' • ר״ל וכו'

 ובמש״ש ע״ב ד״לב לא הק' ועיל קין שו' דכללית
 ור״ע עקביא הוא זה פר' דעקב קא׳ דהתם והא

 דשו׳ כחי'הרגלים הוא הנביא 1שיחזקי קא' והכא
חי' הוא נמי דיחזקש איתא והא דהא יל זה  מכ

 ומ״ש ׳ לחוד ורגלים לחוד דעקב א"נ • זה עקב
 ימ״ש ■ הכל וצ״ל הוא ט״ס הבל שויש הוא שם

 וכר' ימי כדמי אמרתי אני חזקיהו מ״ש ואמנם
פ ישעיה וכלק״ת סוע״ב ד״נד עיל  עצמו זה ע''
 בה״א הוא עקיבה כי ראיה ומכאן ומ״ש * יעש
 וכו׳ הקני חכר בענין גם ומ״ש * ע״ב ד״נד ע׳יל

פ רע׳א דקכ׳ט וכסה׳ל ע׳א ד״לו ע׳י׳ליבהק׳לג  ע'
 עי׳ וכו' שמשון בענין גם ומ׳ש ־ וכלק׳ת זה

 מבקש הוא תואנה כי ע״פ דק״ל ריש בסה״ל
 וכו׳ שמשון נענש ואומיולכן הנז' בפסו' וכלק׳׳ת

 של כתו עונש ע״ד זה עון לידי ובא שנכשל כלו׳
 • זוכוש של בקובה לישב עליה שנגזר רחב״ת

 • ע״ב ד״גן עיל וכו' זל אליהו בענין גם ומ״ש
 דכ׳ח צו כפ' הוא בר'מ בס״ה כמ׳ש׳זל ומ׳ש
 שפתים ערל יהיה אז וגם ומ׳ש • יעש רע׳א

עה כשיבא והנה • לב אות ד עמ׳של.בהק'  מל׳
 מתורגמן ז׳ל יהו1נ ויהיה הימים באחרית בגלגול

 שהוא בו ויודעים מכירים העולם שיהיו לא שלו
 והעלם בהסתר יבואו אלא זל אליהו וזה מרע׳ה

 אינו^מרגיש עצמו הוא שגם ואפ' אדם כני כשאר
 לא,ידעתי ב׳א פינחס פ' הס ומ׳ש * מרע׳ה שהוא
 כ׳א פינחס והוא הגיר' ד׳גן ולקמן זה סוד מהו
 ע״ש יכו' ציון חזה או' הכ' הכה כי ומ״ש ־ יעש

 דקלז ישעיה בסהי׳־ל יע׳י׳ע ע״א דנ״ה עיל הענין
 זה ע׳־פ ג״כ וכל״קת כי' כתוס' עצמו זה ע"פ

• יעש קלת כשיניי ׳ ,
ל״ד׳נו וכו׳ חמא כר בעכיןרמי • יז  עי

 תריג 'ש וכו' שו' בכל כי ומ״ש ע״א
 מהתרי׳ג‘ א' הוא חמא בר ורמי כלו' תי׳ח של כיצו'
 בת ענין וידעת ומ״ש ־ כרמסיק קין שבשו׳ ת״ח
 בתרא מס' עי' וכו' ח ב׳ לרמי תחי' שכשאת ר־׳ח
 אינו יכו' המל' היא ר״ח בת צי ומ״ש * ע״ב ריב
 דמהלשון .חדא מהמל' כשמתה שורש שהיתה ר״ל
 משו׳ היתה דאס ועוד המל' עצמה שהיא ׳ מש

 משו' ג״כ שהוא, ב״ח לי־מי וראויה רקין המל'
 א1ל הבל עשו' שהוא לרבא ראויה תהיה קיןתיאך

 ומפרשןליה לגמרי מפשוטו הענין מוציא רזל
רמו היא ר׳ח שכת וקא' הסוד עפי רמז כדרך

על



צהאהרןלו הקדמה הגלגולים ש' על פי'בני
ל  בין קין נשו' כין שהיא בכ״מ עצמה המל' ע

 וגהיהוד הדעה הם ורכה ב״ח ורמי הבל כשי'
 נשמותיהם היו עצמם ורבא כ״ח רמי שגם ואע'

 הא דשרשו מגזיסוד וזה שרשו של מהדעת זה
 רעיון מה וראה והבט כדאיתא והא כדאיתא

קו מאד ומה ח״ח של קלה בשיחה צפון נשגב מ  ע
 חסד ורב כו שכתוב ומ״ש * זיעא מחשכיתיהס

 המל׳ ענין שהם ומ״ש * אאכרהס ולא אחסר קאי
 ומ״ש * ע״א ד״טו עי״ת עי' וכי' היכלותיה כז'

 אע״ג • הכו״ן שער שהוא הדעת רוממות שהוא
 דרוש בש״הכ כמ׳׳ש הכתי בחי' הוא הנו״ן דש'
 ב דרוש וכש״כה פיג שיג ובע״ח השכיעות חג

 כי פ״ח בש״כג כ' ככר ת'׳מ וככ״מ וא״ו כלל
 כענין גם ומ״ש ־ יעש הכתר חיצו' הוא הדעת

 לא כי מוכן לה אין הנזל תיכת הנזל ירמיה ר'
 אבא בר ירמיה ר' על שכוונתו לו' ואין לעיל נז'

 ור' לחוד אבא בר דיי אינו זה ע״א ד״מא המל
 הגוזל בענין vהיר וזה ומ״ש * לחוד סתמא ירמיה

 בתרא בבא במס' וצ״ל הוא ט״ס יוט במס' וכו'
: ע״ב בד״כג והוא

 הגכו' מן קין ששורש לפי כי יח ’ ע״א דמ״ג
 בעל הוא קין כי א״ל גס וכו'

 עי' והטעם ע״א ד״גן עיל כז וכו' וציור מעשה
 בפיו כוחו בלעם היות כטעם בלק פ' ריש ש״הפ
 נת״ל ככר ומ״ש * יעש בקסם במעשה ובלק

מו  ע״ב ד״מ זו בהק' לעיל הוא דבר של טע
ע ע״א ד״עא ועיל עי  • ע״ב ד״קכט בס״הל ו
 הדעת מן היונקת הרע קלי' הוא סיסרא כי ומ״ש
 יניקתם היתה ג"כ ומצרים דפרעה אע״ג וכו'

 וככר הפסח כדרושי בש״הכ כנז' הדעת מאחורי
 סיסרא יניקת שגס ובודאי משם אחיזתם נתבטלה

 אין כי ח״ו מהפנים לא הדעת מאחורי היתה
 וניעור חוזר מ״מ כנו' ודים מאח אלא הקלי' יניקת

 לכמה משתנים והס התחתונים של מע״ר עי הוא
 המן ופעם סיסרא ופעם פרעה נק' פעם גוונים

 שוות הדעות כל לא א״כ ־ והשעה העת כפי
 היתה ומצרי' פרעה שיניקת ואפ' יש פרצו' שכמה
 אותו וכל מר״עה שכן הכל דפר' דזא מדעת
 דפסח א בדרוש שם כנז' הבל משו' היו הדור

 סיסרא אחיזת אכל ע״א ד״נו שמות פ' ובש״הפ
 כשו' כאן עסקנו שכל קין דפר' דזא כדעת היא
באש וסיקרא במים נידונו שמצרים ואפ׳שה״ט קין

ח אהרין כני ס

 לפי וכו' נלחמו ממסלותם הכוכבים כמש״ר:
 מן וזה מים שה״ס החסדים מן יונק היה שזה

: אש שהם הגכו'
ט ם י  הויות יוד שהם בחי' מכל יונק והוא ש

 בגלות כמו היה לא דאמאי ותימה נ"כ
 יינקו שלא כדי נסתלקו הויות שיוד מצרים
ק נשאר ולא מהם החיצו'  כמבו' הלבושים כחי' י
 ככז המדה היא שכך שם וכ' דפקח א בדרוש

 ליישב כדעתי עלה וככר יעש לחיצו' יניקה שיש
א בעיני ישרו לא וכולם שונים באופנים ע ^  • ו

 כלל ספק כאן אין לכאו' וכו' מסופק והנני ומ׳׳ש
 שניצו' כסמוך וכאן ע״ב י״מ לעיל שכ' מאחי

 הוא קין ששו' ונו' סיסרא לקלי' ירדו קין שו'
 הוא שלו ואפ'שהספק מספ״ל א״כימאי אי' מצד

ת מדרוש נו' שכבר כך ע  כין דזא החב' שמוח הי
 וכן חכ״ד כולל הוא אי' דמצד כין אבא דמצד
 ליה פשיטא דודאי יל וא״כ יעש דזא הכי' מוח

 שמשם אי׳ דמצד מדעת היתה סיסרא דיגיקת
 דמות מדעת הוא אס דמספ״ל אלא קין שו' הוא

 הכי' דמוח מהדעת הוא אס או אי' דמצד החב'
 הרמז בא הספק צדדי דלשני וה״ט אי' דמצד

מן במילת  של שדעת ומ׳יש • בינה מלשון שהוא י
ס וכו' נבקע זא  תפילין של קשר הדל״ת שהו̂׳

 ז' וא׳ו דרוש כש״הכ מבו' הוא זה ענין וכו'
 ובשמא״רשבי פ״ב וש״לח פ״ד שלז ובע״ח דתפילין

 * בכ"מ ועוד ד״ל יעו״ת ע״א ד״נה אדרז בי'
 עיל ומציאותה יעל גלגול הודעתיך וכבר ומ״ש
 גס ומ׳׳ש ׳ עש י ע״א ד״קכט וס׳׳הל ע״ב ד״מה
 עי ומ״ש ־ ה הק' סוף עיל וכו' יו׳המ טעם

 קא׳ הריגה כשעת לאו וכו' ללקט זכו שנהרגו
 שמכאן זכו שעיז כלו' אלא בא המשיח היה דא״כ
 ביומו יום דבר טהק ומעלים מבררים הס ואילך

 וזל פ״א בש״טל בהדיא וכ״כ ישראל כל תמורת
 ימות עד ואילך מאז דזא דכוק' מ״ן מעלים והם

 משמשים עצמם הס האחר טעם ולפי יעש המשי'
 פ' וס״הל פקודי פ' כשמאר״שבי ועי' מ״ן בכחי'

 ד׳ע דנפ״א ה דרוש וכש״הב ע״ד ד״ח כראשית
 ואליהו חנוך היו ככר זה שלצורך ק' אך יעש ע״ד

 כמ״ש ונפש כגוף למעלה עלו כ̂ן שבשביל זל
 דכקוף ויל יעש ע״ד וד׳׳קנה ריד סוף כס״הל

 פ״א כש״טל כמ״ש מאד העונות גביו ב' כית
זל ואליהו חנוך עוד כח עציו ולא הנ״ל ושא״מ

לכרס



אהרןלו הקדמה הגלגולים ש' על פי׳כני
 חנוך א״כ דיוהמ חדש למעשה והוצרך לבדם

 כמל' רכץ מ״ן להעלות יכולים אינם זל ואליהו
ע שם להם אין כי ככי' לא לכד  העוכו' ועי יד מג
 כמכו' כקלי' ונתערכו חזרו דכי' מ״ן גם

 מ״ן לכרר יו׳׳המ הוצרכי ולכך הנ״ל כמקומות
 שהם יוהמ שאני א'׳כ שם כמכו' רוחם עי דכי'

 ׳• וק״ל כולם כמקום ועומדים ישרי] כל כללות
 כחי' כ׳ ע:ין וכו׳ קין של הכ' השו' * כ ע"כ

 עיל כק״וה שהיו והגרועה המעולה
 ונלע״ד ומ״ש 'שצי'ננו מה ועיש לה הק' ריש

 ד״מו לקמן ג״כ כ"כ וכו׳ מוזל מדכרי שהכנתי
 אם ר״ל הם כחי' מאיזה יורע ואיני ומ״ש * ע"כ
 דע ומ״ש * מהגרועה או המעולה מהכחי' הם
 וכן אלו שרשים דראשי נר' וכו' וכחיר הרן כי

 הם כולם הכי כתר דקחשיכ ולכן ותרח לוע
 נש' כהם מעורכים שהיו אלא דקלי' מסערא
 כפ' ע״ד ד״כח שה״פ ועי' ומעוצות קדושות

 ולקמן ע״ג דיע ועו״ש וכו' מלכה ילדה הכה
 הנכיא שמואל ומ״ש * יעש לוע גכי ע״א ד״מו

 ין דגוכריא ק' יברכיהו כן זכריהו הכהן אוריה
 קין כשורש ע"^ ד"מ לעיל להו חשיכ תלתיהון

 שהי' ומה זל מור^רשו הרגיש ככר מנייהו וכחרי
 ס ש כ' דככר זא אחה״מר כרוח ואלו כנפש דאלו

 ככחי' הם התם דחשיכ מה דכל ע״א ד״מא
 מיידי דלא כסמוך כ' נמי והכא יעש לכד הנפש

 איכא וה"נ * הד״קל וא״כ הנפש ככחי' אלא
 משכחא אחא לרכ הכא דחשיכ ממאי לאקשויי

 והתם הכל כשו' גאון נהילאי ורכ אחאי ורכ
 דתיי דיל ל״ק נהילאי ומרב קין קחשיכלהוכשו'

 'גאון נהילאי רכ דלעיל דכ' והיינו הוו נהילאי רב
 אחאי ורב אחא מרכ אכל שני דאיכא מכלל הא'

 מק״וה מעורכת היא גופה דהנפש נאמר ואם ק'
 שפיר מתרווייהו מעורכת שהיא דכיון ניחא כז

̂ ̂ *• והכא הכא למיחשכיה איכא
 איכא עוכא נ״כ * החורכית כן רי

וכשו' זה כשו' זימני תרי להו דחשיכ
 וגם הכא ליה דחשיכ התורנית כן רי כגון זה

 דחשיכ תימה כן יהודה וכן נריה כן כרוך כשו'
 כהרי כפ״ע כשו' ועוד שת כשו' ועוד הכא ליה
 חשיכ פפא כר ורפרם ערך כן ור״א • נחמן רכ

P לי חשיב ןדר5ו נחור של נו״ן כשו' להו  J׳ 
הארכי חושי כשו' ולרפרם נחור כן לכן בקו' ערך

 שמכו' וכמו כרוח וזה הנפש ככחי' דזה יל וזה (
 ככקי' הוא נחור של כנו״ן דשרשם זל רדכריו

עי' הרוח  כפש־ו ערך כן דר״א ע״א ד׳׳מה לק' ו
 נפש היא שלו הנפש ולפז הגרים נפשי קוד היא
 וה׳־־כ לכן משו' ונש' דנחור נו״ן משו' ורוחו הגר

 דנחור נו״ן כשו׳ ליה דחשיכ גז איש כנחום יל
 יהושפט וכן )כרוח וזה כנפש דזה תרח כשו׳ וגם

 ורח׳׳׳בד לכן וכשו' לוע כשו' ליה חשיכ המלך
 ר״ע כהדי כפ״ע כשו׳ ועוד הארכי חושי כשו'

 שת כשו' ליה חשיכ הכא עמינדכ כן ונחשון
 קין משו' שהוא כ' ע״כ ד״לה לג כהק' ולעיל

ע כשו' ליה חשיכ הכא דרכינא כריה ושכחת  זי
 כ״ע ורפרם קין כשו' ליה ע״אחשיכ ר״מא ולעי'

 ג״כ יל וכז קין כשו׳ לעיל התם ליה חשיכ נמי
פי א״נ כנש' או כריח וזה כנפש דזה הנ״ל ע״ד  ע

 הרו״ן וכן גופה דהנפש לזה הקודם כאית מש״ל
ם הם ק' סיף וע״משל • כחי' מכמה מעויכי  ה
 שו׳ דכתר שרשים וכהני * אחאכ גכי לכ אית לכ
 לספוקי איכא וכו' יאעה ושו' תרח שו' כגון שת
 תו כולהו גרירי וכתריה שת משו' ג״כ הם אם

 יש ראיה וקצת ואזיל עסיק דכיה נינהו הכל משו'
 כשו׳ דקחשיכ ממאי נינהו הכל משו' דכולהו

 כ׳ וככר עזאי וכן הזקן לשמאי דוד אחי שמה
 הזקן דשמאי ע״א דלז לד כהק' לעי'

 לשאר ה״ה וא״כ יעש נינהו הכל משו' וכ״ע
 הגי דלעולם אריא לא הא משום אי מיהו שרשים
 שמאי משוס ואי גינהו הכל משו' לאו שרשים

 כרוח והכא כנפש מיירי דלעיל יל וכ״ע הזקן
: והיעא איפכא א"נ

ב * ע"כ ד״מד  אשד ר״ת כי ממוזל שמעתי כ
 ואיני וכו' אחז הס זכחימו חלכ

 זכו אלה כימיני כי כלחישה שמעתי וכו' יודע
 אחז. גלגול זה היא מי לידע עליונין קדישי רכנ!

 מחכמתו שחלק וכרוך ככאן נרמז ולמה פה הרמוז
 כעיניו כי רזל השגת גורל תדע ומזה ליריאיו

 הוא רחוקיס לעתים יכיע הארץ לקצית העהורית
: זיעא נפלאות ידכר הימים ולאחרית נכא

ם ג כ  נ״כ • וכו' תרדיון כן חנינא רכי כי ש
כקלי' עשוקה היתה שנשמתי ^'ל

 כש' דוגמת ככאן נרמז ולכן אכיו יחמור שכם
 הכשן מלך עוג כקלי' שהיתה נתנאל כן ר״ש
ד״מח כנזל כלוע רכא נש' וכן ע״כ ד״מ כנזל

כי״א



צואהרןלו הקדמה הגלגולים ש' על פי'כס
ד״מא  וישלח פ' בש״הפ ל1למוהר״חו' שו׳׳ר ע׳׳א

 לדעתו שכיוכתי וחלית יעש רזל כוו' כן שפי' ע״א
 גדולה מעלחו השילוני אחיה גס ומ״ש ' •זיעא
 שמואל אחרת בבחי' אכל א' בכחי' היינו וכי'

 כ דף כשרו״הק שם כמבו' ממנו גדול הנביא
 * לכאן זה ן עני מה ידעתי לא אכל יעש ע"כ
 • אחותו ואביגיל דוד אשת אביגיל ענין גם רמ״ש
 ע״א ולעיל כלום כ' לא אחיתו אביגיל בענין הנה

 דוד אחית באביגיל הא' יעקב של טיפית ב' כ'
 נבל אשת הנביאה כאביגיל נתגלגלה רהב'

 ביחל דיהיב דרוחא קא' כקמוך והכא הכרמלי
 האחית השמועה לפי הוא שכז ואפ' בבנימין נכנת

 ברחל דיהיב שניה טי' כי מהתם "מש׳ לקמן שב'
 קלת א"נ דוד אחות באביגיל נתגלגלה

 דור אחית באביגיל ונתגלגלה כרחל נשאר מהטי'
 כתיב לכך להחיות כדי כה היה שלא ולפי

: נפשה כצאת
 הובא זה ענין וכו' חטא יאעה הנה שם כד

ע ע״ג ד״קמד הושע בס״הל , עי  ויחי בפ' ו
 אחרת דרך היל שלא ואעפי ונ״ב * קו״עד ד״גן

 כדרך כ״א ורחל לאה את ליקח ללבן להתרצות
 בה' לבטוח היל מ"מ מכיחו אזל הכקף כי זה

 מעצור ואין הסיכות וסיבת העלות עילת שהוא
 בטובתו שלא כע״כ בנותיו לבן לו שיתן לסבב לה'
 בחר אלא עשה כן לא והוא מחיר ובלא כסף פלא

 ח״ו כעבד לו ולהיות צאנו לשמור טבעי דרך לו
 מול ח״ו הקדושה אל ושפלות כניעה הורה ובזה

 ממש בו ולא ח״ו שליטה איזה בו לה להיוין הקלי'
 אלא ומ״ש * בלאה דיהלב רוחא בההוא אלא ח״ו

 דא״ב לתמוה אין הנז' בעון נקבה לאשה שנהפך
 כמבו' זכר לילד וכ״ש אביגיל נתעברה היאך

 אשת לאביגיל כלאב ומשנהו ג קפיטל כ בשמואל
 שהיא דנקבה ט בהק' לעיל קייל והא הכרמלי נפל

 בדוחק כ״א להתעבר לה א״א זכר נש' גלגול
 דכבר נקבה כ״א זכר לילד לה א״א ואפיה גדול

^ שם כ'  יעש זכר שתלד אפ' ונפלא גדול זכות ש
 גלגולי כלו׳ הגלגולים אלו כל הוצרכו למה ומ״ש

 ומ״ש • לבד א' גלגול רק כאן אין שהרי אלו רבדים
 הוצרך ולכן וכו' דאדס שופריה מעין יעקב כי

 ליכא לפיז הנה וכו' לבן של צאנו לשמור וכו'
 להיות שמוכרח כיון צאנו בשמירת חטא אשר עון
מס״הל וכ"מ בזה שחטא לעיל כמ״ש ודלא כך

 והוא אחר פי׳ יש עוד וזל עז שב' ד״קמד שם
 לפיס דלעי׳אבל כפי' שאינו הרי וכו' להכז׳ קרוב

 דמאי ואפ׳ א׳ דהכל מש׳ דהכא דלישנא ריהטא
 הטבעי הדרך לפי היינו וכו' הוצרך ולכן דקא'
 הית שהבטיחו הנסיי דרך לפי לא הוא בו שבחר

 עדיין ומ״ש ־ לעשות דוד ג״כ הוצרך וכמעשהו
 שליטתו מחמת היינו הקדמוני כנחש כח בו היה

 מחמת ולקחו שחזר בלאה ריהיב רוחא כההוא
 הוצרך ולכן ומ״ש ־ שם בס׳׳הל מבו' וכן החטא
 למחוק שיש וכר׳ וכפול מגומגם הלשון וכו' לטרוח

 טיפת וליקח לחזור הקדמוני בנחש וכצ׳׳ל כז
 ולקחה אביגיל והיא ואומרו וכו' רוחא ההוא

:לבן גלגול שהוא אנבל קאי לאשה
 ב' שנשא על יעקב נענש כי כה ע״א ד׳׳מה

 דמוכרח ואע״ג נ״ב ־ אחיות
 מנחש טי׳ כ׳ אותם להוציא כדי שתיהס לישא הוא

 פליגי לא דכהא הזוהר בשם כמש״ל הקדמוני
 דהיינו בהיתר הדבר אפ״ל דהיה ויל השמועות

 ובנימין יוסף את שתלד ולאחר רחל את תחי' לישא
 לאה את ישא ואח״כ לבסוף שהיה כמו חמות
 נביא כי יאעה של המחשבה תחי' היתה שזו ואפ'
 בכים מב' יותר שתלד לרחל לה שא״א וידע הוא

 אלא לאה את ישא מועטים שנים ואחר ותמות
 תחי' לאה ונשא הענין כהפך לבן של רמאותו שעי
 כמה לאה שתלד עד להמתין בעיניו קשה והיה
 שאעפ״כ נענש ולכן רחל את באהבתו ותמות בניס
 כלו' וכו׳ הס כשיו ושתי ומ״ש * להמתין צריך היה

 דרוחא זו שמו׳ לפי ונמצא יעקב של כשיו ב'
 והיינו דוד אחות באביגיל נתגלגל ברחל דיהיב

 ענין גס ומ״ש ־ כג פאות לעיל דכתיבכא מאי
 ש״הפ עי' הענין ובעיקר לבן שצ״ל כר' * כבל

 יוסף בענין גס ומ״ש * ד״קג וריש ע״ד ד׳׳טל
 ן בעני גם ומ׳׳ש • ע״א ד״מה שה״פ עי' וכו' הצדיק
 גם ומ״ש ־ בי' ביתר ל דף ש"הפ עי' וכו' בניהו
 שהוא הוא שהענין נר' וכו׳ ערך כן ר״א בענין

 ■ז דף ד מהק' וידוע שלו הרוח לתקן עתה כא
 5ממי?־: בא הוא הרו'להיתקן וש״אמדכשכא ע״ב
 ן3 בבא ן בעני גס ומ״ש * יעש הגר נפש על

 כגלמלו גס לכן ומ״ש ־ ד סו״הק עיל וכו' בוטא
: לב אות בדברי' עיש סג״כ היה בר״ש

ו ם כ ס בעכין גם ש  שו' כי רע הנביא עמו
הנקודים עולם מבחי' היתה נפשו

וכו'
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 הס סתומים רזל דברי נ״ב * שמתי זמ שהם וכו'
 הכקו׳ עולם דאעו הנקו' עולם מבתי' ר״ל דמה
 נתהוו שלו ה'זמ מכדורי והלא הא׳ בהוייתו כשאר
 הק׳ כמש״ל והכש׳ והספי' העולמות כל אח"כ

ס מ״ש ואי׳ב מספר אין וכלימ ע״א ד״כב כב  עמו
 כש' כמ״ש שהוא ואפ׳ הכבראיס משאר הנביא
 זולת א׳ אור כשאר היסוד שבכלי סו״פד הנקו׳

 ע״ה המלך שאול נש׳ היתה ומשם ניצו' הר״פח
 שאול עכין ד״ה ע״ב ד״קלב כס״הל וכ״כ יעש

 היה ג"כ שיהונתן לו׳ עו״ש והוסיף וכו׳ ויהונתן
ע יעש דכקו׳ ת״ת מסוד עי  וכ״ח דכז במבו״ש ו
 עצמם דנקו׳ מאורית שהם נש׳ דאיכא גמ״ל ע״א

לליע שכפלו כיצו׳ מהר״פח ולא באצי׳ שנשארו
ס נש׳ ג״ב היתה זו שמכחי׳ ואס׳ הנביא עמי
 שיח כע״ח עי׳ * כפולות מכצ׳׳פך ה״ג שהם ומ״ש
 ר״ע כענין גס ומ״ש * סופז השבירה וש׳ פ״ה
 יל בכאן גם וכו׳ ניצו׳ הר״פח מן הוא כי דע

 שאר מכל ר״ע שנא דמאי לעיל שהקשינו כמו
 ואפ׳ ו1< כיצו׳ רפ״ח מכתי' ג"כ שנתהוו הנבראים

 הברי׳ כעת שנבררו מנש׳ איכה ר״ט שנש׳ שר׳׳ל
 שנשארו הרפ״ח משארית היא אלא באד׳׳הר ונכללו

 התפלה עי יום בכל ישראל עי אח״ך להתברר
 בש״טל כמכו׳ אדם בכי נש׳ נוצרים ומהם זהתו״מ
 אמר דקידושין כסו״פג דתכן דה״ט ואפ׳ ושא״מ

 דידוע משום וכו׳ ליטהר ממזרים יכולים ר״ט
 ממזר כק׳ הם הקלי׳ שכתוך הרפ״ח דשארית הוא

 לא במצית כש״המ כמבי׳ ע״ה רפ״ח גי' שהיא
 אסירה ניבי׳ לעולם וכשבאים יעש ממזר יבא
 ובאים כשכתקניס אבל ממזרים כק׳ תיקון כלי
 לד כהק׳ לעיל ועי׳^בדברינו מיקרו ישראל נש׳
 בדידיה שר׳׳ט ולפי יעש וכו׳ מיהו ד״ה ז אית
 כתכלית ונתעלה ונטהר שנתקן עובדא הוה

 שארית שהם ממזרים שיכולים קא׳ לכך העלוי
 יהיה ומ״ש ־ מעלייא תי׳ ע״י ליטהר אלו היפ״ח

 נועם ויהי ככוונת בש״הכ עי׳ נ״ו מהם חלק כל
 ומ״ש ־ ע״ר ד״קלח ר״ה ובדרושי סו״עד דפ״ט
 שר׳׳ט ר״ל כ״ו בגי׳ שהוא א' חלק הוא שר״ט

 נתלים ובו ההוא החלק של השורש ראש הוא
: מספר לאין הרכה נש' ניצו׳

ז  שרשם זל והרמ״כן וכו׳ זל הרמ״בס גם ב
וכו' דיליה בדיקכא זא פאות בכ׳ הוא

הא' כתי' אלא הראש פאתי ככ' שאינם ר״ל טב

 שיג ע״ח ועי' דזקן פאה כק׳ הוא שגם הזקן של
 פאה נק' הוא זה מקום ג״כ הפשט ולפי פיא

 כק׳ הפאה כי ומ״ש • קפ״א שי׳ טויד עי׳ לכ״ע
 קדושים פ' כש״המ כמ״ש היינו שדי אל והו״ס אל

 השתלשלות ושאר אל כק׳ הא׳ תי׳ כי ע״א ד״לד
 גי' זקן כ״פ והם שמאל וצד ימין צד כה יש הזקן
 פ׳ כסוף ועיעש עכ׳׳ל שדי אל בו כרמז והרי שדי

כ ד״נ ואתחנן  הרמ״בס דאיך לתמיה ואין ׳ ע׳
 מה כזה גבוה במקום הוא שרשם זל והרמ״בן

 סוף כמש״ל לחג״ת רק העולם אכות זכו שלא
 הקט׳ או הגד׳ דבחי׳ אינו פה הנז׳ דזא לא הק׳
 דהפוסקים ד״כע׳׳ב בשרו״הק כמ״ש דעי׳ אפי׳ או
 * יעש כלבד ואריך עתיק תי' אחר בזא הס זל

 כזא אלא דאצי׳ הכולל כזא הכת מיירי דלא א״כ
 כנו' בפ״ע פר׳ הוא שורש דכל שרשם דבחי' פרטי
 עליה׳ וצ״ל הוא ט״ס וכו׳ נא׳ עליהם אשר ומ״ש
 בכי' ע״ב ד״לה מחרשבי ש׳ ועי׳ המל׳ על ור״ל

: יעש כז שמכו׳ אד״ר
ח * ע־׳׳כ עו' וכו׳ הזונה רחכ כי דע עוד כ

 וכל״קת ע״ג ד״קכח יהושע ס״הל
c עלה דמה יל וכו׳  מהם שאלה והיא ומ״ש * שם

 שאין מאחר להיות שא״א דבר לשאול כדעתה
ע לגרים  הפליגוה למה ג״כ והם כלל כזא יד מג

 כן לא שאלו רמש' וכו׳ מת שמשה לפי בדברים
 כצחת תשו' להשיכה ^ל חפצה להשלים אפ׳ היה

ע מן הוא זה דדבר מנ  מחתי׳ הנר׳ דלפי ויל הנ
 היא אלא גרים כשאר היתה לא שנשמתה דרזל
 החטא שעי אלא קין משורש מאד קדושה נש׳

 לד בהק׳ לעיל שכ׳ ר׳ע נש׳ דוגמת בקלי' היתה
 היה שכן וכיון זה יודעת היתה כחכמתה והיא
 כעכין שאלה יפה היא ולכך חפצה להשיג אפ'
 מהם שאלה שהיא א׳כ * כהלכה לה השיבו והם

 להכניס וכ״ע ר״ע עושים שהיו כמו לה לעשות
 לתקנם דזא דיסוד הימני לכקכ הגרים נפשות

 לה והשיכו לד בהק׳ כמש״ש משם ולהמשיכם
 כש׳ שהיל הא' לתי׳ וא״ת * גברא כח צריך שלזה

 להתעלות יל עוד מכקשת היתה מה קדושה.
 רוח־ להשיג ורוצה נפש לו שיש מי כמו כיותר
הכ״ל הנש׳ חידוש כסוד שהוא א״כ כזה וכיוצא
 אנחנו הנה לה השיבו והם ומ״ש • יט כהק׳
באי שכל פ״ג ש״לב כע״ח כמ״ש היינו וכו׳ באים
היכל ש ומ * דזא נוק׳ רחל מכחי' היו הארז
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 הרצון היכל כי דכוק׳ ת״ת ר״ל שבנוק' הרצון
 הוא פקודי פ' בזו' כנז' ומ״ש * כנו' ת*ק הו׳ס

 פומא דכשיקין רזא דתמן ומשוס ע״ב דרכג3
 ענין ומ״ש • יעש שפחותיך כתיב להכי בפומא
 מפרש בכאן * חסד חועשל שהוא וכו' הזה החוט
ט  היסוד על ליה מפרש ובסמוך החסד על החו
 דרך נמשכים הס הדעת דמוח דחסדיס א' והכל
 ומשם חוט נק' הס זה וע׳ש כנו' השדרה חוט

 העליון לובן הזרע טי' בסוד ליסוד עוד נמשכי'
 נק' היסוד גס ולכן’ דאמה בפומה חסד ואתגלייא

 ב' שהס כחלון השני תקית ותקשור ומ״ש * חוט
 נו״ה על לה דריש חלון חיכת לא נו״ה הירכיס

 תקשרי א״ל הס גם שהיי היא שינתה מה דא״כ
 הוא דהיסוד מבו' פ״א הכלליס דבש' ועור ,כחלון

שני11 יעש שהוא שכק'חלוןבכ״מ ה ח כ תי  דריש א
וכ״מ נו״ה שהס שנים כלומר שגי מלשון לה

 נו״ה שהס השני תקות שקשרה ולפי דקא' כסמוך
 השני וחוט * נו״ה על לה דריש השני דתיכת הרי

 וכוונת ־ לחוד חוט בלא דידה והשני לחור דידהו
 מ׳ש דנו' הוא הם לה שהשיבו ומה היא שאלתה

 הא' הס זיוגים מיני ב' כי כי׳ק מס' כשמארזל
 ויסוד ת״ת עי נעשה שהיה קיים כיהמק כשהיה

 לבדו היסוד עי הגלות בזמן והב' גמור זיוג והוא
ל גמור זיוג ואינו ^  לצדיק אוז בסוד יח בהק' ו

 והנה * דציצית פ'א ובש״הכ שס שציינתי ובמקומו'
 שימשיכו ר״ל הח׳׳ת עד אותה שיעלו שאלה היא
 והס דזא ויסור הת״ת שעי הגמור מזיוג נש' צה

 מזיוג לה ימשיכו רק כיכלתס זה שאין לה השיבו
 היכל שהוא דנוק' דתי׳ת מאתערותא שהוא הב׳

 דזא היסוד בחיבור השני חוט הנק' שלה הרצון
 חוט המל' שהיא תקות את אומרם וזהו לבדו
 שהוא בחלון ויצסברי תקשרי שלה ת'ת השני

 כך בראותה והיא כנ״ל חלון הנק' דזא היסוד
 מנו׳ה האפשר בכל מזה יוקר להמשיך השתדלה

 שהס השני המל' היא תקית ותקשור וזהו דזא
 דיסוד הזיוג שטי' כלו' דזא ביסוד בחלון כיהדזא

 אותה המשיכה לא נשמתה שלצורך הנוק' עם דזא
 ולפיה * דזא מנו׳ה גס אלא לבלו היסוד מבחי'

 וכו' היסוד שהוא החוט ולא במ״ש קצת להגיה יש
 בחוט צ׳ל החוט ותיבת ולא תיכת למחוק שיש

זל ע׳ד מ׳ש עי' וכו' נלע״ד שמואל אמר ומ*ש
: יעש טז אות ט בהק' לעיל ,

ט אהרון כני ס

ט  ד״נב עיל וכו' ותולדותיו קין ענין DST כ
 ע״פ ע״ג ד׳׳קה ובס״הל ע״א וסב

 יעש ואתחנן פ' ובלק״ת למענכם בי ה' ויתעבר
 כללות בו יש ישראל הנק' זא שכחי' וכמו ומ״ש
 לעיל כדברינו עי' וכו' יעקב בפר' כן וכו' ק״וה
 ולכן ומ״ש • א אות כז ובהק' יח אות יא בהק'
 לא יוכל דגכי צ״ע וגו' נחושת לוטש היה זה יובל

 קין תוכל דגס ואפ' קין תובל גכי רק הכי כתיב
 ליתן יש ולכן עליו מוכיח ושמו זה משו' היה

 נתקן להיות עתיד זה ויובל ומ״ש ׳ זבז של האמור
כי מר״עה עי  בגלגול מר״עה כשיכא היינו ו

 ד׳מב זו ובהק' יט בהק' כמש׳ל כתראה בדרא
 ועול עי ונתקן בו יתעבר זה יובל אז סו׳׳עא

 : עש”י מר״עה עי ג"כ היה יובל תי' יהתחל' ד״נב
 יבל מכחי' הוא יששכר ואמנם ל * ע״א ד״מו

 שלשליצ אותה כל לפיז נ״ב
 יבל מבחי׳ הוא הכל זו הק' בריש הכ״ל נשמו'

ע עצמו קין מבחי' ולא עי  שכ' ע״א ד״נכ לקמן ו
 וידוע יכל מש^ שהוא עצמו על זל מוהד׳חו

 כמש״ל דלא וזה זו משלשלת היה זל שמוהר״חו
 בן עצמו קין מכחי' הס דנ״וא א אות כז בהק'

 עריב הרזל דהתס ואפ' יעש זא שבבחי' אד״הר
 בין זא דבחי' כין קין משו' דאיהו מאן כל ותני

:וק׳׳ל יעקב דכחי'
א  ר׳ל נ״ב * הכי' מסוד נמשך זה ובוהן □5̂ ל

לה' הנחלקים שבכי' מנצפ״ך מה״ג ,
 כמניןכהן ני׳ו היא מהם חלוקה כל אשר חלוקות

 דהכא ואע״ג אי״ר בבי' ד״לה ארשס ועי׳שמ ע״ה
 אי' כחי' ולא אבא כחי' שהוא עסקינן הכל כשו'

 דאכא דעת מ״מ חוצפית ר' גבי בסמוך כמ׳׳ש
 שבו מחכ' הנמשכים החסדים הנה חו״ג הכולל
 שנמשך קא' שלו דבי' ומהגבו' שבו מבי' והגבו׳

 דעלמא יראה שם כשמארש^ והמעיין זה בהן
 החסדים בחי' הוא עיבר לנז דאיתפרש זה תנייכא
 כ' שה״ס •א שלוקח דא״א ימין כתף סוד דדעת

 כנו' הבל הו״ס משם אשי ריליה דדעת עיטרין
 הוא וקין יחסדיס עיטרא זא כחי' הוא שהבל
 כסוד לא בהק' ועיעל כנו' דגבו' עיט' נוק' בחי'

 כינה כי ומ״ש * ובמש״ש לד הק' ובריש הכרצפייס
ת  וכריש פ״ד ש״כח ע״ח עי' וכו' יסוד בינה י׳

 ר״ל נצח הוד בינה ר״ת וכהן ומ׳׳ש ־ שמארשבי
היסוד גס נמי דאיכא ממילא נו״ה דאיכא וכיון

כי
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 • שוין ובינה בהן והוי נו׳יה בין מכריע הוה כי

 וכו' ניצו' כחערבו הבל אר< הוליר ואח״כ ומ״ש
 רתערובת וכו׳ ומ״ש ד״ה י אות ל בהק' מש״ל 'עי'
 להבל אר״הר וכשהוריש ק״וה ולא אר״הר גרס זה

ע התערובת עס אותו הוריש חלקו את  שבו הי
 יחזור מתגלגלים הגלגולים וכעת ומ״ש ־ יעש
 הכש' ניצוצי חזרת על כוונתו אי) שישו אל 'כ״ר
 לעת״ל הוא רהתם ל הק' סוף ככ״ל לשרשו כ״א

 הפררת על כוונתו אלא הגלגולים כעת קא' והכא
 פעם שבכל הגלגול עי כעשה שזה מהטוב הרע
 לצר והרע <ז' לצר הטוב וכפרר מעט מעט נתקן

 אבל ומ״ש • יעש פ״לא כס״הג באורך כמכו' א'
 שלזה אפ' וכו' ארם מבהן רק אינו האמת כפי

 מבחיי' שהוא לרמוז מואב הבכירה שמו קראה
 עמי בן קראתו והצעירה העולם כל של אב אר״הר
 מהבי' נמשך זה שבהן ע״ש עמון בני אבי שהוא
 עמון אתוון בהיפוך שהוא נועם כק' והבי' כנ״ל
 עי' וכו' נש' ניצו' ב' בו הייו זה לוט והנה ומ״ש

 ר״כג וירא פ' ובש״הפ ע״ג ריט לך לך פ' בס״הל
 שמתגלגל צריק כל כי כת״א וכבר •ומ״ש ׳ ע״א
 ומ׳׳ש * בכ"מ ועור ע״א ד״ר ב בהק' עיל וכו'

 חוצפית ר' ובכללה וכו' הנש' של השרשי' בענין
ע שס וברבריכו כ ע" ר״מא עיל וכו' עי  לקמן ו
 ובלעם בלק בענין ביארתי וכבר ומ״ש * ע״ב ר״נו

 : באורך ע״ב ר״ק בלק פ' ש״הפ עי' וכו'
ב ’ ע״כ  לר הק' עיל יכו' והלל משה ענין • ל

 שהודעתיך וכמו ומ״ש • ע״א דלז
ע כו בהק' הוא וכו' למעלה עי  ע״ב רמז לקמן ו

 עצמו זה לשון וכו' יפונה בן כלב עכין ומ״ש
 הוא ועור ע״ב רצ״א לך שלח פ' בלק״ת הובא
 ועיעש ע״ג ר״ל שרה חיי פ' כש״הפ יפה מבי'

 א״ל כאשר ברוך לכלל ונכנס ומ״ש * ע״ב בר״לא
 כבר אליעזר של שנש' אעפי וכו' ה' ברוך בא לבן

 מ"מ באליעזר לעולם ובאה הקלי' מעמקי יצאה
 כעיסה בה וקשורה ארוקה הקלי' היתה עדיין

 וצריך רע״ב דכ״ד כג בהק' כמ״של בלוסה
 ארור מכלל זו יציאה ענין וזהו ממכה להפרידה

 עד צדיק לכן היה כ״כ וכי לתמוה יש אבל * לברוך
 אכות אבי והלא לו ויקס אומר גזר הקל שדיבורו

 שהיה דכיון הניתנת דהיא ויל היה הטומאה
 וכיון אצלה נשמעים דבריו בקלי' גדול שורש

גדול קיוע לנש' היל אז אמן ענה רע שמלאך

אע״ג מעפרה ולהתנער הקלי' מרשות לצאת  ו
 עי הקלי' מרשות ולצאת להיתקן התחיל שכבר

 מתורת ומשקה דולה והיה תורה שלימדו אא׳׳עה
 כיתד זקן הכ' קראו זה ומקורם לאחרים רבו

 ביצרו שליט שהיה וררזל לו אשר בכל המושל
 עכשיו שעד ועוד עכשיו עד לגמרי יצא לא מ״מ
 ועכשיו ומ״עט תו״מ של גדול טורח עי היה

ובזה הקלי' של ורצונה מעצמה שהיה כיון בנקל
ת' דרדרח דורות n. רו M r 1-1 רץ־יV  כ' בש״הפ ושם לכן עי שיצא קח׳ דהכח ניחח
 מוהר״שו בדברי ועיש שזוזג אלא עיאאע״ה שהיה

 מציאות,ההוא על מורה זו הויה כי ומ״ב ־ זל
 ומ״ש * שם בש״הפ מבו' גז ^כו' דרכו' רוחא
 עי' וכו' א״בא בהיותה הנק' על מורה זה ושם

אינו אב״א, בסוד ולהיותו וזל פ״ט ש״ך בע״ח
וכו כגוה דשדי
עו׳ וע׳רת ״ ו -

ע עי  ו
ד מ״ש עו

 רוחה רק גמור זיוג נק׳
 כי כלל ופיא פז בש״טל

ד לקמן  עכיץ נבאר ועתה ומ״ש * לד כאית בל׳
 לך שלח פ' כלק״ת הוא זה לשון וכו' המרגלים

א דצז לך שלח פ' ריש כש׳׳הפ בי' וביותר  ע״
ש ^ע  שנתעברו ומה • ע״ג ד״ס שמית כפ' ו

 לסייעם כיי בש״הפ שם מבו' השכטים נש' בהם
 קא' דהכא צ״ע אמנם * יעש כ"כ לחטוא שלא

 והתם נון בן ביהושע נתעבר יוסף בן שאפרים
 דב' ואפ' בו נתעבר יעקב בן דלוי איתא בש״הפ

: בו נתעברו
ג ׳ ע״א רמז  הויה חיבור הוא יהודה כי ־ ל

 רביכו דברי נ״ב וכו' ד״לת
 דרוש בש״הכ כמ״ש שיובנו ואפ' הם סתומים
א דל״ג כעו״ת בי' ביתר והובא פ״ה התפלין  ע״

 בד כי הת״ת והו״ס א' קשר עושים אנו ושם וזל
 כי לאה והיא המ' בו נרשמה ואז כנו' הכל קשר
 דאחד גדולה ד' וזוהי זא באחורי מקומה שם

 דיהודה ד' כי דשליהודהככו״אעכ״לכמי״ל וזוהי
 הויה הנק' הזא כאחורי העומדת לאה בחי׳ היא

 ג׳־׳כ הנרמזים מו' ד' לה להמשיך אנו וצריכים
 פר׳ בסוד ולבנותה ולתקנה שם כנז' ד' כאות
 אב״א סוד ועניה דלה יל״ת מכתי' ואז שלם

 פר'שלם שה״וס שלימה הויה בבחי' עתה חוזרת
 על זה בדרך דרזל יל א״נ ע״ן דרזל ובזי פב"פ
 ככז' דיהודה ד' כק' היא שגס חא נוק' רחל בחי'

ע קלילה מדרושי ו' דרוש כש״הכ עי  ו' דרוש ו
אליעזר ומ״ש יעש־ רע׳׳ב וד״לו רע״ב דל״ה דק״ש

נח'



ל צחאהרןלו הקדמה הגלגולים. ש' על פי'כ
 שהנה אפ״ל וכו' החתן התעוררות שהוא ע״ש .נק'
ו׳  בעלה בה דיהיב רוחא שהוא בב״ן דהויה נ

 שיהיה המ״ן כל העלאת הוא ידו על א' כבי^
 מתעורר אז מ״ן מעלה שהכוק' שעי וידוע אח״ב
 שהעלאת וכיון פ״ב בש״טל כמ״ש הזיוג k הזכד
 שע* נמצא דב״ן זו הויה עי אלא אינה המ״ן

 לפי אליעזר נק' ולכך הזיוג אל החתן מתעורר
דכורא החהד שהוא האל את ומעורר עוזר שהוא

חסדיםמ״השהוח//-מ
בשכ״טכמ״ש

טי להוריד להזדווג
̂ מ״ה חב״ר בסוד אברהם שהוא

 הויה בחי' שניהם ואליעזר שכלב ונמצא * סו״פח
ק' ואליעזר עצמה ע״ש נק' שכלב אלא הם דב״ן נ
 החתן לעורר שהוא עי הנעשית הפעולה ע״ש

 כלב גלגולי שאר נבאר ומ״ש־ועתה * הזיוג אל
כו' ]  בש״הפ שם יפה מבוארים אלו גלגולים כל ו

: יעש שרה חיי פ'
 יהוידע בן בבניהו נתגלגל כי דע

דלעיל אפ״ל נ״ב וכו' פא"פ בסוד
i h  Iשם

 דההין ב״ן בסוד היה בכלב דכשכתגלגל כ'
 הזכר עם אב״א בהיותה קדמאה רוחא שהר״ס
 יותר כתקן בבניהו כשנתגלגל כי קא' והשתא

 שם בע״ח כמ״ש הוא והענין פב"פ בסוד יהיה
 רוחא ההוא לה שנותן שאחר הכ״ל דש״ך בפ״ט
 פב״פ להיות חוזרים דא״בא בזיוג בגוה דשדי

 דב״ן שלה ה״ג בחי' הארה בסוד לה ניתן ואז
 דהה״ין ב״ן בו נרמז בבניהו גם והנה * יעש

 אותיות ג' בחיבור שהוא אלא דבניהו ב״ן שהוא
 עם ב״ן שהיא המ' חיבור על להורות ג״כ יהו
 בכלב כבתחי' ולא פב"פ בבחי' יהו שהוא הזא
 בחי' על היא והכוונה לכד ב״ן רק בו נרמז שלא

 לבחי' אב״א מבחי' ביותר עתה שנתקנה כשמתו
 שהם בזו״ן הכז' הבחי' כל יש בנש' שגס פב״פ
רפ״ב ובע״ח א בהק' כמ״של ופב״פ ואב״א ע׳יומ

נש' דיש יב בהק' כמש״ל א״כ • יעשדשכ״ב
 ונשמתו דפ״בפ מזיוג ויש דא״בא מזיוג יוצאות

 עתה וכשכתגלגלה דאכ״א מזיוג היתה כלב של
 גבי מש״ל גס ולפיז דפ׳׳בפ מזיוג באה בבניהו

 ג"כ יל אב״א בהיותה הנק' על מורה וזה כלב
 דאב״א מזיוג שהיתה לעולם כשמתו ביאת על

 מה וכו' לזכריהו יואש הרג ואז ומ״ש * וק״ל
 כדין שהיה אעפי ליואב שהרגו על בניהו שנענש

* שרה חיי פ' בש״הפ עיש שהמ״עה צווי ועפי

 נקט קלילא לישכא אתכס ויעזוב במצותומ״ש
 למה זכריהו שאמר על יואש המלך במצית ור״ל

 שמעיה ומ״ש • אתכס ויעזוב ה' את עזבתם זה
 זכריהו של ורוחו שנפשו כלו' רוח אבטליון נפש

 אותי על גרים שהיו ואבטליון בשמעיה נתגלגלו
 בחירוף לו ונתכפר ישראל את זכריהו שחירף עין

 בני יזלון ואבטליון לשמעיה שאמר כ״ג אותו
א  ע״א• ד״מה ולעיל שס בש״הפ כ״כ לשלס עממי

 נפש ואבטליון רוח שמעיה איתא התס מיהו
 לעיל כמי וכ״כ כאן ממ״ש היפך

ע ע״א מד דיי עי  כאן■ הוא ט״ס וא״כ ע״א ד״מה ו
* ־ התס כמו וצ״ל

ה  לד הק' עיל וכו' ושמאי הלל ענין Dtt* ל
ע ו אות ובמש״ש __ עי  כי פ' בס׳׳הל ו

 ד׳ל חו״ג הס ושמאי הלל ולכן ימ״ש * דקיח תצא
 ומ״ס * לד בהק' כמש״ש עצמם דחסדים חו״ג
 ברחל למטה שהוא אלא וכו' שמאי משו' הוא ב״ע
 הבל משו' ב' וכ״ע דשמאי כ' לד בהק' ̂שס הכה
 משו' הוא דשמאי הכא דק״מל ואפ' יעש הם

 ק״וה שו' כי שברחל הבל משו' וב״ע שבלאה הבל
 סו״עב דמ״ה דידן בהק' ל כמש׳׳ הפרצו' בכל ישנו

 הוא עמרם כי־ ומ״ש * ע״ב ד״לח לה ובהק'
 פ'׳שמות כש״הפ עי' וכו' הבל של רוחו המוציא
: יעש בי' ביתר סו״עב ד״כו -

ן וכו' שכה ק״ל בת ילדתו שחוה וכמו ע׳׳ב ל
ועש בארוכה בש״הפ שם מבו' גז

ד בי' ביתר ד״מח עיל קין הוא יתיוומ״ש עו  ו
 באורך ופ״לג פ״לב סוף ובס״הג רע״ב בד׳׳סב

ע עי  קורח־ של נפשו ומ״ש * ע״ד דיג כש״הפ ו
 קין של רוחו אלא דוקא לאו קין של נפשו היא

 מזה לעיל שציינתי ובמקומו' ד״מח לקמן כמבו'
 וקוררז ויתרו כמצרי היינו ג"פ קין שנתגלגל ומ״ש
 כש״הפ כמ״ש מצרי יתרוקורח ר״ת קין יקס בסוד

 • יעש וכו' מדין ולכהן בפ' ע״ב סב וד' ע׳ייא דיד
 לא■ * ושמואל שאול נפש אחיזת כת' שם גס ומ״ש

 שבעתים כי ע״פ ובלק״ת קאי אהיכא ידעכא
 יעש קין משו' היה שאול כי שכ' מצאתי קין יקס

 קין משו' הוא הנביא ששמואל ככ״מ לעיל כ' וכבר
 : הס קין משו' ב' הנביא ז2ושמו ששאול ונמצא

ז ם ל  “בש׳ הובא כז כ״ב * וכו' יעקב עכין ש
 שכשם לו' צכאן שהוצרך ומה סופיוד הכללים

ג׳יגלגולי'־ יש כך מזה כמש״ל בקין גלגולי' ג' שיש
כהבל



אהרןלו המדמה הגלגולים ש' על פי'בני
 עי' זה ענין ובי' משה הכל שת שהם .כהבל

 ד״מה פ״כו ובס״הג ד״סט שופטים פ' .כש״המ
 האורות הם המדבר ודור ומי׳׳ש ־ יעש ע״ב

 ושם ומ״ש * פיא הכללים בש' עי' וכו' ,היוצאים
 היטב שם והמעיין פ׳׳א כש״לב הוא באופ״א כת'

 כי א' דהכל דאפ' יראה דכ׳׳ט שמית פ' .ובש״הפ
 יעקב לגוף זא גוף בין תחי' האור' שעושי' זה רושם
 מהמו' או״ח הארת עי אח״כ ונתקן נבנה הוא

 מאחורי יעקב אשת לאה ונעשה דיעקב עצמם
 בש' מיירי אח״ב שנעשה מה וכפי שלו הדעת

 לעיל דאצי' דזיע ר״ון הס נ״וא ומ״ש * הכללים
 דאצי' לבד נפש כחי' שהם כ' ובכ״ד ולב לא בהק׳
 הענין אבל יעש אדם לנפש טמאים אנחנו ,בקוד
 שהם הוא דקושטא ר״עג, דיב בש״הפ כמ״ש הוא

 יעש שבו הכפש מבחי' שהוא אלא הרוח מבחי'
 כ״כ או"מ מבחי' נש' היחה ע״ה רשבי ומ״ש

 ידע דיוחאי כריה כמא' משפטים פ' בשמארשבי
 כמש״ל היינו כו״ה כ״וא ומ״ש * וכו' צאיתתמרא

 דכו״ה גבו' דב' כתרים מב' הם דכ״וא ע״ב ד״סב
 ^ועוע יעש לבי שלהם נפש מבחי' שהם אלא

ל בשמואל ונתגלגלו ומ״ש * הכ״ל כש״הפ  ריש ^
 חנוך לקחה דאצי' זיע ומי׳ש * ובכ״מ זו הק'

 והק' לא הק' תוף ועיל דזיע נש' כחי' היינו
: וככ״מ לב

ח  יסודות שהם אלא וכו' מר״עה עכין QtJ? ל
 בחילוק כו בהק' עיל נ״ב • חלוקים

 ורשס וכו' עצה מר״עה אמנם ומ״ש * זיוגים הה'
 בכי' ד״לו בשמרש^ כז.עי' וכו' היה בתחי' ע״ה
 מיומא ב״כ חמא דלא מה השתא חמי דאכא מא'

 וכו' סבא המכוכא רב ומ״ש * וכו' משה דסליק
 כי' כסוף ע״ג וד״טל ע״ב ד״טוב שמארשמ עי'

 זו בהק' עיל וכו' לבן גלגול בלעם ומ״ש * אר״ר
 הבחי' כפי ומ״ש ־ וככ״מ כב ובהק' ע״א ד־מה

 ועכין * הראשונה וצ״ל הוא שט״ס כר' וכו' השנית
 זו וכעין פינחס פ' ריש בשמארשכי הובא זה

 איכון עכין ומ״ש * ו.יעש הק' סוף לעיל כתב
 נח בפ' ע״ג דיט כשמארשבי עי' וכו' רוחין הרין

 : ע״א דסז ולקמן יג סו״הק ולעי' באורך
ל ’ ע״א ר׳מח  בהק' עיל ובו' הודעתיך ככר ט

 ובאורך לה הק' וריש יא
 * ועש פרידה דר' במא' עירובין מס' בשמארזל

כי ומ״ש • ע״ב ד׳מו עי׳׳ל וכו' היה הלל ומ״ש

 פ' על ע״ד ד׳יג שה״פ עי' וכו' קין יקם .שכעתים
 ביתרו נכנסה ואז ומ׳ש ־ ופל׳ג ב15סופ״ וס״הג זה

 כפש דוגמת הוא וכו' נתגייר ועיכ גוי שהיה
 להתגייר המיעצתו והיא כגיותו בו הנכנסת הגר

: לד בהק' כמש׳׳ל
D ם  היה תי׳קין תחי' כי כס״ה אמרו לכן ש

 שבה הא' הטוב אמנם וכו' ביתרו
 שבנפש דטו״ר נמ״ל כ״ב וכו׳ בקיכן נתגלגל כבר
 שברע וטו״ר שבטוב ד'טו״ר שהן שתים הם דקין
 ולפיז ע״כ דס״ב ועיל דקין ונש' ברוח הוא ועדז

 הנראים דרושים ד' לאותם נכון ישוב מצאנו
 דמ״ש כז הק' ריש לעיל שהבאנו זאז כסותרים

 על הוא ומהללאל בקיכן קין תי' יתחי' במ״א
 וכיוצא וראובן יששכר וכן דכפש שבטוב הטוב
 קין תי' דתחי' במ״א ומ״ש זו מבחי׳ היו כולם
 ומ״ש דנפש שברע הטוב על הוא ביתרו הוא

 הטוב על היא בכו״א היה תיקוני דתחי' במ״א
 דיציבא יראה עצמם בדרושים והמעיין דרוח

 עי' בקורח נכנס הרע ואותו ומ״ש • מילתא
 ביה דמעורב אע״ג הרע ולבחי' קורח פ' ש״הפ
 הוברר שלא כז חי' התחלת קרי לא טוב קצת

 ומ״ש * התחלה הוי דלא מצרי גבי כמו ממנו
 כבר הנכיא כשמוט נתגלגל הרוח שכזה והטוב
 דתי׳ התחלה היו והם בכ׳׳וא נתגלגל זה קודם
 ^א סי׳׳פלב כס׳׳הג וכ״כ לעיל כדכתיבנא הרוח
 לכך היה מזרעו ושמואל בקורח דאיירי משום

 היינו כיתרו נכנסה קין ונש' ומ״ש * כקטיה
 לקמן כתב שבה הרע ובחי' שבה הטוב בחי'

 ומ״ש ׳ יעש כעמלק שניתן ע״ב ריש סב ד'
 * כט הק' ריש עיל בשת נתגלגל שבהבל והטוב

 ומ״ש * לג הק' עיל באהרן נתגלגל הרן ומ״ש
 ושניהם ומ״ש ־ הרן של בכו ר׳ל בנו ולוט

 רכא ומ״ש * ו׳או כלא שניהם צ״ל וכו' הם
 ומ״ש ׳ ע״ג דיט סה״ל עי' וכו' אכיי חכר
 ע״ג כ ד' ש״הפ עי' וכו' אברהם אבי תרח

ג קנו ד' איוב ס' ובריש  בכות כי ומ״ש * ע׳
 וכק׳׳הל ע״א מו ד' עיל ונעמה רות הם צוט

: יעש ע״א ד״כג ובש״הפ ע״ג דיט

/ לו הקדמה סליק



 כני .
‘ ע״א ד״מט

צטאהרןהגלגולים ש' על פי'
 מוזל שא״ל הדברים הס אלו •

 ממנין לח הק' שזוהי נראה וכר׳
ת הקדמו  כתובה זו הק' רוב והנה • זה שבש' מ'

 הנה וא' הנה א' הקדמו' ושאר לו בהק' לעיל
 ממה זל מוה״רחו הוציא שלימות הקדמו' שכמה
 כל ולכן המעיין שיראה כמו עצמו על רזל שא״ל
 באיזה עליו מציין רק אני לעיל המובא ענין

 באלה שכתבנו מה שם יראה והמעיין הוא מקום
: מישרים תחזינה ועיניו הדברים

 נשמט וכאן לו הק' ריש עיל וכו' וידאל ה״ר
 * ע״א ד*נ לקמן וכתבו טרישטי שאול הר' .

 • ע־׳ב ד״סד עיל ונו' הבנתי דבריו וכפי ומ״ש
 ד״מ עיל וכו' שייכות לה יש נפשי כי ומ״ש
 •* הנמשך כל ד״מ עיש ק״ך חיו ג' כי ומ״ש * ע״א
ף ״ן ד א נו '  עתה מתקן אני זו לסיכה * ^'

דסייעוהו הא ׳ הנז' עון מאד י
ולא החלב עון לתקן כלבו ונתנו השייים מן

̂ס ריש ולקמן  נפשות מג' כלול היה הוא כי ̂י
 ונמצא יעש ישגה וא' משרשו מגולגלות ישנות
 לעיל וכ' * א' מצד יחלש א' מצד כק׳^ישן שהוא
מה שאינו טו והק' ע״א דיר יא בהק׳  ששאר מי יו
 קיימו אליו קדמו אשר נפשו משורש שהם הניצו'

 קיימום לא אליו הקודמות שהניצו' למי המצות
 שכשרשו ניצי' של המצות שקיום נמ׳׳ל * יעש

 לרידיה גם יועיל לעולם בביאתם אליו שקדמו
 שחיטה מצות קיימתי שכ-ר קאמר שפיר ומשו׳׳ה
 מצות קיום כמי הועיל דלא יהא * הקוי־ם בגלגול
 שכבר אעפי כהדיא כדקא' שלהם הקן שילוח

 קיימוה שכבר אעפי פ״ור מצות וכן וכו' קיימתיה
 מצות מיא שהם אלו מצית ב' ־שאני יל בל״ס

 לקיימם וצריך כסמוך כמבו' דווקא לו המיוחסות
 כלו' חדש שאני אעפי ומ׳ש * ממש בעצמו הוא

 התריג כל לקיים צריך דחדש טז הק' בי־יש וקייל
 עוקר אגל זבז האיברים התכללות מצד היינו יעש

לבד יא הם בפרטות האבי לזה המייחסית מצית ל כמ״ש אפ' ודא״א הנדה כעון כן סייעוהו תו  ה
 בהק' ועמשי־ל אח׳־כ ליוח לזכות סגי ובקיומם I כמידי ה״ד וכו' תקלה מכיא הק״כה דאין דהא זל

. : נז אות יא . I יעש איסוי דבר כגופו ליכנס הוא דגנאי דאכי'
ל ועובדא ׳.־  שהיה לפי שאני סורייאצו יהושע ד

וכו' א' כבחור שם * ח״ח הוה דלא ועוד במזיד
 דרי החלב דאכילת צ״ל * בכית יגש בן ומת .

 עבר וכבר זקן כשהיה ימיו בסוף היתה •:תורייאנו
עיל זה המשך כל וכו' לך דע שם * הכית זמן

וע״בע״א ד״מ
 חודש שאתנהג לו והשיבו • ^״א נ״א לף

מתאים אינו לכאו' וכו' א' ׳ .
 אח״כ לפמ״ש אמכם מזה לעיל נשמתו שא״ל למה .
 ב״ש צריך גמורה השגה להשיג כי ניחא בסמוך י׳

ר כלתי אבל ומחצה במ' או א' בחודש די vגמוי
:הכנתו לפי הכל יום .

y p ד״כו שרו״הק עי' וכי' יום תעזבני אם 
 ע״ס וכו' מלייחד אמנע שלא שס • ב ע

: ע״א ד״לח שרו״הק עי' ה־ף
ב נ ״ א ד ״ ן יובל את מתקן אני זה בגלגול ־ ;

ע״א
ל וכי' ־סב ד ולקמן ע״ב ד״מה ^

 יום שם
העומר

 דרושי ב כ״כ וכרששי בשבוע א'
: עיש יא ־*רוש סוף

שחיט' מצות קיימתי הקודם בגלגול כי *
ורר חדס ילוז איר אשר ירוו רי יי-ר

לכאו'
וכו' חדש נצוץ אני אשר יען כי וכר

כמש״ל יוכן אמכם סוקרים דברים הס
■ . ן אהרון כני

{̂ *p אז. הנפש שיליח על להורות כו/ו  יבוא י
 או קין שהוא.משו' למי הדין כך וכו' הרוא

 מבו' יהטעס ז והק' ג אק' סר?> לעיל כמכו' הבל
 עלהנפש ישיה ואיך פגום הוא שהרוח משום שם

 שיתוקן עד הנפש את לשלח צריך ולכן המתוקנת
 הכא מ״ש מיהו * יעש לכוא תוכל ואז הרוח

 ־ז־הקן שייי מצות עי הוא למעלה הנפש דשילוח
 קויתיך דכפשי הכוונה עי שהוא התם דמכו' ק'

 לזה תועיל 1הק שילוח מצוק גם ואי יעש כלילה
 כאותה בקי שאינו דמי ז בהק' התם פסקה אמאי
 תקנה הך איכא והא שימות הוא צריך כיונה

 למעלה הכפש שילוח דלעולס ויל הקן לוח‘דש
 כעת כלילה אויתיך דכפשי הכוונה עי אלא אינו

 היא הקן שילוח מצות אבל לעיל ככז' השכיכה
 לפי אלא הנפש תי' עיקר שהם מצות מיא א׳

 שככר עז הוראה היא שבהם אחרון תי' שהיא
 היא יכולה והילך ומכאן להיתקן הכפש כגלגרה

 הנפש שילוח שיהיה לא אבל למעלה להשתלח
 מאות׳ הם שו מצית היא כי ומ״ש • וק״ל ייה על

 מוצא אתה כסמוך בפרטן הכה מצויו'[וכו' שאינם
 בירושלים מ״ע אכילת זולת הס מצייות שכולם
 אינם הם כך להכיה נר' ולכן כ״כ מצויה שאינה

מאותם ־



/כגי אדרןהגלגולים ש' על פי
 היא מהם אהת כי ומ״ש * מצויות שאינם מאותם

 בפרטן מוצא אתה אי וקיבה לחיים זרוע מצות
 ופ״א ומ״ש • וצ״ע פצא והוא כלל זו מצמ, בסמוך
 : יז בה׳ק עי״ל וכ׳ו היטב הענין לי בי׳
א ד׳־׳־נג ״ בריש כ״ה וכ׳ו לי מוזל הזהיר גס ע

^ I•/ /*  . 1 1  . " I I ׳ . . -11  כי מוזל א״ל גם ומ״ש • יעששה״כ
 ומ״ש • ע״א דמ״ג עיל וכו' קין משו׳ שאני לפי
 שאין ומ״ש * שם עיל וכו׳ ציור בסוד הוא קין כי
 וכו׳שרו״הק בשבוע קבוע א' יום לו שאין אדם לך

̂׳ל גס ומ״ש • ע״ב ריב  בקדושה אחרת כוונה א
 ומ׳׳ש • ע׳׳ג דנ? דחזרה ג ררוש ש״הכ עי׳ וכו׳

 אותיור, בב' תכוין מוצ״ש דליל לציון ובא ;דבקדושת
 ובא ביןדושת שהיא איתא בש״הכ החס הנה ת״ץ

 להש״מש ועיש מוצ״ש דליל ולא שבת דמכחת לציון
 הוא דהעיקר זל הרש״ש מסידור שהביא זל

 ושכן דשבת דמכחה העמידה דאחר בקדושה
: יעש להגיה צריך

ב ״  משו׳ שאני דבריו פי׳ אם לו ואמרתי • ע
 לפמ״ש כיון יפה לכאו׳ • המלך שאול

 המלך ששאו̂ל קין יוקם שבעתים כי בפ׳ כלק״ת
ע יעש קין משו' היה ע״ה עי  ע״ב דמז לעיל ו

 שעוד להיות אך ושמואל שאול נפש אחיזת בענין
 לפרש רצה לא בזה לה־זל היל כמוסים דברים
 אס זה פ' א״ל הדברים וכתוך ומ״ש • שיחתו
 הוא והטעם ומ׳׳ש סו״עא* ד״מב עיל וכו׳ ללצים
 •• יח הק׳ עיל וכו׳ יכולת כה א-ן הנפש כי

ד נ ״ א ד ״ !  נתערבו אד״הר של חטאו עי ׳ ;
ומ״ש • ל הק׳ עי׳ל וכו׳ הנש׳ ,

 ע׳׳ב ד"מ עיל סבא ייבא רב הוא אביי כי וא״ל
 ד״מ שם וכו׳ זרע טי׳ היא נפשי שורש כי ימ״ש

 זכו' קין חטא כאשר כי ומ״ש ־ סו״עא
: כח הק׳ עיל

ב  ע״ב ד״מ עיל וכ̂ו בקץ שטעו הס ג' * ע
• שם לעיל וכו׳ ר״ע של נפשו כי ומ״ש

 כי ומ׳׳ש י שם לעיל וכו׳ ריבז כי א״ל גס ומ׳׳ש
 ג״כ כ"כ • בה׳א עקיבה כתוב ראה ע׳׳ש בבוקר

 ג׳ כי ע״ב ד״גן ממש״ל אבל ע״א ד״מב לעיל
 באלף שהוא נר׳ עקיבא בשם נרמזו אבי אותיות

וכו׳ שנותיו מלא לא המלך חזקיהו כי ומ״ש * וצי
: ע״א ד״מב שם

 מוזל וא״ל משרשיה רב כי נגלה * ע״א ד״נה
כי ומ״שסו״עב ד״מא לעיל וכו׳ .

 ומ״ש ׳ סו׳׳עא ד״מב לעיל וכי׳ נרמז ביבי רב
 וצ״ל הוא שט״ס נ״ל אכיי ר׳׳ת יסע כל יצען בל

 ־שכ' לכסוף עד השתא ואזיל עסיק דביה ביבי
 כענין ומ״ש * וכו' ביבי רב של אביו אכיי וגס

ע כי ויען וכו' אשתי ב  לא כעת וכו׳ כנקבה ני
 ויען ומ״ש * כמדיזל זה דבר נז' היכן ידעתי
 כי ט בהק׳ עיל ונו' א־׳א לכן זכר גלגול שהיא

:מכאן לו יצאה הק' אורןה כל
ב ״  בשרו״הק הוא דע״ק וחוטם הפה יחוד * ע

 מוזל שממ והיחוד ג׳ יחוד ע״ב ד״טל
 בכל דג״פ והיחוד * א' יחוד ע״א ד״טל שם הוא
 שם הכ' ב׳ יחיד הוא ע׳׳א ד״נו לקמן שב' יוס

 דכ״וא ויחוד מהל שמס יחוד אחי ע״ב ד׳יטל
 שס הכתוב ד׳ יחוד הוא לקמן ג״כ שב׳ ואליהו

 הפה יחוד אחי ̂ ע״ב ד״מא בשרו״הק
: יעש והחוטם

ן נ ״  וכו' חלמתי איכה שבת ביום • ע״א ד
 ד״מכ עיל ורבא חמא בר רמי

 התנאים נש' ענין במ׳א כי׳ כי ש ומ ע״ב
 מד״מא עי״ל ד״נז ריש עד זה ענין בל וכו'

: ואילך ע״א
ז נ ״ א ד ׳ י  יא הק' עיל וכו׳ הנש׳ שי־שי בי' ־ ע

 מוכרח אינו כי ומ״ש * לא והק'
תייג אל כי יש שט״ס נר' התריג אל שיתחלקו  ה

 כדמסיק לחיית א״א מזה שפחית הוא מוכרח
 אל התייג אלו שיתחלקו מוכרח אינו כי וכצ״ל
רי׳  כ׳ד יחזור מתגלגלי׳ הגלגולי' וכעת ומ׳ש ק
 בדברינו וע״ש ע״א ד״מו לעיל כ׳ זה כלשון לשרשו
 וכו׳ השמאלי הכתף פרק הוא קין שורש ומ״ש

׳ : לא הק׳ ע?ל
ב ״  השמאלי העקב זה ענין עתה ואבאר • ע

 אין‘ כי ודע ומ״ש * לא בהק' שם וכו׳
 הק' עיל וכו׳ הפגמים כל לתקן צייך האדם

: זה ענין כל ל הק' וריש יא
ח נ ״  בהק׳ וכו׳עיל הנש׳ שי־שי בענין * ע׳א ד

 נפשי שורש ומ״ש • לא והק׳ יא
 • ע״ב ריש ד׳לב לא בהק' עיש וכו׳ חיים אני

 ד״סד לקמן נשתפק כן כמו וכו' והלע״ד ומ׳׳ש
 ומ״ש * אותיכג ובמש״ש שם לא בהק׳ ועי' ע״א
 ש״כט ע״ח עי' וכי' מתלבשים דעי נו׳׳ה כי דע
 עו״ת וס' התפלין בענין אדרז בי׳ וכשמארשבי פז

• : פ״כב וס״הג התפלין ריוש-
ע״ב



הגלגולים ש' על פי'כני

 שם וכר' נפשי של השורש אבאר ועתה *
הכה נפשי ש"־ש ענין ומ*ש * לא כהק'

 בגוף ו 12 כחי׳ וב׳ ומ״ש כח הק׳ עיל וכי' כו'
 ד״הד עול וכו' וכנגיה הכפש של ומלבוש כלי ר״ל

 ועוד מהכפש א׳ אור ובתוכו חיצון לבוש שיש ע״א
 ב' שהם באופן עצמה הכפש ובתוכו פכימי לבוש
 שבכלי פיא ש״ך כע״ח ועיע יעש אורית וב' כלים
פ בו שישרה צייך הלבוש שהוא  המחייה א׳ או׳

: דרזל ובזי יעש אותו
ט נ ״ ואכי וכו׳ הקכה הוא ור״ע * ד

 הוא העכין וכו׳ הנוצה מן הוא
 מגבו׳ היוצאת בחי'הארה היה שהוא דלעיל שכמו
 הקכה הוא שר׳׳ע כאן הוא כן ר״ע שהוא ההוד
 וחיצו' ומ״ש ־ מהקכה היוצאה הנוצה בחי׳ והוא
 שבכתף אע״ג שמאלי שבכתף החסד מן ה'א נפשי
 הגבו׳ מ״מ כמש״ל החסדים ולא הגכו׳ ירדו שמאלי
 דע גם ומ״ש * מכ"מ כנו' מחו״ג כלולים עצמם
: לא הק׳ ריש לעיל וכו' שביארנו כמו כי

 עיל וכו' כג״ע יש אבר בכל כי ודע *
והכה ומ״ש * לא והק' כח והק' יא בהק'

 ומ״ש • לא בהק' שם וכו' נפשי של השורש סדר
b לפעמים ומ״ש • כז בהק׳ לעיל וכי' תחשוב 

 וכו' כשמות ד' או ג' יחד א' כגוף מתגלגלים
ה בהק' לעיל

א ד^יס " וכו' חדש כק' זה אין כי ודע * ^
מג' שיותר ומ״ש ־ ז הק' לעיל ,

 לעיל העכין ע״ס מכאן וכו׳ מגולגלות נפשית
 יותר נפשי שורש דיוש א״ל אח״כ ומ״ש • ה בהק'
 בהק' לעיל הוא ע״ב ר׳סא עד מכאן וכו' מבו'

 מלאך שהיה אלא וזל ע״ב זה בדף ומ״ש * לה
 ולעיל לימחק וצריכים תא״מ כי' שרשו חלק של

: יעש ליתא כמי לה בהק'
א ״ ס  ב' א' בדור ימצאו אם כי ודע • ד

 ומ״ש * ־ כ הק׳ לעיל וכי׳ נש׳
 ע׳ס מכאן וכו' ואו׳׳מ או״פ לו שאין אדם לך שאין

 ומ״ש • עב דס״ד ולקמן כז בהק׳ לעיל העכין
 ,הזאת בפעם יעתה הנזל ברי ג־ בפעם ואח״כ

 בחור׳ אברהם כר' שבא בנתיים דאיכא אע״ג וכו׳
 ביאה של עצמה שכל כיון מ“מ ע״א ד׳כ כמ״של

 שנכרת ועוד הכרת עוכש לקבל רק היתה לא זו
• קחשיב לא מלות לכלל בא ולא יגש כן

ק אהרן
ב ס ״ א ד ״  של ענין קצת ביארתי וככר ^

 ע״ב ד״מה לעיל וכו' יובל
 בהק׳ עיל וכו׳ העולה כלל ומ״ש * ע׳א וד״כב

 ולאו דרוש אאיזה קאי הכזל מכל ומ״ש * כט
 וכו' בו נכללו לא אד״הר כי ומ״ש * מנית אדלעיל

: כימסיק החטא־ אח^ היינו
הק' לעיל וכו' קין של בחטאו כי א״ל גם
 שכה הטוב נפרד נפשו והנה ומ׳׳ש ־ כט

 שו' כחי׳ ומ״ש * ע״א וד״מח ע״ב דמז לעיל וכו'
 כח בהק' מש״ל עי' וכו' שמאל בזרוע הוא קין

 מן הוא קין כי ומ״ש * ד אות לה ובהק' יוד אות
 פ' בש*הפ ממ״ש תבין זה יכו' תנ״ה גבו' ג׳

 ממש״ש ובפרט וכו' ידע והאדם בפ' בראשית
 ר״ע שורש אם יודע ואיני ומ׳יש * יעש ע״ג דיב
 רע״ב ד״לח לה בהק' עיל או"מ או מאו״פ הוא
 ע״ב בד״ס וכ״כ מאו״הפ שהיא בפשיטות שכ'
פ’מא הם שלי השורש דכל  ע״א ד״סד לקמן וכן ו
 דבעא דכתר ואפ׳ ב אות לה בהק' בדברינו ועי'
 : ומאוחר מוקדם ואין דרוש מאיזה פשטה הדר

ג ס ״ כבחי׳ בפנים עדיין שהיא אלא * ד
וכו' החיצונה לאה וכו' זכר

ה נקבה שהיא  עדיין כשהיא למה הטעם * גמוי
 בחי' היא לחוץ וכשיוצאת זכר בבחי' היא בפנים
 שהאור פיג ש׳טל וע׳׳ח ע״ג ריב ש"הפ עי' נקבה

 כק' מחיצות דרך לצאת בקע ולא בפנים שהוא כז
 יע״ש נקבה ונק' כחו תש ויוצא וכשבוקע זכר

 בכאן להוסיף שיש ני' הכז' הקטן דגדלית ומ״ש
הנז',:• הקטן דפר' דגד׳ וכ״צל דפרצוף תיבת
וכו׳ נמשך שהאצי׳ נו׳ כי בל״ס הכלע״ד *

 בס״הג ורוחב באורך מבוארת זו הק'
 של הנפש והם ומ״ש * ע״ב ד״קן תי׳ח יעי' פ׳׳ב

 דקאמדינן דאצי' הנפש חלקי ר״ל שכביע הכתיים
 הכתרים של הנפש הם העשיה ע״ס שמתפשטים

 הקצר הסדר וזהו ומ״ש • פ״כא ריש ס״הג ועי'
 ע״ב מדיד בשרו״הק הוא כז וכו' מוזל שצוני
: יע׳׳ש ואילך ־

ד ס ״  היותר הוא אם יודע ואיני • ד
* עיא ד״נח עמשי׳ל וכו' גדול

 ׳ ע״ב ד״נח עמש״ל וכו' הנפש אור מלכד ומ״ש
 לא וכו' מהגד' היא נפשי כי העולה כלל ומ״ש

 שורש עיקר מבאר הוא רק כז השיג הוא שעתה
ע הוא היכן נש' כיו בהק' ועמש״ל למעלה מגי

אית



הגלגולים ש׳ על פי׳בני

 כח׳׳ב מג״ר וכו' הוא ואדס־עצמו ומ״ש • א אייה
 ד״הב ולעיל כט בהק' כמש׳יל. הוא העכין וכי'

 ק׳־ הס החטא אחי באד״הי־ שנשתייר דמה א ע
 דק א יו ולמטה דברי' שמזא פרצו' שמיוד כתריס
 בלבד המלכיו׳ישלהס בחי' רק אינם אלי כתריס

 דכל־היו״פ ולמטה שמחב' ספי' מאות והחשעה
 אלו דכתריס מלכיות ק׳ והנה * יע*ש לקלי׳ ירדו

 היתה דכך השתא וקמ״ל מי״וד כלולה מל' כל
 ג״ר לעצמו לקח שאר׳׳הר אלו מלכיות הק' חלוקת

 דבחי' וזת דדעת גבו׳ לקין והוריש דכא״וא כחייב
 חסדים ג״כ להבל שהוריש וה״ה שבכולם •ב״ן

 דשורש משום אלא שבכולם מ״ה דכחי׳ הת דדעת
 הבחי' וזוהי קין נקט לכך מקין הוא זל מוהר״חו
 שירשו לה הק׳ ריש הנ״ל שבק״וה ■המעולה
 כלומר עצמו שקין עוד וקא׳ * אביהם •מאד״הר

 כשאר שהיא לה כהק' הנז׳שס :בו הגרועי־ בחי'
 בחי׳ היא ע בבי לקלי׳ שכשרו מנש' שהב כ״א נש׳
ת הדעת ולמטה שמחכמה ט ספי׳  פיצו' שבכל י
ת דכל הכתי־ כי מיו״פ ופר׳ ע  נכלל ככר ודעת י

 תחתונות ט״ס עתה נשאר דלעיל כתריס ק׳ בהדי
 היו ואותם לקצי׳ שירדו דדעות ולמסה שמחכ׳

 וממילא בהבל וכעדז עצמו שבקין הגרועה בחי׳
 תחתו' ס ט בחי׳ היא נמי דאד״הר הגרועה -דכחי'
 ותולדותיו ומ״ש * מהי׳׳ופ ופר׳ פר׳ רכל דחו״ב

 דקי; תולדותיו שר״ל מש׳ ■ ריהטא לפום וכו׳ מזת ׳
 ו הק׳ וכמש״ל קא׳ דאד״הר תולדותיו נמי <י״ל
 מאד״הר באים הס ישנות נש' כחי׳ דכל ע״ב ד׳׳ח

 י״ל בפרטות אכל בכללות הוא שכז ודע * •יע׳ש
 וק׳ץה דדעות ואפי' דכולס חו״כ לקח' •דאדהר

 החו״ב לעולם כי דחו'ב ואפי׳ כולם של דעות
 שהוא בכ״מ יהדעח אד*הר כחיי הס שהם בכ״מ

 ובמש״ל היטב כט הק׳ סוף ועייל יוה ק בחי׳ הוא
: יע׳ש יח אות יא בהק׳

 או״פ בחי' הם וכו' נשמתי שו׳ בחי' וכל -ומ״ש
ע ומ״ש • ע״ב די״סב עיל הו1נ כי י-  ע״ס וכו' י

: לה הק' ובריש ב ע ד״ס עיל הענין
 ועתה * סו״הקל עי״ל וכו' יתקן אליהו וכן

ע נשמתי מציאות אבאר  ד״סא עו״ל וכו' י
אני כפי כי * כז ובהק' ע״ב  בקדושה הנאחז ה
 דהיעה ענין היה כ ג וזה • בהק״כג עי״ל ■וכו׳

• כז הק' סיף עייל וכו׳

אהיז
ה ס ״ ה עי אלא ־ ד מ ה מר ל בי ח ה ל ו י ע

כז בהק' ובמ״ש טו הק' סוף , .
ש וכו' מביניהם הק״כה והוציאני * יוד אות  עמ״

 וכר׳ לנפשי אירע כן והנה • יוד אות כז בהק'
ק' א' ואח״כבאיש * סו״עב ד״סא עיל  ר׳'ש הנ

 כמ״של לריס קדס ר״ש כי דק לא סידרא * טרישטי
 י בסמוך וכן וככ״מ ע״א ד״ן

y y כו' הנש' ־י־וש כענין מהל א״ל עוד  י
: לג בהק' עיל הענין ע״ס

ו ס ״ א ד ״  כולם הנש' כל איך כת׳ הכה טל הק' ^
 לעיל •הוא העמוד ע״ס מכאן וכו'

 ׳ יג הק' לעיל וכי' אסיח הק׳ דע גס יב הק'
 : כת פ' שמא'־שבי וכו' ז הו הענין ובי' ע״ב

ז ס ״ א ד "  פ' כשה״מ עי' יכו' ספלה יש כי ^
 והקצירה הזייעה בסוד ד״לח כהר

ע * חקלא י“מחצ בסוד אד״ר ריש ובשמאישבי  ד
 ובש׳׳מא ע׳ב רמז לעיל וכו' צדיק כל לך אין כי

 יכו' שכי־עת שרשים היד ר11ו * נח פ' שם רשמ
 כל כי * ע״כ ד״קכד דעומר יוד דרוש שה״כ עי'

:כו בהק' עיל וכו' הזרע טי' ׳
יו סמשך כל וכו׳ כלי לס שאין בעילם נש׳ אור אין  ענ

. . • • כר בהק׳ לעיל סיוא. «ה, .
ט ד" y ס p וכו' שינאך רעב אם בס׳ שביארנו מס ד ע״ 

 משלי ובס״סל ז סק ובסוף כ חק׳ סוף עי״ל
 : ו״ל לסד׳שש נ׳סש שבס״ס ובליקועים זס ע״פ ע״ד ד״קצס
כקצ׳ ע״א י״ל שרו׳׳סק עי׳ * וכו׳ בחי' ז׳ הם סנה ^ן״א ד״^ן
: ואילך ע׳׳א די״כ גס.סזסירניוכו׳-שרו״הק שנויים. .. ,,

 ד״תנן עי״ל וכו׳ כח״ל לקום מאד שאזהר מו״זל א״ל עור
 ע״א ד״קלב עי'ש״הכ וכו׳ התחלתי כבר עתה בי א ע׳

 שאזהר י** כחק' עי׳׳ל וכו* מעו׳ אשתי עתה כי התשליך' כסוד
 : ע־׳לש בכווכת ע״א ד״עד ש״הכ עי׳ וכו׳ ע״לש לו/אחר

א ק ״ • וכו׳ קין שי׳ ניצי׳ בהיות כי מו״זל א״ל עוד א’ע ד
עי׳ וכו׳ שם בי׳ וכו׳ סתפי׳ בכוו׳ * ע״א ר״מג עי״ל ׳
 ש״סכ עי׳ וכי׳ שם ביא׳ עור * ע״א ך״נד רעמי׳ ו דרוש ש״סכ

- ■ : סו״עד ו״עע דלילה ד דריש ,
' ס  מלכים של שלחנם על עלי כבר בהם וכיוצא אלו קו׳ מ ה
 וזולתם י״ל יע״כז והגאין ז״ל סרמ״רל קמאי רבנן י
 בססרתם הלא שיישבי מס ז׳׳ל רבנים ושאר יוחאי בר בס׳ ועי׳
 פר׳ סזו״הק עמ״ש בכאן שסק דמה לומר לי יש א' דבר אך

 יע״ש זו קו׳ שתי׳ וירא פ׳ שם רש״כי ש״מא עי׳ וכו׳ ד״קך וירא
 וס״יע עלה חתיס ז״ל רבי״סג לאו אלו דקו' נמי מוכח ומזה

 רצונו לעשית ויראתו אהבתי בלבנו וישים אמת תירת בתורתי
מלך פני באור ס׳ בנועם לחזות ויזכנו שלם בלבב ולעובדו

ס י י : ח

עש' ו ת נ ך ו מ ד׳ ר ב ל



להספד דרוש כהערות

ת * בשם זה קיג׳ קראתי דאה עלו ה  אהרן ב
• יקרים ררושים ג׳ כולל

 יקררק כאבן * בחוריט תפארת לבן מית על
 הוא עיני כאור לי יק*ר הבן ־ ספירים מעולפת
 עלומיו באביב נקטף אשר ־ ה׳ קרוש אהרן״

 הובל לחופתו וסמוך • קצרים בימים
 • צורח מר בקול אייליל תמיר עליו • לקברים

 תרה על הזכה נפשו ־ ארתיח כסיר מעי והמון
 ־ ונרהמים נפעמים עזב ואותנו * מרומים לגנזי
 במשכנורת אביה בית אל שבה הטהורה רוחו

יה״ר ׳ וגאגחיס נאנקים הגיח ולנו * מבטחים

קאאהרן
 נעורים בימי עורנו ־ בחורים תפארת את ־ נטויה
 כעוף ויעף ־ קצרים בימים * קברים למקום הכיאו

 עשו זאת על • המזבח ״ל >ההרן ויקרב הפורח
 • פנים כל Sע תזלנה ורמעות ־ כתנים מספר

 נחמר משכיל בן ־ ואינים בעצמה לקח המות כי
 נקטפר־ן קטיף ־ מפנינים ו״קר ־ מבנים

 איך אוי ־ ולענה מר הצבאים וישתו ־ השושנה
 ואיך • יקרוה אבן Sתתכול העפר בערמיוה
 עפר ובמקום * נבחרה גויה תשכון במחשכים

 ׳ נערררה אביה בירה ומטוב • נקברה ורגבים
המות וביר,שליח ־ נקצרה השכולת וכקצירת

עיניך יפה פרה Sע המות שליח הה ־ נסנחה | כבוד ותהי ־ נשמתו עילויS יהיו אלו שר״רה
^להיםיה׳ ומחה לנצח המות בלע ־ מנוחתו '̂ 

 ונסו נשיג ושמחה ששון * פנים כל מעל דמעה
אכי״ר * ויגונים אנחות

 רשכ״בה הר״הג ד תוך אותו דרש זה דרוש
 רי״ח כסה״רר ועט׳ר מ״ור יצ״ת עוזנו ן1̂א

 ־ התר״נח אדר לחד י״ט גר״ו הטוב
 ״ טהור זהב כפרת ויעש בא והנוש׳א
 : רחבה וחצי ואמה ארכה וחצי אסתים
 כלוה ביום ויהי פי״ב נשא בסד״ר איחא

 א״ר * המשכן את להקים משה
 להסים לישר^י הקב״ה שא׳ בשעה סימון

ס אף שיעשו למדרש דמז המשכן את  ה
למעלן הוקם למטן שהוקם ובעת משבן

 עורנו רענן וזית בחרתה׳ נחמר ושושן פקחתי׳
 ׳ חטפת אביו זרועי מכין נעים ילר ־ קטפת באבו

 נפרר פתאום ובפתע ׳ ימיו במבחר כבה נרו
 עורנו ׳ תואר פרי יפה Sמשכי עלם ־ מעמיו

 כזורעו תפסו והמות ־ נוער ימי בנתיב מתהלך
 כל ־ העצומה בירו עלומיו ענף ונרע ׳ האיומה

 כשברון מר וצועקים ׳ בגרון קורין המשפחה כני
 והובלה ׳ בארון הושמה נויתו ׳ אהרן גוע כי אוי

 חברון ישני למערת הלכה ונפשו ־ עפרון למקום
 ומהומה כרתת ־ ויללה נהי בקול אביו אותו ויבך

^ ׳ נתלה צעקדח ויצעק ׳ וחלחלה  בכי כקו
 Sיללי ילולי ■ נאנח מתנים ובשברון ׳ ואנקה
 נהפכה ואיכה ־ נכזבח תוחלתו איך• ׳ ננח גנוחי

’ וחהימר־־ו מר תצעק ואמו ־ למעצבה שמחתו
ם צר ־ לשמה היתה איך | מקריב שבו מטט׳ ששמו חנער משכן והוא א  ■ ותתיפח תבכה- ל

החורש כי הוי ־ הירח אור קרר פתאום בראותה | ישראל על לכפר צדיקים של נפשותיהן
: ע״כ גלותם בימי

 חררה קול נשמע פתאום ׳ ורעדה שאון
 פרחה ־ לפסירא וי וי ־ לאבירה וי קורא

 ׳ נלכרה בפח טהורה וצפור ׳ נרדה ומקנה היונח
 ׳ גפררה ואמה ומאכיה ׳ נצורה המות זבמצורת

 גויתר־י. ר־זחתית ולבור ׳ נפקרה החיים ומכין
 ע^ו קומו ׳ צורח מר קול נשמע והנה ׳ ירדה

בזרוע חטף ׳ הנשיה שר המות כי ׳ מרזח בית

 בו ׳ ימים שבעת משחה בו לעשות שברו אשר
שר החורש ־ ימים שכעת אבל יעשו  צפי א

 ינון בכי הרבו בו ־ ושמחה משתה בו לעשות
י ׳ המשפחה מכני הצוחה ועלתה ׳ ואנחה  או

 שתו כה כי ־ הנח״לות מכל זו נח״לה משונה כי
 ׳ אהרן את ויבכו בחסרון ולקו התרעלותי כוס

 על חבל ׳ וצוחין בוכין ׳ ירון רון שיר במקום
א ראברין ל ■ :משתכחין ו

תולגא



ת להספד דרושבהערו

 אגידה ומה ־ אקרה מה ואמר קרא אומר
• היקררה הנפש Sבע כשבח ־ ואספרה ’

 • היית דגול הבחורים בילפי ־ אתה הרר עץ פרי
 המוסר Sומשבי ־ בחרת ודערה חכמה דרך

 * נטשת אS אביך ומוסר ־ סרת והצדק
 הגדול ובתלמוד ־ ישבת קבע ישיבת וכביי׳המד

 • הסרת אS התוספות מביאורי וגכש ׳ למדת
 דקטוב ובדרך ־ שנית ערוך בשלדץ והלכורה

ס ־ ארסת לך בתולה וגם ־ הלכת והיש־־ ר  קו
 לעשות בידך היה ומה ־ שגה עשרים לך מלאת

 בג־׳ע עתה נפשך ־ ובינה בינך הפריד המות אם
 • עצבת ואין מכאוב ואין יגון אין שם ־ יושבת

 לה והיתה * מנוחה לה תהיה הצדיקים בישיבת
 אר־' אהרן יבא בזאת. ־ ושמחה בששון הרוחה
 • כפרה מזבח להיות ־ התורה חקת זאת הקורש
 כל ובעד ואמו אביו בעד ־ וסוחרה צנה וזכותו

: >?כי״ר פזורה שה ישר^ קהל
ן ומפורסם הדבר ידוע עני  קשה שכמה ה

 איכה כמד' וכמשארזל בחורים של סילוקן
 מצינושסילוקן כחורי לשבור מועד עלי ע״פקרא

מק כחורבן קשה בחורים של  ה' דרך גת דכ׳ ^ה
 לשבור מועד עלי קרא כך יהודה בת לכתולת

 ביקרא זל דוד מהרי הרב וכתב ־ ע"כ כחורי
 של סילוקן מדמה ענין לאיזה דצ״ל ד״כע דשכבי

 א״ר בגמ׳ דאיתא ופי' ביהמק לחורבן בחורים
 בן ואתה שנא' אדם של גופו חצי שוברת אנחה

 שי׳א גופו כל וריא מתגים בשכיון האכח ארם
 הא נמי ורב • ידים כל ורפו לב כל וכמס שנא'
ב״המק שאני לב כל ונמס כתי'  דתקיפ' שמוע'

 תק״ט ב״המק שמועת למה הרזל יהק' • טובא
 קודם שנים שכמה חדש דבר זה היה לא והלא

 ע״פ הרזל ופי' שיחרב מתנבאים הנביאים היו
 למלך משל ארץ משמים השליך ע"פ במד' מ׳׳ש
 על נתנו בכה ארככותיו על נתנו בכה כן שהיל

 מיד עליו טינף כתפיו על נתנו בכה זרועותיו
 * כמסקותיה מחסיתיה הוה לא * לארץ השליכו

 * כחדא כולא מחתיתיה צבחר צבחר מסקותיה
 זרועותיו על קחם לאפרים תרגלתי ואנכי כך

ארץ משמים השליך ואח״כ אפרים ארכיב ואח״כ

אהרן
מק שמועת היתה ולכן * ע"כ  טובא תקיפא ^ה
 לא וזה ‘ מעט מעט ולא בב״א הדבר שהיה לפי

 בהדרגה שיהיה חשכו אלא מקודם להם נגלה
 רבי דחגיגה בגמ' דאמרי' והיינו * מעט מעט
 מטא כי בגויה קרי וקא קינות ספר נקיט הוה

 מידיה נפל ארץ משמים השליך פסוקא להאי
 לו' וכוו' * עמיקתא לבירת רמא מאגרא אמר
 מחמת מידי הספר שנפל הרואים יחשכו שאל

 של הנפילה זו אלא שיכה מחמת או התרשלות
 שלא ללמוד השמים מן בהשגחה היה הספר
ט מעט כהדרגה ארץ משמים השליך  אלא מע
 עמיקתא לבירא רמא מאגרא היורד כדבר בב״א

: אחת בכת
ה נ ה  דאדליק כיון סנהדרין בגמ' מ׳׳ש נודע ו

 להשמט כדי היכלא גבה בהיכלא נורא
 • ה' דרך גת דכ' משמייא ביה ודרכו האש מן

 דריכה עי הנופל דכל ־ כב״א שהושלך ר״ל והיינו
 סמך ולכן * ככ״א אלא מעט מעט כופל אינו

 למא' כיהמק על המדבר ה' דרך גת מא' הכתוב
 • שוה עניינם שהיה לו׳ וכו' מועד עלי קרא
 מרגיש הוא הנה בזמנו הנפטר האדם כי יען

ט במיתתו  הוא ומזקין גדל שהוא שכז מעט מע
 מציירים קרוביו וגם כשכצו מיתתו ומצייר חושב

 זה אין עתו כשיגיע ולכן בדעתם שלו המיתה
 משא״כ ־ במחשבה ביה דשו שכבי פתאום כחשב

 לא שכה כ' לכלל שאפי' בחור עודנו הוא• אם
 המות זכרון יהיה רחוק הטבע כפי הנה הגיע

 יציירו לא ואוהביו קרוביו וגם ודעתו משכלו
 פתאומית חשיבא מיתתו ולכן עליו זה דבר

 כל ושוברת לשומעה קשה והיא בב״א שבאה
 ג"כ היתה שלא ביהמק לשמועת ודומה גופו

 בחודים של סילוקן ולזאקשה בב״א אלא בהדרגה
: ביהמק כחורבן

 של סילוקן דמדמה הטעם כס״ד נ״ל ובאופ״א
 מ׳־׳ש בהקדיס ביהמק לחורבן בחורים

 בר' מעשה ימצא מי חיל אשת ע״פ משלי במד'
 מנחה בשעת בשבת המדbב יושב שהיה מאיר
 הניחה אימן עשתה מה • בניו ב' ומתו ודורש
 במו״צש * עליהם סדין ופרסה המטה על אותם

 לב״המד א״ל בני היכן א״ל מב״המד ר״מ בא
 נקנה * ראיתים ולא בביהמד צפיתי א״ל * הלכו

׳א״ל כני ב' היכן■ וא״ל חזר ’ הבדלה של כוס לו
הלכו



ב♦אהרןלהספד דרושבהעלות מ

 לפניו הקריכה באים הם ועכשיו פ׳ למקום הלכו
 ר' א״ל שכירך לאחר ־ רכיעית סעודה לאכול .

 קודם א״ל אמרי א״ל לשאול לי יש א׳ שאל
 ליטלו בא ועכשיו פקדון לכו ונקז א' בא היום

 פקדון שיש מי וכי בתי א״ל • לאו או לו כחזיר
 לא מדעתך חוץ א״ל * לבעליו להחזירו א״צ אצלו

 בידו תפסתו עשתה מה • אותו כותנת הייתי
 להמטה אותו והקריבה חדר לאותו אותו יהעלתה

 מוכחים מתים ב' וראה • מעליהם הסדין וכטלה
 בני • רבי דכי * בני בני בוכה התחיל המטה על

 א״ל • בתורה פני מצהיצין שהיו רבי * ארץ כדרך
 הפקדון להחזיר צריכים שאנחנו אמרת כך לא י׳

 נחמתו זה בדבר * לקח וה׳ נתן ה׳ כך • לבעליו
 ימצא מי חיל אשת נא' לכך ונתיישבה דעתו ונחה
 של אלו בדברים דעתו נחה במה וק' • עכ״ל

 הנלאורע עליו יקשה עדיין והלא שא׳י׳ל הפקדון
 קטנים בעודם זמנם קודם נפטרו דלמה ההוא

 חיים היו שאס להם הצריכה מהשלימות חסרים
 תו׳׳מ מסגלים שהיו ודאי אדם לכל הקצוב־ זמן

 ולהצטער לבכות ראלי זה חסרון ועל הרבה
 • אשתו של ו אל בדברים נתנחם ואיך מאי הרבה

 תחי' וזלהי לעולם שבא אדם שיש הוא הענין אך
 חזר ועתה ונפטר לעוהז כא שכבר ויש ביאתו

 והכה ממצו החסרים דברים להשלים בגלגול ובא
 בקצרות ימוא לא צ״ג הוא אם ביאתו כתחי' כודאי
 לא צ״ג שהלא שכיון ־ זמנו ישלים אלא שנים

 החוזר משא״כ ־ זמנו קודם מהעולם יסלקוהו
 שיחיה אפ' זה הנה שלו חסרון להשלים בגלגול

 רק בא לא עצמו שכל מפני מועטות שנים
 מסתלק חסרונו שהשלים וכיון חסרוכו להשלים

 א' פעם בגלגול,אחר הבאים אלו ולכן • לו והולך
 מה חי הוא ל^א אלא חייהם בשנית שוים אינם

 :א' מביאה לו יחסר אשר חסרונו להשלמ' לו שצריך
■  הגלגול בסוד צגוף הבאה דנפש ידוע והנדן

י זיז בגוף פקדון בתורת היא  שתשלים ע
 העיקרי.אצל כיתה הוא הא' גוף כי • שסיונה

 • לצד. פקדון כתורת־ שם היא ואילך ב' מגוף
 לכעלה וא״ל חכמה היתה ר״מ של אשתו והנה

 היא לעולם זו כיאתם אם צ״ג הם שצכיו מאחד
 מלאת קודס שנים בקצרוא שימותו א״א א' כיאה
 אלא אדם לצל הקצובים שכה פ' או שצה ע' להל

עלזה ובאיו' וחירו לעוליה באו כבר הם בודאי

 הצריך חסרון להשלים פקדון כתוית זה בגוף
 בזמנם ומתוא״ב שהשלימו וכיון א' מביאה להם
 שמתו על ולהצטער לבכות לו ולמה מתו

 בפירוש הגלגול עכין לו לו' רצתה ולא ־ בקטנותם
 מה על הבין והוא הפקדון משל עי ברמז אלא

̂ :דעתו ונחה מליה ירמזון
 ריבו של בנו כשמת וזל מדרזל בס״ד פי' ובזה

 וישב ר״א נכנס • לנחמו תלמידיו נכנסו
 א״ל דבר לפניך שאו' רצונך ר' א״ל לפניו וישב

 תכחו' עליו וקבל ומת בן היל אד״הר א״ל אמור
 קבל אתה אף אשתו את עוד אדם וידע שנא'
 שהזכרתני ^א צערי לי די לא א״ל • תגחומין עליך
 לפניו וישב יהושע ר' נכנס * אל׳הר של צערו

 וקבל ומתו בכים היל איוב א״ל וכו׳ רצונך ר׳ א״ל
 א״ל וגו׳ לקח וה׳ נתן ה׳ שנא׳ תנחומין עליהם

 הכהן ייסי ר׳ נכנס * וכו׳ מצטער שאני די לא
 בנים היל אהרן א״ל וכו־ רצונך ר׳ א״ל לפניו וישב
 אהרן וידום שנא' תכחומין עליהם וקבל ומתו

 צערו שהזכרתני אלא וכו׳ די לא א״ל וכו׳ אתה אף
 א״ל לפניו וישב נתנאל בן ר״ש נכנס * אהרן של
 עליו וקבל א׳ בן ה׳יל דהמ״עה א״ל וכו׳ רצונך. ר׳

 אתה אף שבע לת את דוד וינחם שנ׳ תנחומין
ס׳  כיון ערך בן ר״א נכנס ־ וכו׳ די לא א״ל ו

 למרחץ והולך הכלים טול לשמשו א״ל שראהו
 ■ בו לעמוד יכול ואיני הוא גדול שאדם מפני
 לה״ד משל ךל אמשול ר׳ א״ל לפניו וישב נכנס
 ויום יום בכל * פקדון המלך לו שהפקיד לאדם
 • בשלום הזה הפקדון מן אצא אימתי ואו׳ צועק

 משנה ושנה ג״וך מקרא וקרא בן ה׳י׳ל ר' אתה אף
 * חטא בלא העולס מן ונפטר ואגדות הלכות

 אדם שבני בדיך ניחמתני יפה בני אלעזר א״ל
 המשל כ״כ לו ערב למה וצ״ל * עכ״ל מתנחמים

 היה הוא כי היטב מובן ולפיה בוי־ וכתנחס הזה
 וממילא לב״א הקצוב הזמן קודם שמת על מצטער

 להביא ר״א ונתחכם * לו הצריך תיקון השלים שלא
 שהנפש הגלגול ענין לו לרמוז הפקדון משל לו

 כאמור פקדון בתורת היא לעוהז שנית הבאה
 לו' א״א חטא כלא ומת ושנה שקרא וכיון ־ לעיל

 ובאה וג' שניןה היא אלא א' פעם היא שכיאתו
 אין ולכן א' מפעם לה שחסר מה להשלים עתה,

ת  צורך בפי ^לכלאדסיאלא הקצובים חיים להנחיו
מועטות בשנים שהשלים וכיון חסרונו השלמת

אלו
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 לו חסר ואינו מת בזמנו א״כ לו שצריך מה אלו

 : בזה נתנחם ולכן עליו לבכות לו ולמה כלום
א צ מ  האדם יתפלא הבחורים כסילוק לפיז נ

 שנפטרו אלו חטאו מה לו׳ הית על מאד
 וירש וישר תם ההוא הבחור אס ובפרט בקטניתס

 שיזדמן ואפשר עליו אנוש לבב יתחמץ אזי כתכלית
 משפטו על ויתרעם תגר שיקרא וסתי שוגה איש
 יתיישב שאמרנו הגלגול של זה בטעם אך * יח'

 אמת ה' משפטי כי וידע עליו אדם של דעחו
 דלאו משוס מיהו ־ עול ואין אמונה אל ית׳ והוא
 קשה לכן הגלגול סוד צידע גמירי דינא כ״ע

 תגר קורין אדם שכני לפי כחוריס של סילוקן
 צדיקים והלא זמנם קודם מתו למה ומתרעמים

 הנסתרות כי יודעים ואינם עשו ומה הס גמורים
 האדם את עשה האלהיס כי נא' ועז אלהינו לה'

’ :וכו׳ ישר
ת מ ג ו ד  בסילוקן שיהיה ותרעומת זו פליאה ו

 ביהמק כחורבן הוא כן בחורים של
 על ויתפלאו חורבנו סיכת העולם יבינו שלא

 טעם יש באמת אך * נחרב איך ונורא קדוש מקום
 ייטב בס' כמ״ש והוא הלב על המתיישב לזה נכון
 על הקדמונים דעמדו דע״ד תולדות בס' צב

 פועל דאיךהיו שנחרבו המקדשים בב' המחקר
 הענין ביאור אך * חלילה היו כלא והיו ח״ו ריק
^ יוכן  טוב אילן זרע שהביא לאחד משל ע

 ועקרו ־ פרי ועשה ופרח שצץ עד ונטעו ממרחק
 עד ונטעו המובחר מן אילן זרע והביא וחזר
 ונטעו ג' אילן והביא וחזר * ועקרו ופרח שצץ

 והנה לעד* המתקיים דבר להיית לקיום והכניסו
 ישתומם הרואה כל הא' אילנות ב' עקירתו כעת

 הזאת לארץ ככה עשה מה על * ובעיניו.יפלא
מי' זה אותו ולעקור ויפה טוב אילן בה לנטוע  פע

 מענה הנוכיע האיש אמנם * בדבר יש טעם ומה
 מוכיח וסופו ותבונה* בחכמה עשה הכל כי כפיו

 לנטוע במחשכתו עלה מתחי' כי • תחילתו על
 ולא הלזו בארץ כח שאין ראה אמנם הג' אילן

 פי * נחמד פרי ולעשות להצמיח שאתו תוכל
 הקדים לכן מאד רזה היא הזאת המדינה קרקע
 שתקבל כדי באדץ לנטוע הא׳ אילן זרע להביא

 האחרת ממדינה קלת שמנונית כח זו הקרקע
 הספיק לא זה וגם האילן• ממנה שהביא •החשובה

כדי * הב' אילן במקומו ונטע וחזד שעקרו ■עד

 ־ הב' מאילן שנית חדש כח הקרקע עוד שתקבל
 בו נעשה מזה כח יותר זו קרקע כשקבלה ואז
 הרחוקה המדינה של האק משמני מן שמן כן קרן

ע ג"כ הב' את גס עקר ואז * מאד השמנה ט נ  ו
 היה זה אשר מאד המשובח הג' אילן במקומו

ת מנו יבצר לא ועתה * ומקודם מאז לבו מטי  מ
 טוב נעשה הדבר ואחרית לעשות יזם אשר כל

:כאמור ראשיתו מכח
ה נ ה  הדורות קורא ועשה פעל הזה כדבר ו

 שנמשך מקדשים כ' לבנית יתש מראש ^
 שיעור מעלה של ממקדש קדושה מהם א' כל עי

 • המקדשים כבנין לעשות כ״ו כח כאשר * ידוע
 הארץ שתקבל רק לקיום נעשו לא כי נחרבו ולכן

 לסבול שתוכל זאזכרי בהדרגות קדושה התחתונה
 אחר שאז שמיס ירי מעשה שהוא ג' כית קדושת
 ויתקיים בביא ג' כית יבנה מקדשים ב' חורבן

 בארץ תחי' שנבנו הא' מקרשים ב' ולולא לעד
 הג' המקדש קדושת לסבול כח בה היה לא הלזו

 • ד' דף כסוכה כדאי' לכנותו הקכ״ה שעתיד
מען כית לבנוח צוה ולכן ל  הלזו הארץ תקכל א'

 זכח הקרכנות מעשה עי רוחני וכח שמנונית
 ב' כיח לכנות וצוה וחזר סתרו ואח״ך * ונסכים

ד כארץ רוחני כח תת העבודה תוסיף למען  ע
 וגדול ג'* כית קדושת כח לקבל מוכשרת שתהיה

 ותטעמו תביאמו וזש * הכל על הג' כית כח יהיה
 והד כרכ' חרבנו ע״ש הר קראו * נחלתך בהר
 היה תועלת מה תאמר ושמא * יער לבמות ציון
 מכון שהוא היא התועלת לזא נחרב שאח״כ כיון

 ג' לכית הכנה עשית בו ר״ל ה' פעלת לשכתך
 ביק בכיתי בנה שהמ״עה ולזא לשבתך שהוא
 : ע״ש עכ״ד עולמים לשבתך מכון לך זכול

ה ז כ  השי״ת שציוהו הטעם כס״ד פירשתי ו
 וקידוש הזמנה לישראל לעשות למר״עה

 ומקר היום וקדשתס דכ' מת״ת קודם ימים כ'
 • המה ה' היכל דכ' ביהמק כעין זה שיהיה

 יקימנו השלישי ביום ואז מיומיס יחיינו ולזא
 ובזה • יום בשם מכונה ביהמק כי לפניו ונחיה
 עלה ישועתנו האל לנו יעמס יום יום ה̂' ברוך

 לנו יעמק מקדשים ב' שהם יום יום שעי ר״ל
 קייס שישאר ג' בכית סלה לישועתנו זכינו בזה

ק בחורבן נמצא * לעולם  ב׳ נראה היה מהמ
בזה מקודש מקום איך הא' * פליאות תמיהות

יהיה
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 מקו' חטאו ישראל אם ועוד • ח״ו ריק פועל יהיה

 • שיחרבו חטאה מה ■והארץ חטא מה המקדש
 ח״ו ריק פועצ בהמ׳׳ק היה לא האמת אחר אגל

 קיוס-המקדש כי המנו בעתו כראוי היה וחרבכו
 ה' מאת הוא שנה ת״ך והב׳ שכה תי שהיה הא'
 שיהיה כדי מקום לאותו וצריך הדחוי שיעור כפי

 להיות אחריהם הבא ג' כית קדושת לקבל מוכשר
 שיש וב' כראשון נחרב בזמנו וא"כ • לעולם קיים
 חורבן שענין ונמצא • כמוס טעם הזמן לזה

 בזה גם אשר הבחורים לסילוק דומה בהמ״ק
 שנים בקצרוה שמתו חטאו מה תמהים העולם

 האמת ואחר אדם לכל הקצוב זמן השלימו ולא
 במיתתם ח״ו עול יש ולא מתו כזמנם אלו גם

 דומין הם כי וכו׳ ש״בח סילוקן קשה אמר ולכן
: זלז כעניגס

א צ מ  נפטר אא״כ המת על מתנחם אדם שאין נ
 קשה זמנו קודם נפטר אס •אבל כזמנו ׳

 מעש' תניא ד״כא במ״ק ובזיהגמ' * הנחמה עליו
 והספירוס ישראל כל ונכנסו ר״ע של בניו ומתו

 ספסל צבל ר״ע עמד פטירחן כשעת ־ גדול הספד
 בניו כ' אפי' שמעו ישראל ביח אחינו וא״ל גדול

 אס * שעשיתם כבוד בשביל הוא מכוחם חתנים
 אלא בשוק עקיבא כמה הרי כאתס עקיבא כשביל

 כפיל ששכרכס וכיי־ש בלבו היו אל תוית אמרתם כן
 והספידוס אומרו ויל י ע"כ לשלום לבתיכם לכו

 והספידוס שיאמר די גדול קמ״ל מאי גדול הספד
 הכבוד כשביל בכיו מיחת על נתנחם איך ועו״ק
 תמורת' לו הביאו או בניו את החיו בזה וכי שעשו
 כשביל באתם ^ל בלבו אלהיו תורח מאי ועוד
 מתו בניו כי היטב־ מובן לפיה אכל :יו5אל תורת

 ירמיה תת ; השלימות מן חסרים שהיו והיה־מצטערלפי קטנים
 נענה | שעושין הספד להם עשו והספידוס ישראל וכשבאו

 שלא הורו ’ ובזה ־ זמנו שהשלים בשנים לגדול
 חסרו שלא שכמיא נתנחם וכזה זמנם קורס מתו

 מתו בכיו אס אפי' א״ל ולכן כלום משלימותם
 בשביל הוא מתכח' עכז מאד גדול דהכאב חחנים
 להם שעשיתם מה הוא ור:ככוד שעשיתם כבוד

 ובודאי זמנו שהשלים כשנים לגדול שנעשה הספד
להורות כך לעשות כלכככס נתנו השמים שמן

 התורה זכות דאר׳זל פי' כלבו היו אל תוית אמרתם
 בזמנה ממיתה ורק בזמנה שלא ממיתה מציל
 מציל התורה דזכות דהא ידוע גס ־ מציל אינו

 תורה אכל לשמה תורה היינו בזמנה שלא ממיתה
 היא לשמה שתורה וידוע מציל, אינו לשמה שלא
 לשמה שלא קורה משא״כ לש״ש בר: שמכוין כלב
 פנייה לשם אלא עמו בל ולכו ולחוץ משפה היא

 בלבו אלהיו תוית אמיתס לזא * גשמית והכאה
 לא ואיך כלב שהיא לשמה תורה זכות לו שיש
 ימותו לבל דמו דכגופו כניו על זה זכות הגין
 עשיתם ולכך מתו כזמכס ודאי אלא בזמנם שלא
 ובזי * כזמנו שמת לגדול שעושין הספד להם

 כניו כשמתו ת״ר ד״כח במ״ק הגמ' מא' בס״ד
 טרפון ר' לנחמו זקנים ד' נכנסו ישמעאל ר' של

 גדול שח' דעו ר״ט א״ל ורי׳ע וראכ״ע וריהג
 דברי לתוך מכם א' יכנס אל באגדות ובקי הוא

 רבו ואמר ריש פתח * אחרון ואני אר״ע חכירו
 נענה ־ יכיתיו הטריח אכליו תכפוהו טונותיי

 את יבכו ישראל כית כל ואחיכם ואמר ר״ט
 שלא נ׳׳יוא ומה ק׳׳ו דברים והלא וכו' השריפה

 כך אליו הדם את ויקריבו דכ' א' מצוה רק עשו
 וספרו ואמר ריהג נענה * עאכ״וכ ריש של בניו

 אלא עשה שלא ירבעם כן אביה ומה ישראל כל לו
 בניו כך טוב דבר בו נמצא יען שנא' טוב א' דבר
 פרדיסאות שביטל טוב דבר מאי * עאכ׳׳וכ ריש של

 ■ לרגל יעלו שלא הדרכים על אכיו שהושיב
 ובמשרפות תמות כשלום ואמר ראב״ע נענה

 ישרפו לפניך היו אשר הראשונים המלכי' אכותיך
 ומה ק״ו דברים והלא לך יספדו אדון והוי לך

 שהעלה א' מצוה אלא עשה שלא יאודה מלך צדקי'
’ עאכ׳׳וכ ריש של בניו כך הטיט מן

 המספד יגדל ההוא ביום ואמר :
 מגדו בכקעת הדדרימון כמספד בירושלים
 בירושלים מספרא יסגי ההיא בעידנא ותרגומו
 הדדרימון יתיה דקטל עמרי בן דאחאב כמספדא

 דקטל אמון כר יאשיהו וכמספד טברימון בר
 דברים והלא מגדו ככקעת חגירא פרעה יתיה
דבר אלא עשה שלא ישראל מלך אחאב ומה ק״ו

נוכח במרכבה מעמד היה והמלך רב' טוב א' ^
 : ע''כ עאכ״וכ ריש של כניו כך בערב וימת ארס הנחמה עיקר דזוהי• מהשלימות חסרים מתו שלא
 באגדות ובקי הוא גדול שח' דעו ר״ט מ״ש וצ״ל כמצטרך שלימוקס שקנו ידעתם ובמה * שלו

לנחמו שבאו מה לענין בזה להודיע בא מה שכך אלא בשנים לגדול הנעשה מספד ועשיתם
עיי• ̂ גב
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 שהלא פשיטא אחרון ואני שאמר ר״ע גס בניו על

 מפני אחרון הוא בברייתא שנויין שהם כשדר
 ורא״בע טפי בזקנה מופלגים היו וריהג שר״ט

 באחרונ' לר״ע הברייתא נקיט ולכך לנשיא נתמנה
 באו שהס וני־אה * באחרונה ישיב שהוא ובודאי
 קטנים מתו שבניו שאעפי לו ולהוכיח לנחמו

 השגת לצורך השמים מן להם הקצוב זמן זהו מ״מ
 ובודאי ח״ו השלימית חסרי מתו ולא שלימותס
 שהוא ולפי רמז ררך אגדה מדברי תהיה להוכחתה

 אגדה לו להביא צריך באגדית ובקי גדול ח׳
 אבל דעתו יתניח ממנה שיתפעל כיי מחודשת

 שלא צריך וגם כ״כ יתפעל לא יודעה הוא אס
 שלהם הוכחות שנמצא חבירו דברי לתוך א' יכנס

 מענין חדש דבר יאמר כ״א אלא לאחת נחשכת
 צריכים שהם ולפי ־ בנחמה פועל שיעשו כדי אחר

 לפי אחרון ואני אר״ע לכך אגדה דברי להביא
 שא״ל בחגיגה כדאי' אגדה׳ בדברי בקי שאינני
 א״ל ולכך וכו' אגדות חצל צך מה לר״ע י־א״בע

 שאהיה מוכרח אגדה בדברי בקי שאינני אני
 מחודשת אגדה איזה אמציא לביני שביני כדי אחרון

 זמנם קורם מתו לא שבניו והוכיח ר״ט פתח ועז
 לכל הועילה א' מצוה אלא עבו שלא נ״וא ומה

 להכות כלס נתחייבו זה תועלת בעבור אשר ישראל
 עושים היו שכתורתם מש של בניו השריפה את

 וזמן ולילות ימים ישראל לכל והטבה תועלת
 לבל עליהם מגין זה זכות שיהיה עאכ״וכ הרכה
 מתו בזמנם בודאי וא״כ בזמנם שלא ימיתו
 נחמתאכיהם תלויה ובזה השלימות מחוסרי ואינם
 של תורתם זכות להגדיל ק״ו ועשה ריהג נענה
 טוב שדבר ירבעם בן אביה מזכית דריש בניו

 פרריסאית שביטל מה ישראל את לזכית שעשה א'
 ביח שעל הגזירה עליו חלה שלא בעבורו זכה

 טובות ממני שיצא דרי לבניו תורה זכית ירבעם
 שיהא כ״ש ועצום גדול זכות שהוא ישראל לכל רכית
 בזמנה שלא ממיתה להצילם בניו על להגין כדאי

 שיצא תורתם זכות להגדיל רא״בע נענה ואחריו
 להגין הוא כדאי דודאי ישראל לכל חיעלת ממני

 ומה דהיינו בזמנה שלא ממיתה להצילם עליהם
 הגין ישראל של נביאים עם טובה שעשה צדקיה
 1 במיתתו כבודו זלזול של הגזירה ממנו לבטל עליו
 זכות כ׳׳ש לו יספדו אדין והוי ימות בשלום אלא

ישראל לכל טובה ממנו שיצא דרי דבניו תורתם

 וכן ׳ בזמנה שלא ממיתה עליהם להגין שכדאי
 מזכות תורתם זכות להגדיל הוכחה עשה ר״ע

 מגין זכותם שיהא הוא דכ״ש עמרי בן אחאב
 דהוכחות נמצא • בזמנם שלא ימותו שלא עליהם

 בזמנס שמתו שמוכיחים א' מעכין כ״איוצאה אלו
 מחסור למו דאין דנמצא אביהם נחמת וזוהי

. : מהשלימות
א צ מ  עניינים כמה יוכנו הגלגול שבסוד נ

 נבוכים ייעות כמה ויתיישבו נפלאים
 גדולים חכמים שהיו וריעיו באיוב תראה כאשר

 לאיוב שקרה היסורין במקרה למאד נבוכים והיו
 נתקררה לא וסו״ד מרע וסר יר״א וישר תם שהיה

 סוד להם וגילה ברכאל בן אליהוא שבא עד דעתם
 גדולים חטאים לה היה איוב של שנפשו הגלגול
 צדיק הוא איוב של גופו עתה אך הא' מפעם
 אפו חרה כאיוב בפסוק זל שיך אל מהר׳׳ס וכמ״ש

 אפו חרה רעיו וכשלשת מאלהיס נפשו צרקו על
 כצו' איוב את וירשיעו מענה מצאו לא אשר על

 חייבת היתה והיא נפשו את שהצדיק טעה איוב
 היק והוא איוב של גופו את שהרשיעו טעו ורעיו
 סוד מהס שנשכח האחרונים דורות וגם * צדיק

 כתבל הנמצאים במקרים ג״כ נבוכים היו הגלגול
 בלא ימות שצ״ג ח״ו עול כמו דעתם לפי שנראים

 זוהק שנגלה עד ־ קשים ביסורין ידוכה או עתו
 שקטה נחה ובזה הגלגול סוד הפעם עוד וגילה
 בהם נבוכים שהיו עניינים בכמה הבריות דעת

 עז כתהליס הכתוב רמז בס״ד ובזי • עתה עד
 בגלגל א״ת תכל ברקים האירו בגלגל רעמך קול
 רעמך קול ונגלה שנשמע כיון ור״ל בגלגול אלא

 ענייני ברקים כמו האירו כזה הגלגול בסוד
 רואיהם בעיני ומכוסים מופלאים שהיו התבל

 ‘ ונמוקם טעמם נודע הגלגול סוד ועי כה עד
 חסד הוא הקב״ה שעשה הגלגול ענין ובאמת

 : חסד בגי' עול' גלגול תמצא ולק לבריותיו גדול
 בו שפתחנו לפסו' ונשובה ראש נתנה מעתה

 יחצי אמתיס טהור זהב כפרת ויעש
 היא שבמשכן דהכפרת • רחבה וחצי ואמה ארכה

 כן גס הצדיק נפש וכן * כפרת נק׳ ועז מכפרת
 אר״ה דרושינו פתח במד׳הנצב וכמ״ש במכפררן

 וכו׳ המשכן את להקים ליש' הק״בה שא' בשעה
 מקריב שבו מטט' ששמו הנער משכן והוא

גלותם בימי ישראל על לכפר צדיקים של נפשותיהן
וכ'



קדאהרןלהספד דרושכהערות
 דמ״ש דשכבי יקרא כק' זל דוד מהרי הרב יכ'

 כזמנם שנפטרו צדיקים היינו מקריב מיכאל בגמ'
 מקריב מטט' בזמנם נפטרו שלא הבחורים אכל

 הנער משכן נק' בו שמחריב המשכן לכך אוקם
 צדיק בחור הוא עלי\ן בסתר יושב ובזי ־ ע-׳ש
 כי ע״פ כמ״ש שדי שמספרו מטט' הוא שדי כצל
 יתלונן רכו כשם ששמו מטט' זה בקרבו שמי

 חנוך וכזי * הנער כמשכן קריכה זה של שנפשו
 מקרי׳ והוא חנוך הוא מטט' כי * דרכו עפי לנער
 כי וכחינתו דרכו עפי וזהו הצדיק כחור לנער

 הצדיק נפש ולכן • נער כשם ג״כ נק' עצמו היא
 ישראל על מכפית שהיא ע״ש כפורת נק׳ הכחור

 טהור זהב והיא הנז' כמד׳ כמ״ש גלותם כימי
 העיקרית שהכפיית כמו והנה • ונקיה טהורה ר״ל
 הנפש כן * ק״הק ככית המשכן כתוך מונחת היא

 האדם של הגויה כתוך מונחת כפיית הנק׳
 כפסוק האמורים האמות כמספר הגויה ונרמזה

 וכל רחכה וחצי ואמה ארכה וחצי אמתים דכ' זה
 טפחים ט׳ הוא שהריחכ נמצא טפחים ו' אמה
 של וא״ו ממל איתיית והם וששה שלשה שהם
 יה אותיות שהם טפחים ט״ו הוא והאורך גויה

 שהוא גויה אותיות כאן נרמזו היי * גויה של
:כקיכו הנשמה אשי האדם גוף

 דכשם לתודה רמז כפיית כס״ד ־״ל ועוד
 יהתורה כך מכפית שכמשכן דכפוית

מז כפית כאיתיית גם מכפרת*  והיינו כת״י פ' ני
 כי דכ' כפה שהוא התלמוד לחלק רמז פ' אות
 המעש' לחלק רמז וכתר כפה למוציאהס הם חיים
 והרוחב * דרכנן וז' דאורייתא מצות תריג שהם

 חצי שהוא והשלש' ■ וחצי אמה שהוא וששה שלשה
מז אמה  לתישכעפ רמז והששה * תו״שככ לתכ״ך י
 יה מספד טפחים ט״ו והאורך * משנה סדרי ששה
 ועוד ־ כינה ״ף1י חכמה אל״ף כסוד חו״כ שהם

 שמספרו לצדי רמז טפחים ט' הרוחב מספר יל
 המחשכה כזכות הגאולה תהיה וממני מאות ט'

 כמדת שנרמזים יה כאותיות הרמוזים והכוונה
 צדיקים אוי וכזי * טפחים ט״ו שהוא האויך
 קים צדי כיה וקרי לשתים התיכה חלק ישמח

 ישמח וכיאויו קיים פעולו הנז' צדי אות כי
 כלו' מה' צדיקים ותשועת וזשה * משיח איתיית
 ית' עיי שהגאולה מ״ה תהיה קים צדי תשועת

מז גם שליח עי ולא ולא כ״ה הייה כשם שתהיה י

 בכיאת לכנו \ישמח עיננו יראו אדנ״ות כשם
: ככ״א צדקנו משיח הגואל

 ומחה לנצח המות בלע רעוא יהא חפלה קול
 היפה ונפש פנים כל מעל דמעה ה״א *

 כפ^ה מזכח ותהיה גלייא שמייא קמי העולה היא
 המזכח אל אהר״ן ויקרב ישראל קהל כל כעד

 כתשוכה השיכנו ה' אנא ישראל קהל כל בעד לכפר
 ארוכים חיים ותחיינו וחרחמנו לפניך שלימה
מהי טובים חסדים וגמלנו ומתיקנים טובים  ו

 ובא דעה ומלאה^הארץ וישועה בגאולה לכשינו
י בביא גואל לציון ^ :

ליקכ״הו
 תורה זקני באסיפת אותו דר״צתי זה דרוש

 לפטירת חדשים הי״א בתשלום הע״י
ן עיני מחמי בכורי בני ר ה  לעילוי ג״ע א

: בצ״הח הצרורה נשמתו

א ת י  קרא וזל אבירי כל סלה כפ' איכה כמד' א
 מצינושסילוקן * כחורי לשכור מועד עלי

 ה׳ דרך גת דכ' כ״המק כחדכן קשה כחורים של
 כחורי לשבור מועד עלי קיא יאודה כת לכתולת

 סילוקן יעיוך דמות דמה יפלא ולכאי' * ע"כ
 צד וכאיזה ותפארתנו קדשנו כית לחיכן ש״כח

 דלמה המדרש בעל על יל ועוד * זלז דומין הס
 דקרא ייהטא לפוס גס הא ודורשו המקרא מסרס

 הוה דהכי אלא עוד ולא תידרש הדרשה נמי
 כחרכן קשה ש״כח יסילוקן דרשתו לפי טפי עדיף

 ודריש לקרא ליה דמסיס מאי צפום אכל כ׳׳המק
 נתלה הקטן דככ״מ יותר קשה יסילוקןש״כח מש'

 מצינו לשון מאי ועוד * דרשתו הפך וזה כגדול
 אמנם ־ וכו' ש״כח שסילוקן מלמד הול״ל דקא׳

 יפה מה״רש הרב דכריהם והכיא כתכו החוקרים
 האדם יתנחם סיכות דשלשה ויגש פ' בדרשותיו זל

 הוא כשהדכי הא' ־ לו שאירע וצרה נזק כל על
 רביס־ צית כשהיא הב' * והפסד כהוייה טבעי
 כשהיא הג' ־ נחמה חצי רבים צרת העולם כמ׳׳ש

 לתת שימותו להאכות שראוי כמו לאחרים תועלת
 אחייך הבאים במגילה וכדאמיי' לבניהם מקום
ונחזיק בואו אמיינן כמי עז ובמס' ירעו כהמה

טובה



אהרןלהקפד דרושיבהזיות
 לעולם לא^כאנו מלא,הם-כאלו1ש? לאכיתינו טופה.

 וקרוביו לבניו כחמה צד יש מת זקן אדם אס ולכן
 אדם הבן דאטו טבעית היא שהמותה פמה

 למית אדם תוף יידעיס הכל הלא יזלעולס״יחיה
 עולה חימום בש:בת אפי' ולכן הארץ כל דרך יזהו

 משא״כ צערם להפג לבבם מתוך הנחמה ומבצבצת
 ונקטף כחורי' חמד באבו עודנו הוא הנפטר אם

 מג׳ מא' לבוא לנחמה מקים אין ימיו כדמי
 מ״מ טבעית היא שהמיתה אמת דהן הנ״ל תיכות

 כוחותיו ורפו חושיו שנחלשו בזקן אצא זה אין
 ובחור עלומים כח מלא לנער לא אבל ימים מרוב

 נוגעת היא רק רבים צרת אינה וגם • כארזים
 תועלת בה אין וגם * האומללים להוריו כיחיד

 המש׳רה שבט לא בשנים רך עודנו כי לאחרים
 להתכבד בידו ההנהגה רסן וצא שכמו נגל

מו  ואמו לאביו היא חובה ואדרבא * אחרים כמקו
 אהה ועתה בטובה שיבתם שיכלכל מצפים שהיו

 למאד פרידתו קשה ולכן • נכזבה תיחלתם הן
 להם מרה נפשם כי להנחם הוריו נפש ומיאנה

 של בחביריו מצינו וכן * מאד הכאב וגדל עליו
ע' בראות' איוב  הטבע כדרך שלא עליו הבאה הי

ה מצאו לא  כמש״ה מלים נעתקו ומפיהם עענ
 מאד הכאב גדל כי ראו כי דבר אליו דובר ואין
 עצמו על אמר הוא וכן ׳ לנחמו במה ואין ר״ל
 כעסי תניח אס ר״ל וכו' כעסי יסקל שקול לו

 עלי הבא ושברי והותי. מאזנים של א' בכף וצערי
 הותי של הכף א1נ בבד בד האחרת,לא.יהיו ככף.
 שאין שכן ומאחר ויותר ■יותר. יכבד ימים מחול

 להפג ערכו כפי שברי על ולקונן להליל כיכולתי
 וכמא' מלים העתיקו ומפי לעו דברי כן על צערי

 לא יזלון דמעי אידי לפי אלו הרא״בע.זל החכם
 כרת לכד נח למי. אך.לא אנוש^יבשת־ רגל דרכה

*• הקשת נראתה לעיני גם' כי ברי.ת
 יוסף על תנחםvלר יעאה מאן זה

 יז בן שיוסף לפי טורף שטרוף בחשבו
 לפי החיות לשני טרף היה שנותע ובננבחר היה

 הנ״ל סיכות מג' בא' לנחמה מקום ואין דעתו
 וימאן לנחמו בנותיו וכל־ בניו כל ויקומו, זזשה

 ויקומו אומרת דמה־הלשון שיל וכו' להתנחם
 או' שהיו מש' לנחמו מדקא' ועוד ויבואו. <?ולל

 קיכל לא מה מפני וא״כ טעס דברים.של לו-
כי ■מהו ועוד להתנחם.* וימאן־ קנחומין ארד או'

 הוא האוהב הלא אדרבא יוסף k אמר ולא בני אל
 קרא דמסיים האי מאי ועוד ממש שמו מזכיר

 ידועים יצחק על שדרשוהו ודרזל אביו אותו ויבך
 כי בראותם ובנותיו כניו כי בס״ד יל אבל * הס
 הנ״ל סיבות מג' בא', לנחמו ואין מאד הכאב גדל
 כדי יוסף על עמו מספד וקשרו ל׳א כולם קמו

מו מצטערים הס גס בהיות' רכים צרח שתהיה  ע
 כל ויקומו וזהו מעט לו ורוח בזה שיתנחם כדי

 שלמעלה כפסיק כי ור״ל וכו' בנותיו וכל בניו
 במתניו שק וישם שמלותיו יעקב ויקרע אמר
מו מבניו א' ולא נתאבל לכדו שהוא דמש' וכו'  ע

 כמוקד לעשות בנותיו וכל בניו כל ויקומו ועכשיו
 ויתנחם רבים צי־ת שתהיה כדי שק ולחגור להספיד

 שכולם בידעו בזה להתנחם וימאן הוא אבל
תו עכשיו ולמה בחייו יוסף את •היו שונאים  במו
 ודאי אלא עליו ולקונן להספיד לאוהבים נהפכו

 להפיג אביהם כבוד מפני לפנים אלא זה שאין
 אביהם כמו לבם e נוגעת צרתו ־שאין וכיון צערו

 בני אל איד כי ויאמר או', וזהו רכים צרת זה אין
ע לבדי ולי בני נחשב לבדי לי שרק ר״ל  צער נוג

 אני שאין וכיון מכס א' לשוס ולא באמת מיתתו
 הכתוב ובא הבל תנחמוני איך בצערו שויס ואתם

 לכדו אביו אותו ויכך שרק אתו שהאמת והעיד
 ולב ובלב לפנים אלא אינה בכייתם כי זולתו ולא

 מה על שנחחרטו שנאמר הגם יל א״נ • ידברו
 וירדו ע"פ כמשארזל אחוה לבקש וחזרו שעשו

 יעקב אהבת־ כין יש גדול הפרש מ״מ יוסף אחי
 הס לאהבתם יוסף של וצדקותו ערכו בחין המכיר

 להשו־ות א״א ולכן היגון יגדל ההכרה גודל ולפי
עקכ כי ביניהם המרחק ורב אביהם לצער צערם  י

 אלה הכ' שהעיד וכמו עמו עצמי דיבוק היל
 חשיבי א׳ כגוף ששניהם כלו' יוסף יעקב תולדות

 א״א קצתו אל מקצתו הגוף שמרגיש שצער וכמו
 להם א״א כך כמותו להצטער ממנו הנפרד לאחר
 ארד כי אמר ולכן אביהם כמו ויגון צער לחוש

 בכל שאין לי הדומה בני חשיב שזהו ר״ל כני אל
 לשלי שלכם צער להשוות א״א ולכן כמותו אחיו

 אוקו ויבך הכ' העיד וכן רבים צרת נחשבת להיות
מו הס נשתוו שלא לבד אביו  : ביחד ע

T 0 J את הטבע בשנות מאד הכאב שיגדל 
 להשכיל נחמד שושן פרח ללקוט טעמו

יסתד ונוחם עליהם עגומה הוריו ולכך־נפשות
מעיניהם



קהאהרןלהשפד דרושבהעלות
 המת על להתקשית דאין דקייל ואע״ג מעיניהם

 גמלא דלפוס אמרו מת כל על לא מדאי יותר
 יוסף על שנתקשה מיאעה גדול לנו ומי שיחנא

 שנה ל׳ב רבים ימים עליו ונתאבל מדאי יוקר
 האמור מטעם שהוא ובודאי מת היה שלפיד הגס
 • שאול על בקינתו דהמ״עה מ״ש אפ״ל ובזה

 כתובה הנה קשת יאודה בני את ללמי ויאמר
 בני את ללמד בא' כוו' דמה הישר קפר על

 כדרזל ממש קשת כפשוטו הוא אס קשת יאודה
 או' ועוד בקשת לירות יאודה בני את ללמד הילל
 שנא׳ בראשית בם׳ ודרזל הישר ע״ס כתובה הנה
 • יעש זל רל לבריהס והביא אויבך כעורף ידך
 בקשת והמושך אויבך בעורף ידך דהכתובאו' וק׳

 אויבו בעורף נוגעת ידו ואין מרחוק עומד הוא
 דמש' ע׳׳סהישר כתובה הנה קא' קרא ועוד ממש
 אכן בעלמא* רמז אלא זה ואין להדיא מפור' שהיא
 מתו לא ויהונתן שאול ,להיות דהנה א״ש למיה
 מקום ואין חרב חללי היו רק טכעית מיתה

 קמן מר למי כדבעינן סיבות מג' בא' לנחמה
ואין מדאי יותר עליהם להצטער יש לכן כס״ד

 שהיא האחרת סיכה ועל * ישראל על הוא וימלוך
 שמרוב יאעה תשוכת מעין השיב רבים צרת

 והיגון הצעי כל כאלו לו דומה אותם אהבתו
ע  לי צר או' וזהו אתו לזרים ואין לכדו לו נוג
 אחי עליך צר לבדי לי כאלו כלו' יהונתן אחי עליך

 משוס והטעם לזולתי אח ולא אתה לי אח יהונחן
 שהיי כמוני במיתתך יחוש ומי מאד לי שנעמח
 ׳ אהב' לגבי ואס נשים מאהבת לי אהכתך נפלאתה

 לאשתו אלא מת האיש שאין אמרו ואשתו א*ש
 שמרגיש שצער כלו׳ לבעלה אלא מתה האשה ואין
 להרגיש יכול אתר אדם כל אין חבירו בהעדר הא׳

 אלא שאינו התם ומה ק״ו הדברים והשתא כמותו
 היה ונפשיי עצמי שדיבוק אנו כך גופני דיבוק

 וכמים בדו־ יהונתן נפש ותדבק וכמש״ה לנו
 עאכו״כ אחריך נפשי דבקה אני שגס לפנים המניס
 איש לגבי ואס כמוני צער לחוש לזולתי שא״א

 שנחשבים אנו כ״ש א' לבשר והיו הכ' העיד ואשתו
 הנה א׳ כגוף נחשבים שאנו וכיון חברים א' כאיש
 קצתו אל קצתו במכאוב הגוף שמרגיש שצער כשם
לשוס א״א כך כמותו להרגיש ממנו להנפרד א״א

 ויחיד כמוני פרידתך בצער לחוש ממני חוץ אדם I וכדחזינן המת על להתקשות דאין משום בזה
 כדומה דומה והוי לי דומה שני ואין זו בצרה אני !מהאי מדאי יותר יוסף על שנתקשה ביאעה
 דמוקר מהתם ילפינן ושפיר יאעה לענין ממש | הלכה יאודה בני את ללמד ויאמר וזש * טעמא

 :מידי למיפרך וליכא להתקשות לי ’ היא ומה מלפנים עדיין ידעוה לא אשד מחודשת
י | על להתקשות מותר דלפעמיס כלו' קש״ת זו ״ ז ב  תדעו הלא אבנר על בקינתו מ״ש ג״כ ו

והק' כישראל הזה היום נפל וגדול שר כי ויהונתן דשאול כה״ג והיירו מדאי יותר המת
 בכל ידע לא ומי בזה להם חידש דמה המפזל וכ״ת בזה כיוצא כל וכן עצמם מיתת מתו שלא

^ יובן אמנם * אלה הישר י ע״ס בהדיא כתובה הנה לזא לך מנין זו  נ״דו פלאגי הר״א מ״ש ע
 שהכוונה ודנז ע־׳א ד״נו ידו את אברהם בספרו | יותר יוסף על נתקשה שיאעה כראשית ס' שהוא
 חיוב לשון שהיא כפשוטה אינה תדעו הלא במילת רבא גברא מאן חזי ופוק להתנחם וימאן מדאי

 יעש כך אלא כך תדעו שלא ור״ל שלילה לשון אלא י וכ׳׳ת ־ רב ומעשה בנפשיה עוכדא דעבד כיאעה
 כנפשכם תדמו שלא לו' היא דברינו לפי vוהכוונר ’ רשאני לראיה דומה הנדון דאין למיפרך איכא
 לה הוויא וא׳׳כ בישראל היום נפל וגדול שר כי כנ״ל סיבות מג׳ בא' להתנחם לו דאין יאע<ה

 כאלו יחשוב כא״וא אלא תנוחמו וכזה רבים צרת I מ״מתיסגי טבעית מיתה דאינה נהי משא״כהכא
ה ■ אחו לזרים ואין זו בצרה הוא יחיד ; רבים צרת שהיא חדא אחרנייתא בתרתי לך ^ ע  שאוהב ו

 לזולתו שא״א מה אהובו בצרת ירגיש מאח דבק לאחרים תועלת בה. שיש ועוד ישראל לכל שנוגעת
 ראה הגבר אני באו' המקונן כוו' בזי להרגיש : כאות תמלוך מלוך שעכשיו כעצמך לך שהוא
 הלא העוני רא לבדו הוא דאטו דק' וכו' עוני i תועלת שאול מיתת שהיתה מה על והנה * נפשך

 הוא ואדרבא רבותיה ומאי כמותו ראו ישראל כל ' שכבר להשוב חש לא עצמו לדוד לזולתו.שהוא
 קחנו נבוכדנצר ■צוה עליו כי כ״כ עוני ראה לא הנער את שהרג הבמה בז שמואס עצמו הראה

 וא״כ רע מאומה לו תעשה ואל עליו שים ועינך ,לדע' הראה ובזה בעיניו כמבשר שהית לו המגיד
 עוני על ■לא אלא דקא' עוני ראה הגבר אני מאי i שאול משימות ונד.בארץ נע להיות לו טוב. כי•

ג י ׳ ויסורי נ



אהרןלהספד דרושבהערות
 שהיו שלהיות הלב יגין על אלא קא' הגוף ויהירי
 יגון היה כיות־לכך חכיביןעציו וביה׳/נק ישרול
 שא״א מה גיולה בהפלגה עליהם יומס. בלבבו.
מו להסיחד לזולתו  ושפ״ק ממש צער באותו ע

: אחר ולא הוא אני הגכר אני ^
 שפתחנו לכוו׳המא' כבוא האמורים הדברי׳ ועפי

 כחורבן קמה ש״כח שסילוקן מציכו בו
 אמנם * ביחד נשתוו וכמה שאיך והקשינו ביהמק

 מהעב' חוץ שהוא לפי ש״בח סילוקן שקושי עפיה
 הטבע היפך הוא ג״ב ב״ה<.ק חורבן שגס ניחא
 אלהיס כית שהוא כזה ונורא קרוש מקום שאיך

 בו הלכו ושועלים וחרב שמס יהיה קדשו והיכל
 יחדיו נשתוו הענין ובזה * ס.כלתו יעת ה אין זה
 ולכן הטבע הפך שהס שבשניהם השוה הצד כי

 מוצא את שפיר דייקת כד מיהו * למכתם ציי אין
 ב״המק כחורבן כי קשה יותר הוא ש״בח שסילוהי

 רבים צרת שהיא משוס הא' די־חמתא תרתי איכא
 תועלת בה דאית היא והב' ישראל לכל משותפמ
 על חמתו ששפך כמה כי ישראל שהם לאחרים

 כמשארזל חרוץ מכליון 1ישרי ניצולו ואבנים עצים
 קינה ובו' גויס באו אלהיס לאסף מזמור ע״פ

 כי שכ״ח בסילוקן משא״כ וכו' מבע״ל לאסף
^ לעיל כאמור הצרדיס מכל היא מק״שה כולה  ל
^ וכו'.כלו' שסילוקן מציכו לו' המא' בעל דקד' ע  א

 מחרבן קשה יוקר ש״בח ששילוקן כותנת שהסברא
המק  אבל במקרא סמך לו מציכו לא זה מ״מ כ'

 פיו עז ולהורות ־ לו דומה שהוא מצאתי זה לבד
 שפתיו ומעקימת המקרא כסייוס בחכמה פיזח
 ה' דרך גת קרא למינקט ראוי רכך שד״ל גיכי
עי עלי קרא וכו'  להיות כדי כחויי לשבור מו
 ממנו קשה שהוא במה כתלה ב״המק שחרבן מש'

: ש״בח סילוקן שהוא
נ ״  והוא באופ״א הנ״ל המדרש כוו' אפ״לעוד א

 היה האדם לב שאס יוכיח הכסיון הכה כי ,
 די ולא דבר מאיזה ונעימה טובה תקוה <*־לא

 עצמו יבר שאותו אלא סכויו ובטל שכרו שאבד
 לאסון ומששון לאנחה משמחה לרועץ לו נהפך
 טוב כי איוב כמא' אנחתו ותכפל צערו יגדל הכה

 * אופל ויבא לקור ואיחלה רע ויבא קויתי
 חנין רב ע״ב ד״כה מגלחין אלו בפ' וכדאמרי'

 בעא בנין ליה קהוו לא הוה נשיאה דבי חתכא
נפשית נח דהו״ל יומא ההוא ליה והוה רחמי

j ) 'שמחה ספדנא ההוא עליה פתח )חנין דרב פי 
 שמחתו בעת נדבקו ויגון ששון נהפכה לחוגה |
i אבד חניכתי כעת )קא׳ הבן על פי' ( כחכח 
 שס ופי' ־ ע״כ שמיה על חכין ליה אסיקו חניכו :
 דכקט הפכייס של עניינים ג' בח״ח זל מהר״שא !
i שמחוק ג' בו שהיו זכר בן הולי־ זה שהיה לפי 

 ל' ביום ושוב במילתו לח' ושוב הלידה כיוס הא'
המית' ביום האכילות להיפך כאן היה וכן לפדיונו

 יום ל' ושוב אבילית ימי ז' ושיב מר יום בהוא ן
 הוא נהפכה לאנחה דכשהשמחה נמצא * עכ״ל ן
 מספד יגדל ש״כח בסילוקן ולכן ־ ביותי* צע״ג ן
 מתוגה כפשס ודלפה למאד האמלליס ההורים |
 ותתענג לאיש ויהיה שיגדל מקוים שהיו להיות ן
 ועתה שמחתלבו וכיום חתונתו כפשסביוס בדשן |
 המשתה ימי ז' חלף א1צ נכזבה שתוחלתם די לא !

 אנחנו לכו שאירע וכמו ־ ימים ז' אבל לו יעשו
 ימי לז' כהפך לחתונתו הנועד דשבוע העלובים י

 מלאים שהיו טובות התקיית אותם וכל אכילתו
 ־ מהקיץ כחלום ויעבורו נגוזו חיש נפשנו בתי

 דמעה עיננו תרדנה לכן נהפכה לתוגה ישמחחכו
 גדול הכי ’ אה מיס יזלו ועפעפינו הפוגות מאין
 על זאת עלתה לא כי מכתיכו נחלה שברכו כיס
 פתאום כי וכו' שק חגרי עמי בת ׳־ה וכמש ־ לב
 זאת עלתה לא ומעילם כלו' עלינו השורד בא
 וכבר וכו' עוני ראה הגבר אני וזשה * לבנו על

 אלא ישראל משאר רבותיה דמאי לעיל דקדקנו
 היום ארור ע״פ ירמיה בילקוט מ״ש עפי יובן
 לכהן רומה אני למה לכס אומר ירמיה אמר וכו'

 הכוס כטל וכו' המרים מיס להשקות גורלו שעלה
 אמו שהיא אותה וראה בה נסתכל להשקותה

 עליך לי אוי ירמיה או' היה כך וכו' צווח התחיל
 עליך מתנבא להיות סבור שהייתי ציון אימא

 עליך מחכבא והריני וניחומים טובים רכרים
 שש ע״ה ירמיה שהיה נמצא • ע׳׳־כ פורענות דברי

 להתנבאות סכור שהיה לפי הנבואה לקבל ושמח
 בלהה והכה ולכסוף ירושלים על טובים דכריס

 שאני עוני ראה הגבר אני לקונן התחיל ולכך
 זולתי משא״כ הזה הגדול בצער מרגיש לברי

 להתנבאות כחזקה ויולך נהג שאותי והטעם
 דברים ולא פורענות דברי כלו' אור ולא חושך

 בי שאך הנביאים מכל אני נשתניתי ומה טובים
יד עלי היתה כמו נבואתו כלו' ידו יהפוך ישוב
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 :למבכי יאות לי ילכן לרעה מטובה ה׳
 ידע לא גם כי ט' קוהלת הפ' כיו' יל ועפיז

 במצודה שנאחזים כדגים עתו את האיס
 בכי יוקשים כהס בפח האחוזות וכצפרים רעה
 ויל • פתאום עליהם כשתפול רעה לעת ארס

 בלי פתאום האדם מיתת מדמה עכין דלאיזה
 הדמיון אלא וכו' במצודה הנאחזים לדגים עתו
 הצעי־ גודל בטעם שאמרנו ענייני' ב' על הוא

 שהיא לפי הא' והם הבחורים מיתת על והיגון
 לפי והב' עתו בצא פתאומית אלא טכעית כלתי

 עניינים ב' והנה ׳ לתוגה משמחה הדבר שנהפך
 פתאום שניצוד הא' הדגים בצידת ג״כ הם אלו

 מה היפך והב'שהיא עתו כלא למית הולך והוא
 לקראת ישיש פח אל צפור כמהר כי מקיה שהיה
 ולא נפשו את להחיות שם הנמצא אוכל מעט
 ושמחתו חבלו טמון שם כי היא בנפשו כי ידע

 עליהם כשתפול אדם בני הם כן לרועץ לו נהפכה
:אהדרי דמיין ושפיי פתאום רעה

א ו ה  שא' הנביא עמוס בדברי ג"כ המכוון ו
 השמש והכאתי וכו' ההוא ביום והיה .

 <־כפל ויל ־ אור ביום לארץ והחשכתי וכו' כצהרים
 יאשיהו על זה פ' דרשו דרזל ועיר לי למה זה

 נפשיה נח כי וזל ע״ב ד״כה במ״ק כדאי' המלך
 היום קשה אלעזר בן יצחק ד' עליה פתח יוחנן דר'

 ביום והיה דכ' בצהיים השמש בא כיום לישראל
 יואשיהו של יומו זה ואיי וכו' והכאתי ההוא
 ולא יאשיהו על קרא למידרש דמנ״ל ויל ׳ ע״כ
 וקו וחסיד צדיק מלך היה היא שגם חזקיהו על

 וכו' לישיאל היום קשה אלעזר בן רי קמ״ל מאי
 של יומו דימה למה ועוד היום דקשה דפשיטא

 אבל * כשר אחר למלך ולא יאשיהו של ליומו רי
 אלא עצמו מיתת מת לא יאשיהו שהנה הוא הענין

 ימיו ובדמי כמקרא כמפו' נכה פרעה בחרב נפל
 כמו והגון כשר מלך והיה שנה ט״ל בן שאול הלך

 בוראו את הכיר שנים ח׳ ומבן הב' עליו שהעיד
 ישראל לכות היו ולכן בימיו היה ושקט ושלום

 עיתשוע׳ שיושעו ונשגבות טובות תקוות מלאים
 הא' וכבודה להודה חחזור ב״ד ומלכות עולמים

 וכן מהוגנים שאינם מלכים עי שנתדלדלה אחי
 מקוים היו וניחומים טובים דברים בזה כיוצא כל

 אמרנו אשר עליו הנביא ירמיה כמ״ש עי שישיגו
היוד שהחזיר שא' מרזל ויש בגוים ניחיה כצלו

 אהה והנה פתאום ולפתע ־ עליהם ומלך שבטים
 די ולא אפלה שמשם ומאוי כבה כרם אור כי

 גם אלא ויגרזו עפו חיש טוכיח תקוות שאותם
 נהפכה לאנחה ושמחתם מהם ניטל שבידם מה

 והכאתי מליצת כי זה מקי*א לדרוש נאה עליו ולכן
 שלא פתאומית מיתה על תירה בצהרים השמש
 בטנו בשרריי ואונו כמתניו כוחו בעוד בזמנה
 * יום של בעצומו שהיא בצהרים השמש כביאת
 שבימיו לפי אור כיום לארץ והחשכתי עוד ואמר

 ועולתה שמחה לב ולישרי לישנים זרוח אור היה !
 ואמר ׳ ידמו בחושך רשעה עושה וכל פיה קפצה |

 הוא לקינה שירכם וכל לאבל חגיכם והפכתי עוד
 מקוים ישראל שהיו טובות תקוות אותם על

 ואמר ‘ והי והגה לקינים נהפכו שכולם עי להשיג
 צרת שהיא הגם ר״ל יחיד כאבל ושמתיה עוד

 אותה שם הנני כדלעיל נחמה צד כה דאיכא רבים
 שהיא וכיון * להתנחם במה לו דאין יחיד כאבל
 טבעית בלתי שהיא לפי הא' הצדדים מכל קשה
 . לאנחה משמחה רגע כמו הפוכה שהיא והב'
 אפי' ואחריתה,כלו' לכן יחיד כצרת שהיא והג'

 כתחילתה קשה עדיין תהיה ושנים ימים לאחרית
 המשיל ולכן • עצמו המיתה יום שהוא מר כיום

 להעיר יאשיהו של ליומו רי של אלעזר*יומו בן רי
 נפטר שרי לו׳ בלבבם יתברכו שאל הצבור אח
 סבא גברא רי קיז בקמא כדאמרי' מאד זקן

 יהיה אלא בהספדו ותתעצלו וכו' גביניה ומסרחי
 עתו בלא שמת יאשיהו של כיומו קשה בעינכם

: כראוי ותספידוהו
נ ״  הכורדי שברנו על הנז' פסוק לכוין יש א

 בצהרים השמש והבאתי מ״ש כי צנו שאירע
 באבי עודנו בחור שמת מיתתו עצם עצ ירמוז
 אור ביום לארץ והחשכתי ומ״ש • תוקפו ועוצם
 שהוא פורים ליל שהיתה פטירתו זמן על ירמוז

 ולנו ושמחה צהלה העיר וכל ושמחה אורה יום
 צע״ג וזה ואפילה ומבוסהסשכה מהומה יום היה

 ואומרו ־ וכו' בנחת כולו העולם כל ע״ד ביוקר
 שהכננו מה כל על ירמוז לאבל חגיכם והפכתי
 אבילות ימי בז' לבז היו החופה לצרכי והזמננו

 לפני שהלך המחול על ירמוז לקינה ושירכם ואו'
 יחיד אבל ומ״ש וקינה* אבל שירי ומשורר מטתו

 לומר מר כיום ואחריתה ומ״ש * כפשוטו הוא
מקרבנו יסוף צא וזכרו מלבנו תמוש לא שאנחתו

עד
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■ אשכחך ואם היכ;יס לאחרית •עד רן ה  בכי א

ואמר שדי k ־ ימיני תשכח עיני מחמד
: נפשנו לדאכה תוסיף ולא לצרותינו די

 מצפה האדם שהיה שהדבר האמור מכל
 ולכסוף ונעימה טובה תקוה ממנו להשיג

 ונוחם ביואר צערו יקשה צד אל מצד היא נהפוך
 שקשה ש״בח לסילוקן טעמא והיינו מעיניו יסחר
 לקושי ג"כ הטעם הוא וא״כ ־ האדם כטיני מאד
 יודעים היו שהכל הוא והענין ^המק קרבן
 אוה אשר הוא האדם כני בנו אשר זה כית שאין

 מנוחתו מקום זהו ולא ה׳ עולם לואלהי למושב
 מעשה שהוא שיבבא ג' בית הוא העיקר רק

 וכן ידיך כוננו ה' מקדש כמש״ה עצמו הקכ״ה
 אס אמר זה בית כוננו ידו אשר עצמו שהמ״עה

 שוא שמיס מעשה ג' בית שהוא בית יבנה לא ה׳
 זה כ״המק כנין אך ’ זה לבית בו בוניו עמלו

 קיים שהמקדש עי כי העיקרי ג׳ לבית הכנה היה
 וכל מחריד באין אדמתם על שרויים וישראצ

 עי וגס אז נוהגים יהיו בארץ התלויים מצות
ת הקרבנית מעשה ק ועכוי מ ה  ישראל יהיו ^

 מוכשרים שיהיו עד להיתקן והולכים משתלמים
 קייס שהוא העיקרי לב״המק לזכות וראויים

 זבול בית בניקי בנה שהמ״עה אמר וכן לנבולמים
 זבולילך בית בניתי שבנה אמת הן ור״ל וכו' לך

 הוא רק המקווה התכלית זה שאין אני יודע
 עולמים לשבתך שהוא העיקרי כית לאיתו מכון
 הוא זה בית שאיך יודעים היו שהכל נמצא

 הבית אל יזכו ידו שעל מקוים היו רק התכלית
 אותם כל ויאבדו בתוהו עלו וכשנחרב העיקרי
 שאפי' אלא עור ולא מצפים שהיו טוכות תקוית

 וזשה נפש מפח יתקותם מהם ניטל שבידם מה
 משוש ששבת די שלא ור״ל וכו' לבנו משוש שבת
 לשכנגדו זה מצד מחולנו לאבל נהפך אלא לכנו
 אהדדי שוו ש״כח וסילוקן ביהמק חרבן זה ובצד

: יפה עולה ודמיונם
 ש״כח סילוקן שהשוה דמה נ״לבס״ד ׳וכאו״א■

ששניהם, להיות הוא כ״המק לחרבן
 ואון.דומה הוא יחיד ב״המק כי המליאות יקרי

טע נחמד עלם למצוא יקר וכן לו  ירא נעמן נ
 הבחורים תעתועי אל פנה לא מנעוריו ה' את
 כתורת רק ימי.הנעורים שעשועי אל שעה ולא
כזו יקרה ומרבלית מעיינו כל שס וכה קפצו <

 כחוריס על לא ובודאי שעתא כל מיתרמי לא
ל אלא דמיונו את המא' כעל נשא הפשוטים  ע

 ריח נתנו הדודאים ילדותו מטל אשר כזה בחור
 בחורי קראם שהביא המקרא שכן הטובים מעשיו

 ונגד ע"פ שדרזל כמו לי הראוים שלי בחורי כלו'
 לחרבן דמיונו שכן וכיון ־ שלו זקנים כביד •זקניו

 ואין המציאות יקרי ששניהם יפה עולה בי״המק
 כזר יקרה נפש מציאות יוקר ועל • תמורתם לנו

 הייתי כי לי אללי באו' ע׳יה מיכה הנביא התאונן
מנו דימה כלו' וכו' בציי כעוללות קיז כאספי  ז

 ואשכולי הטובים התאנים כלו שככר הקיץ לסוף
ק נשאי ולא החשובים ענבים  ג' שנים עיללות י
 ואנשי חסידים חמו ספו כן אמיר בראש גרגרים
ד ואמי * מעיר א' רק נשאר ולא מעשה  אין עו
 בכורה • עיר אין בו שהכל איש ר״ל לאכול אשכול
 שמראשית מי למצוא אותה נפשי כלו' נפשי איתה
 חפץ ובמציתיו ה' את ירא הוא זמנו אביב בכורי

 ־ מראתיהו ולא בקשתיתו מציאיתו ליוקר אך
 אין באדם וישר הארץ מן חסיד אבד עוד ואמר

 דהנה הוא הענין אבל כפולים דברים הס ולכאו'
 מתרבים והת״ח לומדיה על חביבה שהתור' בזמן
 מדרשא בי מתוספי ספסלי כמה יום וככל 12בישר

 הרבה שיש כ״כ צער אין ח״ו מהם א' .נעדר אם
 שהתורה כזה יתום בדור אכל מקומו שימלאו
 אדם וחרפת וא״מ דויש אין זוית בקרן מונחה

 בעו״הר זה בזמננו כמו ת״ח בשם הנק' כל לוקח
 כפלי המספד יגדל מהם לא' אסון יקרא אס אז

 אין שמת ח' אמיו כאמת כזה דור שעל כפליים
 ואמר הנביא מתאונן זה דורנו ועל תמורקו לנו

 וישר בזמן אימתי הארץ מן חסיד אבד תראה הלא
 אין דגדיים תמורחו יבא מהיכן וא״כ אין באדם

 :אחריתנו תהא ומה והולכי׳ מתמעטים והתיישי'
 בהעיר והוא באופ״א הנ״ל המד' בס״ד נ״ל עוד

 בפסוק איכה במד' התם נמי דאי' ממה
 קשה צדיקים של שסילוקן מצינו וזל פלאים ותרד
 תורה שבמשנה קללות מצ׳׳ח יוקר הק״בה לפני

 את ה' והפלה כ׳ בתוכחית דאלו ב״המק ומחרבן
 אבכ פלאים ותרד כ' ב״המק מכותך־ובחרכן

 הזה העם את להפליא יוסיף הנני כ׳ ש״צ בסילוקן
 ובינת חכמיו חכמת ואבדה למה וכ״ב ופלא הפלא.
 הקם דלמה ק' והשתא * עכ״ל תסתתר נבוניו

והכא. ב׳יהמק מחרבן יותר קשה ש׳־צ דסילוקן קא'
גבי
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 ככר והא כינהו דשוין קא' ש״כח סילוקן גבי

 וא״כ כינהו צדיקי כמי בחורים דהני לעיל כחבנו
 מה ע״פ אפ״ל אמנם • לגריעוחא כשחכו אמאי

 ידו את אברהם בס' זל פלאגי הר״א שהביא
 זל לב מערכי הי״הג חכם חקירת ע״ד ד״לא
כיהמק ושרף אש שלח דממרו' ככה ה' עשה דאיך

 הקדושים לשמות בעלמא רמז רק ביה דלית
 הרדבז לדעת במחיחתו איסורא איכא מ״מ

: זל ורעמיה
ב ג א  ברברי קחזינן דתיוהא נימא ארחין ו

 דהך לו דני' במ״שש הג״ל הדו׳׳במ
דפ׳ דתכאי כפלוגתא תלייא זל דרבוותא פלוגתא

 בן רי :יטריקון א' אות כתב דתכן ד״קד הבוכה ; והא וכו' בציון אש הצתי אכי וכדאמרי' והחריבו
 נוטריקון ופירשי ־ פוטרין וחכמים מחייב בתירא : מזבחוחם את ונתלתם בחורה המפורש לאו איכא
 תיבה בה שלהבין לו' עליה נקודה סי' שעשה הרמ״בם וכ"פ אלהיכם לה' כן תעשון לא ובו'

 היא ךתכאי דפלוגתא מבו' הרי * כתבה שלימה הבחירה בית מהל׳ ובפ״א תורה מיסודי כפ׳׳ו זל
 כחכמים וקייל לאו או שלימה כתיבה חשובא אי | דרך ההיכל מן או מהמזבח אחת אבן דהכותץ
 * מהל'שבת בפיא זל הרמ״בם וכמ׳׳ש דפטור 1 שהק״בה מכ״מ וידוע וכו׳יעש* לוקה הז השחתה
 זל הרדבז על ובפרט האוסרים ע״ד תמה ומזה : הכ״ל הר׳׳אפ למד ומיכה המצות־ שומר כביכול

 מאלהים א״ל כתב דאמרי' לההיא לחלק שרצה ן דאיך ש׳'צ מיתתן על זו חקירה כעין לחקור זל
ע הק״בה  בפ״ע שם שהוא מפני הוי דטעמא נמחק דאינו 1 אלהיס בצלם והלא מיתה בהם מפגי

 דשא״ה דכמחק משדי ש״ד וכן מותד הלא״וה | מזוהק טהור איש אסף ועוד האדם את עשה
 עשה אם אבל לסי' למעלה כתר לה עשה שלא ; כ״ה הויה שם רמוז אדם של שבגופו ומכ״מ והתי'
 איכא מיהא איסורא לוקין דאין נהי למעלה כקר | ב״ה הויה שם נמחק והלא להמיתו שרי ואיך

דקייל מתני' להך צדיקים שפתי יענו מה דהשתא ן כן תעשון מלא השם את דמוחק איסורא ואיכא
 פ׳׳ו כריש שם זל הרמ׳׳בם שפסק וכמו לה״א

 הקדושים משמות שם המאבד שכל תורה מיסודי
 • יעש וכו' מ״הת לוקה הק״בה בהם שנק'

 קלושה היא הר״אפ של זו דחקירה יראה והרואה
 דהכא משום המ״על לחקירת דמייא ולא וחלושה
 הקדושים לשמות היכרא שום ליכא ש״א כגופו

 • כלל מחיקה איסור כאן ואין בעלמא רמז רק
 דובר הרב מ״ש עפי זל דבריו ליישב ואפ'

 אס בענין זל דרבוותא פלוגתא ד״ט זל מישרים
 שהיא לרמוז עליה ורפה א' וכתב אלהיס לכתיב רצה

 יודין ב' לכתוב שנהגו כמו או אלהים שם כמקום
 ב' סי' ח״א זל הרש״בץ כמ״ש הייה שם כמקום

 זל דהרדכז וכ׳ לאו או למוחקו אסור הוא אס
 וכ"כ למחקו דאסור זל הראשונים בשם ר״וב' סי'

 ספר ומדברי ־ יעש בהקדמתו אמת אות הרב
 להיות יודין ב' שכ' היכא תק״לה סי' חסידים
 כסא בס' וכ"כ דמותר דס״ל להק״בה־כר' יומזים
 חסידים דלס' היג פ״ה במ״ס זל להחידא רחמים
עי' הכ״ל כר'מהרש׳'בץ וכן * יעש מותר  להר״מא ו
 נמצא • יעש מותר גדול דלצורך ר״עו סי' ביוד

 למחקו איסורא איכא ודעמיה זל הרדכז דלדעת
 רמז שהוא אע״ג הויה לשם רומז שהוא כיון

אע״ג ש״א דיוחכו צורת גבי נימא וה״כ בעלמא

 לאית נוטריקון. א' מאות חילוק דאין כחכמים
 דאפי׳ השם למחיקת וה״ה פטור שהוא. דעלמא

 שהוא הכיח לא כאלו דחשיב עליה נקודה הכיח
 דהכא לו דכר' כ' ועוד ־ זל הרדבז לדעת מותר
 ריבב פליג לא דע״כ איסורא דליכא מודו כ״ע
 תורה אסרה מחשבת דמלאכת שבת גבי אלא

 שלימה תיבה כתב כאלו אזלינן מחשבתו וכתר
 אס אפי' מילתא תלייא .דבמחיקה הכא משא״כ

 וגס • שלם שם ליכא הרי מ"מ עליה סי' עשה
 ראיה הביאו לא דלמה התמרמר המתירין ה' על

 ■- יעשב תלמוד בצריך ויהניח מתני' מהך לדבריהם
ר מ ה ״ ח א  איך אדע ולא בער אני מכ״ת ו

 בטעמא זל הראשונים על התנפל
 דשא״ה השם למחיקת שכח איסור ענין דכדי־דמה
 ליה מלי דלא כמה וכל מילתא תלייא דבשיעורא

 רבנן ליה פט״י ממש ב'אותיות כתב שלא שיעורא
 תלייא השס דכזלזול מחיקה גבי הכא משא״כ
 לוקה נמי מהשם א' אות ואפי'.במוחק מילתא
 ב' הל' תורה מיסודי בפ״ו זל הרמ״בס כמ״ש
 כגון האות ששינה כל כמי מהכי בבציר ואפי'

 א־סוו־ נמי איכא דל״ת ועשאו הה״א רגל שמחק
 דאיכא היכא כל וא"כ '־כפיהזל כמבו׳ מחיקה

 ככתב הק״בה לשם זה שאות תילתא ומוכחא סי'
ד המוחקו ג
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 דאינו ונהי ית׳ בשמו מזלזל הוא הרי המוחקו

 ועוד • לרבנן אפי' איכא מיהא איסורא לוקה
 שעליו הסי' רק עצמו האות מחק צא דאפי' נ״ל

 ועוד • נמי איסורא איכא פשוט אות ועשאו לבד
 האות שעל סי' מהני לדא דאע״ג למימי איכא
 חטאת חיוב לענין דווקא היינו שכת גבי ליבנן

 כתוב א׳ אות היה שאס מהני איסורא לגבי אבל
 עליו סי' לעשית דאסור רבנן מורו מאתמול

 עביד ואי שלימה תיבה ממנו שיובן כדי כשבת
 כלל איסורא ביה לית כתב ע״ג שלא סי' להאי
 נוטריקון א' אות ככתב פלוגתייהו דנקט והא
 חטאת חיוב משום נוטריקון סי' בעושה ולא

*• הכי נקט דריבב
א נ כ  דנהי הנ״ל [זל הרא״פ לחקירת לדיננא ת

זל הרדבז ס' עפי קצת אותה 'שיישבנו .
 מיהא א' אות דהתם דמי לא אכתי כנ״ל ודעמיה

 נכתב השס דלשס מוכיח שעליו הסי' ונם איכא
 רמז וצא־ כתב שוס ליכא האדם בגוף הכא אבל

 והוא באופ״א לחקור דיש נל״עד לכן, ׳ דמוכח
 השית משכן הם שהצדיקים מארזל מכמה דנו'

 מקדש לי ועשו כמש״ה בקרבם שורה שהשכי'
 שעיקר בתוכ' ^א נא' לא בתוכו בתוכם ושכנתי
 כקרבך כמש״ה ש״צ בקרבם היא השכי' השראת

 וכמה פסו' כמה וכן ־ המה ה' היכל וגא' קדוש
 ותיקו' בזוהק ובפרט כך על המעידים מארזל
 להורות נתאמץ זל המורה והרב * דוכתי בכמה
 * יעש המשכן לכלי רומז בכללו האדם שגוף

 ואחרון תורניים חכמים כמה החזיקו ואחריו
 ‘ יעש ח״א העילה תורת בספרו זל הר״מא חביב

̂^ שבנין זל האמת חכמי לדעת ובפרט  האדם גו
 מצאה כז עלות ואחר ־ הקדושים ליס רומז הוא

 את ממית הק״בה דאיך לחול מקום החקירה
 איסורא איכח והא מלך של היכלו וסותר הצדיק
 הרמ״כם וכמ״ש לוקה שהוא מההיכל אכן דנותץ

 היא זו וחקירה ז' הל' פ״ו תורה יסודי בהל' זל
*• הנ״ל מע״ל הרב כחקירת ממש

ת נ ה  וכו א' אבן דסותר דינא דהאי עיקרא ו
 פ מהספדי הוא זל הרמ״בם שפסק .

 מנין הספרי הל • שם זל הכ״מ מר״ן ראה.כמ״ש
 העזרות ומן המזבח ומן ההיכל מן א' אבן צנותץ
 תעשון לא מזבחותם את ונתלתס ת״ל כל״ת שהוא

ת אות למוחק מנין או' ישמעאל ר' • לה׳׳א כן

 ל״ת שמס את ואבדתם שנא' כל״ת שהוא השם מן
שישראל ע״ד תעלה וכי או' י ר״ג לה״א כן

שו שלא אלא ח״ו למזבתותיהס נותליס■  תע
ס ומעשיכס עונותיכם ויגרמו כמעשיהם  הדעי

 כפי׳ הנר' ולפי • ע״כל שיקרב אבותינו למקדש
 מש' דהכי פליגי מיפלג וריש דת״ק היא הסיפרי

 דלא לקרא ליה דריש ות״ק אומר דריש לישנא
 ליה מש' דלא משוס לחוד אונתצתס כן תעשון

 כלו' ממש שם היינו שמס את ואבדתם דהאי
 והכריתו כמו כלל וזכר שם להם תשאירו שלא
ה דלעיל אליעזר וכר׳ הארץ מן שמנו את  מני

 ׳ אחריה לשרש רצריך שמס את ואבדתם דדדיש
 השם למחיקת לת״ק ילפיתא ליה לית ולהכי

 שמס את ואבדתם דהאי ליה מש' וריש * דאסירא
 ־דצריך ליה דדריש מניה דלעיל וכד״ע ממש שם

 שמס דהאי דס״ל דמש' לגנאי שמס את לשנות'
 לה״א כן תעשון לא נמי קאי ממש'ועלה שם הוא

 השם את למיחק איסורא נמי ליה נפקא ולהכי
 ריש כיה־ דמודה ת״ק דקא' דנותץ איסורא מלבד

 אבל ״ דמוחק איסורא נמי לאסופי דאתא אלא
 איקורא דאיכא ס״ל דת״ק איפכא למימר ליכא

 עליה פליב וריש במוחק ובין בנותץ בין בארווייהו
 אישורא דאדרבא לקור כמוקק ליה ומודה בנותץ
 אסור דמוחק ריש דסבר וכיון טפי מפורש דנותץ

 דרש דרך ור״ג ־ כדכתיבנא ודאי אלא נותץ 'כ״ש
 • כריש אי כת״ק אי ס״ל דינא לענין אבל קא'
 דר״א בפלוגתא פליגי וריש ת״ק הו״ל זה פי' ולפי

 וריש כר׳׳א אתי דת״ק וכיון מניה דלעיל ור״ע
 ולא ר״ע כשיטת דקאי כריש דהלכה ודאי כר״ע
 ד״מד עז במס' מש' וכן ־ ר״א בשיטת דקאי כת״ק
 יעש ■לגנא שם לה לשנות דצריך במה כר״ע דהל'
 הוא שמס את ואבדתם דהאי לה״שס ס״ל וא"כ

 ס״ל מכות בשילהי דידן הש״ס ומשו״ה ־ ממש שם
ק בניתץ בין בתרווייהו איסורה דאיכא כריש  א

 השם את במוחק ובין הקרש עצי בשורף בין
 והיינו דלוקה בכולהו זל הרמ׳׳בס פסק ולהכי
 יש ראיה וקצת • הנ״ל הסיפרי פי' כנלע״ד כריש

 ד״א ל1ו' שכ' כחומש זל רשי מדברי לפירושינו
 לא שמס את ואבדתם מזבחותם את ונתצתס

ק ולכיתץ השש את למוחק אזהרה תעשון-כן  א
ד וצי-חעלה־ אריש מן'העזרה או המזבח מן  ע״

איסור' ונקט דיי דרשו'בה לארי לה׳ו ומדכייל וכו'
דמוחק



קחלהספד :דרושבהעלות
 כ״ש מוחק ליה דאית דמאן מש' ברישא דמוחק

 ליה מש' הוה דאי ■כריש והיינו נותץ ליה דאית
 וריש כתרויייהו איהורא דאיכא ס״ל דת״ק איפנא

 נקיט ת״ק דברי ׳וישי במוחק ומודה בכותץ פליג
 j דלא ברישא.מאי מוחק למיכקט הו״ל לא ואתי

 I הו״ל נותץ אלא ת״ק בדברי בהדיא איתפרש
 כדכתיבנא ליה מש' ודאי אלא ברישא למיכקט

 ’וקא בתרווייהו איהורא ליה דאית הוא רריש
 תעלה וכי אדיש אחז ומ״ש * נותץ וה״ה מוחק

 אה״ג וצ״ל בספרים נפל דט״ס ודאי וכו' ע״ד
 בילקוט וכ״ה כנ״ל בהיפיי הגיר' היא שכן וכמו

: יעש
ן כ ׳ ׳ מ ר ה  ע״ד כ' ראה בפ' שם בפי׳עה״ת זל ו

אגדה של סמך ריש ודברי וזל זל ־רשי ׳ ׳
 למוחק אזהרה רבותינו כדעת הכתוב אבל הס
 סיפרי ולשון וכו' מכות במס' ומפורש השם ■את

 למוחק מנין או' ריש ובו' אחת אבן לכותץ מנין
 ודברי וכו' ע״ד תעלה וכי או' וכו׳ר״ג אחת ;:אות
 1׳ את מוחק כי בי' הם אבל במחלוקת אינם ריש

 :זל שהוא והגם * עכ״ל המזבח את כנוחץ השם
 i תיתי מיהא מש מ״מ פליגי לא ות״ק דריש קובר
 1 הר״אם אבל • וכדכתיבנא נותץ וה״ה מוחק קא'

 ו 12 מכל שאין ונ״ל וזל אלי זל הרמ״בן ע״ד כ' זל
 במחליק' ולא אגדה של הססמך ריש שדברי ראיה

 יסיבר בנותץ ת״ק על חולק שרי דא״ל ת״ק על
 הניתץ על ולא לבדו המוחק על היא זו שאזהרה

 וכו' למוחק מנין או' ריש כסיפרי ששנינו וזהי י
 ת״ק■ על לחליק שבא אלא בו מודה עצמו שהוא

 הוא ואמר ולנותץ למוחק אזהיה שהוא שאמי.
 מצינן לניתץ דכשלמא לנותץ אזהרה שיהיה שא״א

 מפני אלא השחתה דרך למחוק כיון שלא למימר
 אותו מחק בכבודו שלא או במקומו שלא שנכתב

 ולא לש״ש שהוא לכבודו או במקומו לכתבו כדי
 דרך אלא בו מוזהר שאינו טתץ אבל השחתה דרך

מג הרמ״בם כמ״ש השחתה־ הל׳  אפשר איך זל ו
 מזכחיתיהם נותציס. הרעת.שישראל על שיעלה

 תעשו שלא אלא להזהיר הכתוב בא שלא עכ״ל אלא
 שהרי עז וראיה שיחרב למקד' יתגרמו כמעשיהם

 חלק צא. ורי והמוחק ה:יתץ על הם ת״ק דברי
 כסיפרי ששנינו מה. וכן • הנותץ על אלא ׳עליו
 ]. וכו' למוחק מנין או' רי וכו' אכן לניתץ מנין

מההיא כת״ק שהל' אלא וכו' שנויה -כמחלוקת

י /

 מכ״ת ואחה״מר ־ יעש ע״כ וכו' מכות דשילהי
 שבסיפרי ר״ג דכרי יפרש היאך ידעתי לא ונ״ער
 עצמו.של כל שהרי ריש היינו ר״ג זל דלפיד הנ״ל

 טעמא האי משום אלא ככותץ ת״ק עס חלק לא רי
 דרי טעמא ר״ג וא״כ וכו' רעתך על תעלה דוכי
 לפרש אפ' דאיך ועוד * אתמהא לאשמעינן אחא
 דהלא לויא דכלפי בנותץ ופליג במוחק מודה דרי

 מוחק אבל בקרא רpוו מפורש דכותץ אזהרה
 לשרש היינו שמס את ואבדתם דהאי למימי איכא

 זל לפיד ועוד • וכמש״ל ממש שס ולא אחריה
 'כ וח כת״ק היינו לתרווייהו זל רשי דנקט הא
 איתפרש דלא מה ברישא מוחק למינקט הו״ל לא

 מה ועוד * לבסוף נותץ ולמישבק ת״ק בדברי
 כותצים שישראל ע׳׳ד תעלה דוכי זו היא טענה

 דא״כ אנותץ אזהיה לאוקמי דלא מזבחותיהם
ף  וכן טעמא מהאי. מניה קרא לישתוק נמי מגי

 ישראל נחשדו דלא ובהמה מזכור קרא .לישתוק
 כיון לריש, ועוד • כשכר חוטא מציכו וא״כ כך על

 שלא לאזהרי:;אתא:אלא לאו תעשון דלא .דקרא
 מנ״ל למוחק אזהרה. א״כ קא' בעונותיכ' תגרמו

 :בהכי או בהכי קרא נוקיס או דממ״ג .
ה נ ה  הנ״ל זל הל״אס מדברי שנראה במה. ו

 לבד השחתה דרך אלא מיחייב לא דנותץ
 דיות כמה השחתה דרך שלא אפי' מוחק אבל

 ב' דף ג' לאוין ספר מגלת דהרב ׳ עז כשתפכו
 מיחייב לא דנותץ זל הר״אס דמ״ש כ' כתחי' ע״ב
 זל בהרמ״בס מכו' כן השחתה דרך כשהוא אלא
 הל' הבחירה בית מהל' ובפ״א תורה מיסודי פ״ו

 לחקן כדי נותץ־ שאם כלו' זל הכ׳׳מ שם וכ' יז
 דמ״ש להבין ויש המ״גס עוד וכ' ־ שדי ודאי
 שנכתב השם את מוח.ק ומ״ש שרי לתקן כיי נותץ
 לכתבו.במקומו בכבודו שלא או במקומו •שלא

 זל .הר״אם כמ״ש אקוד לתקן דהיי בכבודו או
 הוא דאם השם על שנפלה דיו טי' כמו ולהוי
תי לתקן.  b ועי' פ״ה במ״ה כדאי׳ למחוק מו

 דלא ונר' :אסכנדלי המ בשם מ״ש ר״עו יוד.סי'
 שהמזבח ודאי היינו לתקן כדי אבן דכשנותץ דמי

 מותר ודאי ממקומה האבן שנתדלדלה או רעוע
 דלבנות בע״א משוס;דא״א לתקנו כדי לנתוץ
 לכן גנאי הוא המס ולהניחו א״א במ״א מזבח.
 שלא כשנכתב'השם אבל לתקנו כדי לנתצו מותר

במקומו דאפ׳ילכתבן בכבודו אiש או. במקומו
ובכבודו



אהרןלהקפד דרושבהעלות
 דאז אסור השם אותו מחיקת בלא לש״ש ובכבודו

 או במקומו שיכתכנו דאפ׳ טון כמשחית נר'
 דלא דיו טי' וכשנפל ־ יגנזנו שס ואיתו בכבודו
 הכא אבל כמוחק נר׳ אינו השם איתיות מינכדא
 וכההיא לנותץ דמי דלא נ״ל א״נ • אסור דניכרין
 ע״מ דשיתר ע״ב ד״לא מדליקין כמה פ' שאמיו

 תותי משוס פי׳ ומחייב סותר היי במקומו לבנו׳
 שלא ע׳׳מ וסיתר * שס וכפירשי לבנות ע״מ

 מקלקל אלא פי' סותי הוי לא במקומו לבנות
 במקומו שלא שנכתב השס וכשמוחק יעש ופטור
 לבנות שלא ע״מ כסותר הוי במקומו לכתבו

 השחתה שאינו אעפי השחתה דרך שנק׳ במקומו
 מיסודי בר״פו זל הרמ״בס שמלשון אלא * בהדיא
 המוחק כל כ' ולא וכו' שם המאבד כל שב׳ תויה

 השחתה שהוא איבוד דרך דדוקא סובר שהוא נר'
 ע״ב א' דף להדו״כמ ועי׳ * עכ׳׳ל וצ״ע לוקה

 מניה דאישתמיט זל המ״גס על להק׳ שהרבה מה
ט זל מ״רן שהביא אסכנדרי הרי דברי  סי' יוד ב
 תשו' שם הביא ועוד והתי' הקו' מבי' דשם ר״עו

 שגונזין השם בה שנתקלקל דיריעה זל הרמ״בם
 להרמ״בם דס״ל זו מתשו' להדיא דמבו׳יוצא אותה

 לגונזה דאפ' כיון אסור לתקן אפי' דכמוחק זל
 מדנקט זל הרמ״בם מדברי זל איהו קדייק ואיך

 לתקן אבל השחתה דרך אלא אסור דלא המאבד
 איכא לתקן כוו' דאפי' זל הר׳׳אם שפ״ק וא״ב שרי
לדעת נכונים עולים ודבריו כן דל״ת לאו

יעשב זלהרמ״בם
י ל  דתשו' מההיא עליו שהשיג דמה נר' ההדיוט ו

 דקדוקו לדחות כדאי זה אין זל הרמ״כם
 דהרמ״כם נו' וכבר אמת דקדו' שהוא המג׳׳ס של
 דכ' מסייעו והמקרא טובא בלישניה דייק זל

 דהיינו כן ת ל'* קאי ועלה שמם את ואכיתש
 ומחיקה דנתיצה כיון ועוד והשחתה איבוד דרך

 אסירא לא דנתיצה היכי כי יל נפקי קרא מחד
 זל הרשב״ץ וכמ״ש מחיקה ה״נ השחתה דרך אלא
 הרמ״בם דתשו' וההיא * יעש ע״ב דז כ' הbש ה״א

 אלא זל הרמ״בם מחייב ק לא דע״כ דיל לק״מ זל
 איכא איסורא אבל מלקות היינו השחתה דרך

 רכל שאני מזבח וגבי השחתה דרך שאינו אפי'
 מצוה ביה דאית תיקון הוי השחתה דרך שאינו
 אע״ג מחיקה גבי משא״כ לכתחי' שרי <לכך

בע״א דאפ' כיון ליכא נמי מצוה השחתה דליכא

 לכתחי' שיי לא ולכך יריעה אותה לגנה דהיינו
 כמר במחיקתו מציה איכא אי אה״נ אכל למחוק

 כגון בכבודו שלא כתוב שהיה זל הר״אם בנדון
 אימא לקלפו כגון בע״א וח״א מטונף כמקום

 ודלאכהר״אס זל הרמ*בם לרע' למחקו דמיתר לך
 להרמ״בס סיל אלא למוחק ניתץ בין שחילק זל
 מצוה כמקום דהיינו פתילה גבי דמותר דבכ״ג זל

 כגון כע״א ראפ' והיכא מחיקה גבי מותר ה״נ
 ההריסה שירחיב כלי שהיוס מה לבכות שיכול
 דאון באופן אסור נמי נתיצה גבי הבנאים •כדרך
 נפקי קרא מחד דתרווייהו כיון כלל ביניהם לחלק

 זל והלדבז ויציב אמת הוא זל המג״ס ודקדוק
 שהביא כמו זל הרמ״בם מדברי כן דקדק נמי

 והשתא ’ יעש כ' דף ריש גופיה זל הדו״בם בשמו
 צריכים אנחנו ואין למוחק מנותץ קו' שום ליכא
• ליהא קו׳ דמעיקרא אסכנדרי הרי לחילוק עוד

 דנראיס ז״ל הררכיז תשי׳ כ' נמי בוס ליישב ׳דיש ואפ׳ (
 וכמר תקצ״ו סי׳ כ וח ע׳־ז סי׳ דח־׳א הסיא אהדדי דסתרי
חי׳ לעיין צריך אך חתם גופיה ז״ל סדו״במ בזה שהעיר ת  נ

) * טסכיס ספצאי אין וכעת סתשו׳ בגוף
□ ר  זל הטאם לדעת זל המג״ס שחילק מה ב

 דודאי כאופ״א לחלק יש למוחק נותץ בין
 כההיא שנפגם כגון היינו תיקון המזבח דצריך הא

 מלכי ששקצום מזבח אבני כמו או מ״ח דסוכה
 דהשתא תחתיהם אחריהם ־להביא והוצרכו יון

 כלל קדושה כיה ולית פסול הוא שעתא כההיא
 הבחירה כית מהל' פ״ב בסוף זל הרמ״כס כמ״ש
ש ^  ובככין בכ״ש פוסל האבני' דבנפגמו בכ״מ ו
תי ומשו״ה יעש טפח  להכשירו כדי לכתוץ מו
 ואפי׳ כלל נתיצה איסור שעתא בההיא ביה דלית

 המג״ם כמ״ש לכד מאבניו א' אבן נתדלדלה אס
מ' דנעקיה דכיון פסול הוא ג״ב זל  כמאן ממקו

 הבקי' כית בהל' זל הרמ״בס כמ״ש דמי דליחא
 למזבח נמי וה״ה העזרה רצפת גבי יוד פ׳׳א־הל'

 למחוק דמותר השם על דיו טי' לנפל ודמיא
 כמ״ש ונפסל האות צורת שבטלה משום ולתקן

ט הובא זל אסכנדרי־ הרי  • יעש ר״עו סי' יוד ב
 .וכבודו במקומו שלא שנכתב שם למתוח משא״ב

 ס ש מיהא דהשתא משוס דאסור זל הר״אם דקא'
 הר״אם לדעת הוא ובז בקדושתו ועומר הוא גמור

 לעיל כתבנו כבר זל הרמ״בם לדעת אבל זל
א  שויס מוחק וכין ניתץ דבין ליתא קי' דמעיקי

איכא השחתה בדרך הוא דאם דינא לענין הם
מלקות



סטאהרןלהספד דרושכהערות
 איסור' איכא בע״א דאפ' והיכא בתרווייהו מלקו'
 שיו תרווייהו זה כתיקון מצוה דאיכא יהיכא

 דלהניח הא' בתירוץ זצ המג״ס מ״ש גס * לכתחי'
 מיכה דעדיפה יצ וכו' הוא גנאי הרוס כך המזב'
 מהרמ״בס לעיצ שהוכחנו כמו פסול דהוא הול״ל

 דמוח' הב' כחילוק מ״ש גס ־ הכחי' כית בהל' זל
 הוי כמקומו לכתבו במקומו שצא הנכתב השס

 יש השחתה דיך דמיקרי לבכות ע'׳מ שלא כסותר
 גמור מקלקל הוי לבכות שלא ע״מ דסותי־ לדחות

 שהוא כמה קצת תיקון כיה דאית מוחק משא״כ
 בחולשת הכיר זל הוא וגס ית' שמו כבוד על חס

 בהדיא השחתה שאינו אעפי וכתב זה חילוק
̂ : יעש וכו'

ט כ ת  סי' חיוד אמת זרע להי־ב בשו״רי עיני ו
 כדברי ג״כ שנתקשה ע״ב ד״קלח ק״ך

ע יעש דבייו בכי' והאריך הכ״ל זל ׳ הר״אס עי  ו
 הרזא ע״ד שהשיג מה ואילך וא׳ו מדף להררכמ

 שברה אנחה אך בדב״ק להתכסס הייתי וחפץ
 והמקו' כעת פנויה דעתי ואין לי מרה ונפשי לכי

 לעבודתו הדעת ישוב לי ויתן עלי ירחם כרחמיו
 כדברי רואה אנכי קשה חזות אך ׳ ̂רbא ית'

 ע״ד שב' ע״ג ד״לא הנ״ל כספרו זל פ“הרא
 ושא״פ יהרמ״בס חמויהיס ודבריו וזל זל הרא״ס
 אומר ההדיוט ואני * יעש וכו' לתרווייהו פסקו

 הנר'הכין דכפי תמוהיס דבריו זל הוא שאדרבא
 פליגי מיפלג ית״ק דיי זל הר׳׳אס דקא' דמאי
 ס׳׳ל ורי ^מוחק ולא מיחייב נותץ דלת״ק היינו

 הרא״פ מקשה ועז נותץ ולא חייב דמוחק להיפך
 פליגי מיפלג והא כתיוייהו זל הדמ״כס פסק דאיך
 כי זל הר״אס ביברי יפה עיין לא אהמחיר אבל

 כתרוייהו מלקו' איכא דלת״ק מללו ברור שפתיו
 ומסיק במוחק ליה ומודה בכותץ עליה פליג ודי

 וא״כ מכות דשילהי מההיא דהל׳־כת״ק זל הר״אס
 דאיכא כת׳׳ק זל ושא׳׳ת הרמ״בס פסק שפיר

: ולק״מ בתרוייהו מלקות
ה ת ע מ  •שלנו לחקירה ונשובה ראש נתנה ו

 להמית כביכ׳ול להק״בה הותר דאיך
 והא המלך היכל שהוא גופו ולהשחית הצדיק את

 לס' מיבעיא ולא ואסור השחתה דרך נותץ הו״ל
 ותרוייהו פליגי לא ורי דת״ק דסובר זל הרמ׳כן

 !א״כ • במוחק בין בכותץ כין מלקות דאיכא ס״ל
I מיהת לכ״ע מ"מ דפליגי לעיל שכתבנו לדידן

נה

 פליג ד^ זל הי״אס לדעת אפי' אלא אסור נותץ
 ליכא וא״כ כת״ק דהל' הוא מודה מ״מ אכותץ
 גליי? שמייא קמי דילמא וכ׳׳ח כלל* פטור מקוס
 בנותן אזהרה דליכא זל הר״אם לדעת כרי דהל'

 במתיבתא הילכתא לה איפסיקא הכי ודילמא
 ששו״ר וכמו מעינינו נעלס טעס מאיזה דרקיעא

 סובר שהק״כה ע׳׳י ד״לא שס זל הרא״פ שכ"כ
 לדעה דהא ציתא הא יעש זל הר״אס לדעת כרי

 אזהרה קאי דלא • דסב יי של עצמו כל זל הר״אס
 כוחציס 1שישרי ע״ד תעלה דלא משוס הוא אכוחץ

 יעלה דאיך נימא ה־־כ שכן ׳וכיון מזכחותיהס
 צדיקים, של גופן שהוא היכלו נותץ שהק״כה ע״ד

 שנחלש זקן היא הצדיק אס וכשלמא ־ והדק״ל
 וכותל שנתרועע כמזבח הוי יסודותיו ורפו גופו
 לככוחו כדי לסתרו דמותר ליפול שנוטה היכל
 כדי, להמיתו הותר ה״נ השחתה דרך דאינו יפה

 בתח״ה לקוס עדנה לו יהיה בעפר בלותו שאחרי
 זל הרא״פ פי' ובזה ( • נעוריו כנשר ותתחדש

 מותר היאך תיקשי ולא אמית אני הפ' כוו'
 בחור צדיק אבל )יעש וכו' שאת כיתר שואחיה
 מא׳ל יקכיף וכאבו כמתניו •כוחו שעדין כארזיס

 הרא״פ והנה ־ ואסור השחתה דרך הוי ודאי הא
 חרבן חקירת על תירוציס כמה שס הביא זל

 ־ עיש זל אביו מור והרב המע״ל בשס בהמ״ק
 זו חקירתנו גס יתורץ ההם שבתירוציס והגם

 ההדיוט מן להביא מצוה מ״מ הצדיקים מיתת על
: חלקי אני גס ואענה

ן ע א  כצורך זל הארי מ״ש נו' הנה כי ואומר ו
הק' הגלגולים בש' הקבר יחבוט המיתה

 הנשמות נשרו ע״ה אד״הר של חטאו עי כי כג
 לקלי' ונפלו בו כלולים שהיו עולס כאי כל של
 הכליעל באדם כנגדה המכוון באבר נשמה כל

 בלוסה כעיסה בה ונלושה נמזגה קלי' ואותה
 באדם וגם בחוה זוהמא הנחש שהטיל שארזל וזהו
 בעטיו שמתו איחס ואפי' העולם ע״ס זרעו ועל
 הימנה ניצול אדם אין כי זוהמא כהס היה נחש של

 אל קורבה כפי י כ״א אלא שויס כולס אין אמנס
 עליו ממשיך ג״כ הוא חוטא כשאדס והנה ־ החטא

 זוהמיז חיתה מלבד חטאו כפי הכחש וזוהמת קלי'
 עי הכה כתשו' כשחוזר אבל אד״הר חטא שעי

 שהמשי' ההיא הזוהמא מעליו לדחות יכול התשו'
חטא עי בו שנדבקה זוהמא אותה אבל עליו

אד׳הר



אהרןצהס.פד ד.רו<?ת1כהעד
 שבעולם תשובות וככל .ו' כה תלויה אינה אד״הי

 שאז וחייבוה המיחה עי אלת ממנו נפידת חינה
 אפי׳ ולכן ממנו ינסרדק וניתך בעפר נרקב גופו

 כלל חטא היל שלא נחש של בעטיו שמתו אותם
 נחש של בעטיו וזהו כך משוס למות מ״מהוצרכי

 ומצוחצח נח ונקי זך יהיה כתח״ה הגוף וכשיקוס
 טעם ויהי ׳ יע״ש עכ״חד לעולם להתקיים ויכול

 אלא נמתק אינו דבר שכל לפי כעפר הקבורה
 הקטן חלק את ומושך קולט השורש כי בשרשו

 הקבורה כי ונמצא לחמו עפר נחש כי וירוע אליו
 כור בתוך סיגים ככף התלת כמו היא כעפר
 הסיגים אליו ומושך קולט העופית שבו שהכור
 ובשרו האדם כשנקבר כן צרוף כסף ונשאר

 אליו מושך הוא הנחש שהו״ס בעפר מתעכל
 המית' כי נמצא ־ טהור כסף הגוף ונשאר הזוהמא

 ממנו להפריר הגוף אל גדול ותיקון הכרח היא
 הוי לא וא״כ מזה יותר תיקון לך יאין הזוהמא•

 וכ״ת ומחיה ממית ה' וזשה * ומותר השחתה ־רך
 נזא ואסור השחתה דרך ניתץ הוי והא שרי יהיכי

 שמוריל־ שמה כלו' עלוי לשין ויעל שאול מוריד
 לזככו עלוי משוס הוא הקבר שהוא לשאול הגוף

 משאר׳זל והיינו ־ ושרי קון ת י־רך והיי ולצחצחו
 היאך בעיה׳ז אמיתך לא אם למשה הקב'ה שא׳׳ל

 אבל כלאו״ה סגי לא וכי יק׳ ’ לעח״ל מחייך חני
 הגוף לצחצח הכרחית היא שהמיתה א״ש לפיה

 הצדי' אס דאפי' א״ש וביה • וא״צבלאו״ה ולזככו
 'השחתה המיתה מקרי לא כרר-ים בחיר נפכיר
 מזה גיול מוס לך ואין זוהמא ביה אית דמ״מ
 מותר ומתעלה גופו מזדכך המיחה שעי וכיון

 בוטא בכאבן עצה שהשיאו דהורריס דומיא לנתצו
 שי־י והיכי רעוע היה בלא אע״ג ביהמק לסתור

 ומעולה חשוב בנין לבנותו רוצה שהות כיון אלא
 שעי כיון ה״נ ומית'־ השחתה דרך הוי לח ביותר

 שפיר ומעולה חשוב ייתר הגוף יהיח המיתה
 דאיך לח־בןב״המק ג״כ הטעם והוא וה״ה ־ דמי

 הק״בה של שכיעתו מכיון ̂"לת להחריבו הותר
 ג' כית שהוא ומעולה שלם יותר בנין לבנוחו
 דרך זה הוי לא לעולמים קייס שיהיה שיבבא

 החריבו שלא שעד שארזל וי־״ט ׳ ומוקר השחתה
 תמונת במרו׳ לפניו וסידר עי־ך לכ״המק הק״בה

 דמה וק' ואלמיו אליו תאיו ו־תבי ארכו ג' כית
שלא כדי ניחא לפיה אבל ח׳בן בשעת זה ענין

 להשחית ה' חשב וזשה ושרי השחתה דרך יהיה
 הו״ל הא אתמהא להשחית יכ״ת ציין כת חומת

 שכאותה כלו' קו נטה לזא ותסור השחתה דרך
 הבנאים כדרך הבנין ומשקולי; קו נטה שעה

 השיב לא שכן וכיון ג׳ בית תמונת ילסדר להעריך
 :ושרי תיקון יי־ך השתא דהוי משוס מבלע ייו

א צ כ  שקולים ש״בח וסילוקן ב״המק דחרבן ג
 קושיא איכא דבתי־וייהו צד מכל הס

 ובתרוייהו להשחיתם הותר היאך ח״ו לאלהינו
 ובזי ־ כאמור לשניה' א' שרייתאחראוגיעס איכא
 כחר־בן קשה בב״ח בסילוקן מצינו המדרש כוי'

 בחורים של בסילוקן קושיא דאיכא כלו׳ בה״מק
 מתרץ שאתה ובמה ב״המק בחרבן שיש כקושיא

 כסילוקן שיש קו׳ גס יתורץ ב״המק חרבן קו'
 דידן כחקירה ס״ל זה מדרש בעל והנה * ש״בח

 חרק כמו ביה אית נתיצה איסור ש״צ דסילוקן
 מדרש איתו אכל אהדדי אותם השוה לכך ב״המק

 מיידי ב״המק מחרבן יוקר קשה דקא' האחר
 סילוקן מ־נקט זמנם קודם המתים בל־יקיס נמי
 באמצע שנסתלקו מש' ש"צ מיתתן קא' ולא ש״צ

 סילוק ל' מש' דהכי זמנם השלימו ולא חייהם
 ש״צ דמיתתן הרא״פ כחקירת וס״ל הענין באמצע
 זל הר״אס כדעת נמי וס״ל השם למחיקת דמייא

 אסורא לתקן דאפי' מנתיצה חמירא דמחיקה
 אחרבן כדמחרצינן ש״צ אמיחתן לתרוצי ליכא וא׳׳כ

 ב״המק מחרבן ייתי שקשה קא' לכך בהמ״ק
מה  מעלה אינו ב״המק אחרבן דמתרצינן י

 למצוא וצריך ק' ואכחי ש"צ סילוקן לקו' ארוכה
; אחרים תירוצים

ה נ ה  היא דהמיתה החקירה בישוב לפמ״ש ו
 יבואר בזה השחתה דרך ולא תי' דרך

 כתות ג' העולם מן מחתלק שהצדיק בשעה מאזל
 וא' שלום יבא א״ל א' לקראתו יוצאים מל״הש של

 שג' הכוונה ־ נכוחו הולך א״ל וא' ובו׳ ינוחו א־׳ל
 לבל לב עקשית ממנו להסיר באים אלו כתות

 הדין את עליי העביר כאלו הית על בלבו יתרעם
 לכך ואסור השחתה דרך והו״ל שהמיתו במה

 יהיא תקנתו זוהי מיתתו שאדרבא לו מודיעים
 עפי היא הנפש תועלת ־ והגוף לנפש תועלת

 כי במיתקן צדיקים גדולים בסוד זל הארי מ׳׳ש
 יחוד ועושים גדול בירור מבררים המיתה ביום
וזהו בחייהם שעשו מה מכל יוקר למעלה וזיוג

יבא



T■$הספד דרוש

 ׳ היסוד הוא ושלוס וזיוג כיאה מל' שלים יכא
 שע״ו לגלית שזוכים לרמיז שע״ו בגי' שלים א"כ

 כך השיגו שלא מה העילמית בכל ־א־יך אייית
 והקבורה המיחה שעי הגיף והועלת ‘ בחייהם
 מנוחה לך ואין ממנו ונפרדת הזוהמא ניתנה

 מנוחה ר״ל משככיתס על ינוחו וזהו מזה יוהד
 משככותס על שהם במה להם מוצאת גדולה
 א״כ ועלוי תיקון היא שהמיחה שכן וכיון בקבר
 ישרים כי כלל קי' כאין ישי־ דרך נכוחו הולך
 זה מא' יל א״נ ' למבין נכוחים וכולם ה' דרכי

 ג׳ באים דלאיזהצורך תחי׳ בה:ביר והיא באופ״א
 כל שא״ל א' בכת די לא ולמה מל״הש כיגות

עוי הפסוק  ל' וסיפיה דרישיה עצמו בפסיק יל ו
 מש״ל עפי יובן אמנם * רבים ל׳ וב-למצע יחיד

 נוחם האדם ימצא .דברים בג' כי הדרוש בתחי'
 או רבים צית הענין בהיות הא' ורוגזו מעצבו
 עבעי דבר שהוא או לאחרים תועלת ממנו שיוצא
 שנעשה על במותו הרבה מצטעי שהצדיק ובל״ס
 ולזה הי־יא דלא פסירא והיא מהח״ומ חפשי
 לנחמו מל״הש של כתות ג' הק״בה לו שולח

 סיבות מג׳ בא' לנחמו באה וכ״א לבו על ולדבר
 שמיתתו לו לדמוז שלום יבא א״ל הא' ’ הנ׳׳ל

 עליהם יכעס קצף שהיה ומה ה־וי־ על נרה כי
 לאביהם ישראל בין שצום נעשה ידו על עתה

 לאחרים תיעלת ממנה יצא הי׳י וא"כ שכשמים
 במה לנהמו באה ב' כת ׳ בזה להתנחם לו ויש

 על ישראל ינוחו שהי־י וח־ע ^ביס צרת שהיא
 ק״ור גזירית מכל ניחה ואין פרץ באין משכבותם

 לח לבס אל צרחו נגעה לא ואלו עליהם שהיו
 שהיתה וראי אלא למוטב וחוזרים נכנעים היו
 דקאי י׳ישוס רכים ל׳ הכא נקט ולכך רכים צרת
 וגת ׳ עליהם שהיה מהקצף עי שנחו יש״תל על
 ולכך טכצגית היא שהמיתה במה מנחמתו הג'

 אל האדם הולך כי כמש״ה הליכה בשם תכונה
 שהיא כלו' האיץ כל בררך הונך אנכי עולמו בית
חו הולך הש נגריית ואינה כבושה דרך מ  כלו' נ

 ואינה ישר דרך נכוחו היא הולך שנק' שהמיתה
 בדברי מצינו 'וכן • להתנחם לו יש ובזה הפכיית
 ג׳ כגגד נחמה של לשונות ג' שנקט ע״ה הנביא
 מה לך אדמה מה אעידך מה באו׳ הנ״ל סיכות
 לא כיחד שלשתם גס שבכאן ואנחמך לך אשול:

יומי שברך כים גדול כי מזור להגית יועילו

: לך ירפא אלו משלשה
 כי אלו לשונות ג' דנקט הא כאופ״א יל

 לנחם כשבאים אדם כני דרך נידע הנה
 יבואו דרכים בג' תבוא שלא צרה כל על א' אדם
 * השואית ־ דמיונית * הקראית כטענה אליו

 כלאו״ה האיש שאותו לך רע לו שאו' ר״ל הת־אית
 מסיח אינו ואם חולי וידוע מכאובות איש הוא

 יעשה ומה הוא בנפשו והיגון מהדאגה דעתו
 והסר ודוס הרגע עצמך על חוס לכן באחייתה

 בי שמתרים כעבור התיאית נק' וזה מלכך כעס
 והתחולל לה' דום לו או' דמיונית טענה .*כך על
 ובעור תרפנה וידיו ימחץ ויחכש יכאיב הוא כי לו

 ואס בנים אס למשנה לך ה' יוסיף מועטים ימים
 יסודה שבדמיון בעבור דמיונית נק' והיא נכסים

 בקרב יבת בא לו שאבד מה כל כאלו לו שמדמין
 טענה • היה כלא והיה יחלוף כליל והצער הימים

 זה בפגע הראשון הוא לא כי שא״ל ר״ל השואית
 ועוד זה התרעלה כוס שתו רבים וכן שלמים א1נ

 אבלים מנחם כשהיה יוחנן דר' וכההיא מזה יותר
 אחר אבל ' ביר דעשיראה גרמא דין א״ל היה

ת הג' כל האמת  תנחומין הס י נחמה של טעני
 שהפסיד מה לו השב די בשלשתם שאין הכל של
 להחזיר אין שאבד מה אבל קלת צערו להפיג רק

 שהוא אמתית נחמה היא הק״בה נחלית משא״כ
 ולתקן עצמו הנפסד היבר להחזיר יכול כל

 ד״מב שם זל הרא״פ פי׳ ובזה ־ כבתחי' המעוית
 נחמו הנביא מ״ש זל פולונייא הר״מ כשם ע״ב

 אלהיכם יאמר וגס הכפל דק׳ וכו' עמי נחמו
 אלהינו מאת הוא הספר דברי כל שהיי דפשיטח

 בני כזב אדס בני נחמת הבל כי לו' הכוו׳ אבל
 נחמה זה ואין המעוות לתקן בידם שאין איש

 שאירע הנזק בהיות האמתית נחמה אבל גמורה
 בציון אש הצתי אני הק״בה כמ״ש לתקנו יחזור
 לה אהיה ואני שנא' באש לבנותה עתיר ואני

 ב״ר מפי יוצאה אינה כזו ונחמה וכו׳ אש חומת
 נחמה כלו' עמי נחמו נחמו וזש השית מפי רק

 אמיוית נאמה אלא העילס כדרך אינה או' שאני
 ואמר רק אחר מפי לצאת יכולה אינה כזו ונחמה

 כבתחי' הדבר להחזיר יכול לבדו שהוא אלהיכם
: ודפ״חח יעש

 החיים נחמו זה ע"פ במדרש מ״ש אפ״ל ובזה
 כי מש״ה ג״כ ובזי * מבואר והוא המתים נחמו

טוב •



אהרןלהתפד דרושבהערות
 כי ר״ל תהלה נאוה נעים כי אלהיכו זמרה טוב

 לתקן שיכול לפי התהלה לכד יאה ולו נאה לו
 שעכשיו מה הנה כי כבחחי׳ ולהחזירו הנזק

 ומה ה׳ ירושלים כונה ושוממה חרכה ירושלים
 יכנס ישראל נדחי כגולה נפוצים ישראל שעכשיו

 ונאנקים נאנחים המתים שעכשיו ומה
 לעצכותם ומחכש לב לשבורי הרופא שברם על
 כח ורב אדוננו גדול ולכן שדרזל כמו תק״ה זה

 לכמות המעיית להחזיר יכול לבדו הוא שרק
 ואנחמך כלו' אעייך מה וזשה * \ילתו יאין שהיה

 הטענה על והכוונה אכולהו קאי ואנחמך מלת כי
 והועד כמו התראה היא לשוןהעדאה כי התראית
 דמיונית טענה היינו לך אדמה מה או בבעליו

 זה שכל השואית טענה היינו לך אשוה מה או
 להשיב אין הנעשה שקילקול הבל של תנחומין

 ירפא מי שברך כים גדול כי לך או' אני אחת אכל
 הוא ים של שברו לרפאת שעתיד מי ודרזל לך

 ים של ששברו המפזל מ״ש עפי והכוו' ׳ לך ירפא
 וכו' שלמה שנשא שבשעה משארזל כצפי הוא
 ועליו שירטון והעלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד

 ים של שברו' וזהו * רומי של גדול כרך כבנה
 העולם כי ממנו א' חלק שנחסר על שמתרעם

 לעת״ל אכל ים שליש מדבר שליש ישוב שליש
 תשקע רומי כי שלו את לים לו מחזיר הק״בה

 יחזקאל שניבא כמו לאיתנו היס ויחזור במצילית
 ונסוך תהום את עליך בהעלית צור על סנכיא

 שעתיד מי וזש וכו' אתנך הרכים'בלהית מים
 הוא שלו את וליטול לחזור ים של שברו לרפאת

 נחמה וזוהי הראשון לאיתנך ויחזירך לך ירפא
 ר״ל תנחמנו אמו אשר כאיש השה * אמתית
 גמורה נחמה אנחמכם אנכי כן אמתית נחמה
 בזה ככתחי' לבנוחה שאחזור ובירושלים כיצד

 הוא אנכי אנכי וזשה • גמורה נחמה אכוחמו
 וזה * מלבדו עוד ואין גמורה נחמה מנחמכם

 דקא' כיון דיל וכו' ישובון ה' ופדויי מש״ה ג'׳כ
 אכל ואנחה יגון דנסו פשיטא ישיגו ושמחה ששון

 אדם בני של הדמיונית נהמה כי כמש״ל הענין
 ישיב ולא החטא שיגרום שאפ^ חדא יסודה בהבל

 את ה' שיוסיף ימצא אם אפ' ועוד שכיתו את ה׳
 שמחה אינה מ"מ איוב כמו למשנה לו אשר‘כל

 ולא לו נתנו שהיל מה תמורת סוף דסוף שלימה
מקנהו ולא שמתו בניו חיו לא כי כעצמם אותם

 בעידן אפי' ולכן תמויתם רק לו חזר הראשון
 הא' בניו על נעצב לבו דמ״מ עציכוקא חדוה
 שמחתו מהיות יבצר ולא שאכדי נכסיו ועל שמתו

 שכ' משל וכאותו ־ חרישית ואנחה בתוגה מהולה
 של כיס לו שאבד למי ראה כפ' יעקב אוהל הרב

 שמ״מ תחתיו אחר כיס מצא ושוב דינרים ק'
 הא' כיסו אס אבל שאבד הא' כיס על הוא מיצר
 נמצא ׳ כלום מיצר אינו אח״כ מצאו שאבד עצמו
 שלימה ושמחה גמורה נחמה שוס בעוהז שאין

 לעת״ל משא״כ ואנחה ביגון מהולה שאינה
 שאותה עצמה אבידתנו לנו מחזיר שהק״כה
 עצמס הס מתים ואותם מקדש ואותו ירושלים
 שלימה שמחה היא אז תמורתם ולא לנו מחזירים

 שמעולם שמחה וררזל ראש' על עולם ושמח' וזש
 ולכן תמורתה ולא עצמה איתה כלו' ראשם על
 שלא ואנחה יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון רק

 • בעוהז כמו ואנחה יגון שום בשמחחנו יתערב
 שרק ר״ל וכו' ציון ה' ניחם כי מש״ה ג״כ וזה

 מעצבה ציון את לנחם יוכל הוא לבדו הק״בה
 והשיבם חרכיתיה כל שניחם עי והוא ומרגזה

 ה'׳ כגן וערכתה כעדן מדברה וישם לקדמותן
 בה ימצא ושמחה ששון ולכן מתחי' שהיו כמו
 א"כ • זמרה וקול תודה רק כלל עצב שום בלי

 וזיוג כיאה ל' ובאו יל הנה וכו' כרנה ציון ובאו
 אותיו' ברנה א״נ המל' היא ברנה יסוד הוא ציון

 כ״ר בגי' העולים יחודים ג' אל לרמוז בהכ״ר
 ראשם על תתעלה המל' שהיא עולם ושמחת

 צדיקי תרי הם ושמחה ששון בעלה עטרת בסוד
 יסודות כ' שהם ששון שמיה, וחד שמחה שמיה חד

 ויתחברו ישיגו )כלק פ' סוף זוהק עי' ( רזון
 שיתבטלו דקלי' זון הס ואנחה יגון ונסו ביחד

: בביא לגמרי
 ערי ואעדך כמו קישוט לשון אעידך מ״ה א״נ

 הב׳ן בחי' שהוא ירושלים הכת את ור״ל
 לעת״ל הנה בחחי' כת בת.בסוד בשם המכונה

 • עמך שאחברנו המ׳ה בבחי' ואקשטך אעדך
 המ׳ה לבחי' אותך שאדמה כלו' לך אדמה מ׳ה

 חסרים שהיו הב׳ן חלקי .כל בהוצאת והוא
 רק יצאו לא כי כנו' דא״ק מעיניה ביציאתם

 להתברר יושלמו ישראל ועי המלכיותשלהס בבחי'
 דב׳ן עליונות הט״ס שהם חלקיהם כל ולצאת
ס שלם שיצא המ׳ה דומין'לבחי' ויהיו ועיב מ

מה



קיאאהרןלהספד ב דרושבהעלות
 דכ׳ן ביס דמ׳ה היס שיתחברו כלו' לך אשוה מ׳ה
 החי' תכלית שזהו ואנחמך וביה כשוה שוה יחד

 ־ ע״ב ד״קו זלהה להרש״ש רח״הנ בהק' כמבו'
 עי הוא בעוצם שיהיה והשממון החרבן כל והנה

 כד ווי באדרז כדאמר כתחתוניס המל' פעילת
 גדול כי וזהו וכו' דצדק בדינוי עלמא איתער

 נמשך הוא שברך גודל שכל ר״ל שברך כיס
 מימיו ויגרשו השקט יוכל שלא ים הנק' מהמל'

 לבוא המתגרשים הדינים כוחות שהם וטיט רפש
 הבי' עי העולם הנהגת תהיה ולעת״ל בעולם

 לך ירפא מ׳י וזהו למ׳י יהפך וי׳ס מ׳י הנק'
 וזשה * דכולא חירו תלייא דבה מכתך ממחץ
 אנכי כן דייקא אמ׳ו תנחמנו אמ׳ו אשר כאיש
 וזהו * אנחמכם דיצ״מ אנכי עי' אי' הבי' שהיא
 ה' ניחם כי וזשהג״כ • מנחמכם הוא אנכ׳י אנכ׳י

 צ״ח בגי' והיא חסר כתי' נחם תיכת הנה וכו׳ ציון
 היא כביא להיות העתידה הגאולה כי והענין

 ביום והיה כמש״ה גדול שופר הנק' הבינה עי
 כוללת היא והבי' וכו' גדול בשופר יתקע ההוא
 שער והנה פלאות נו׳ן נפלאות אראנו וזהו נש״ב
 ממנו שלמטה השערים כל ג״כ כולל הוא הנו׳ן
 מ״ט נשאר באבא דגניז העליון הנו׳ן שער הסר

 הנו׳ן שבשער שערים ומ״ט התחתונים שערים
 הבי' ולכן בשנים במ״ט וישאוהו לדבר רמז עצמו

 עולה ג״כ ויובל שנה מ״ט שכולל היובל בחי' היא
 הבי' כי זכי לשון הוא ויובל הכולל עם מ״ט
 שהוא בזא שמתפשטת לפי דדכורא עלמא היא

 ולא זכר ל' חדש שיר נא' לעת״ל ולכן דכורא
 נקבה ל' שמטה הנק' המל' שהיא נקבה ל' שירה
 והנה ׳ הלבנה ימות כמנין שנ״ד בגי' שמטה ולכן
 הוא הכי' שעי לגאולה לעת״ל זוכים שאנו מי:
 מ״ט פעמים בשני ג״כ שנדרשת התורה זכות עי

 הבי' כמו טמא פנים ומ״ט טהור פנים במ״ט
 בי' כחי' שהיא מהברי' היא שבידינו התורה ולכן

 vוכשנזכר לכבודו שברא׳נו בכוונת זל הארי כמ״ש
 שהם שחוט ח׳ץ אז צ״ח בגי' מ״ט כ״פ שהיא לבי'

 ומצוחצח צ׳ח ויהיו שבבי' בשרשם יתמתקו הדינים
 עי ציון ה' נחם כי וזש ירפא מכתנו מח׳ץ ואז

 כל נחם ואז נח״ם כמנין מ״ט ב״פ שהיא הבי'
 עולם הנק' שנשברו ה'זמ בירורי הם ,חרכותיה

 הנק' הקלי' ואפי' ה׳זמ בירורי כל שיברור החרכן
מתקנים שאנו ע״א ד״צב זל הח״וח כמ״ש •מדבר

 .כעדן מדכר׳ה וישם וזהו יעש הקלי' מחצב גם
 וערכתה ים מדבר הנק' המל' היא מדברה א׳'נ
 כחי' הם שגם ערבה בדי ב׳ כסוד נו׳ה הס

 ויהיו ויתמתקו יתוקנו כולם מגופא לכי דינין
 יסודות ב' זיוג הוא ושמחה ששון ה׳ וגן כעדן

 שהוא כמו לפרקים ולא עת בכל בה ימצא זון
 מתפרשן דלא אהובי' רעים כתמידוח אלא עכשיו

 קריב ובזמן כעגלא זמיה וקול תודה לעלמין
: כיא כמהרה

שלישי דרוש
 הי׳בח כתשלום הע'י ת״ח זקני כאסיפת אותו דרשתי

: לי?ני׳ התרג״ט פיריס ערב יום

ן נ י ס ר  ש^ק״־ אליהם ויאמר דסוטה כסופ״ק ג
היום' היום ת״ל שאין היום אנכי שנה

 שנותיה' משלים שה״קבה ללמדך ושנוחי ימי מלאו
 את דכ' לחודש ומחודש ליום מיום צדיקים של

 תיסק דאמאי ק' ולכאו' ע"כ אמלא ימיך מספר
 דאצטריך עד ש״צ שנותיהם שיקצר אדעתין

 תוסיף ה' יראת אדרבא הלא דמשליס לאשמעינן
 ימי שהם הטבעיים שנותיהם על אי ועוד ימים

 קא' שנה פ' בגבורות ואס שנה ע' בהם שנותינו
 גדולי' צדיקים שכמה דלאו״ה קחזינן הא דמשליס

 או ימיהם כחצי מתו אלא שנה לע' השיגו לא
 יתקיימו והיאך מאחריו או מלפניו לו סמוך
 ליום מיום או' מהו ועוד * והמקרא חזל דברי

 ד״לח קידושין בח״א זל ומהרש׳'א לחודש ומחודש
 כשיארע ולי יבא דלא הוא נו' אמנם • יעש כזה כ'

 ימיו כחצי מת וכשר א' שצדיק טהור לא מקרה |
ית׳ מדותיו על תגר וקוראים חרדים העולם כל ן
 זה של ימיו אריכות היכן שכיה וזו תורה זו לו׳ !
 עני ראה הגבר אני כאשי זה של טוכתו וידיכן :■
ן בכורי בני עלי במות | ר ה  עוסק שאני נ״ע א
 והיה שנה כבןטז עלומיו במבחר בהספדו |
I וצדיק כשר שושן פרח עילוי ובחור נחמד עלם 
 ברכי כין כשבת יושב מרע וקי ירא וישר חס :
 רגזה במותו הנה מפומיה גירסא שסיק ולא ת״ח |
ה' עשה מה על אלהיס לחרדת ותהי העיר כל !
 מחוסי עקו בלא נקטף להיות נאמן לנטע ככה י
 שלו בדרואיס זל אדרכי למהרי ראיתי אכן * זמן :
סער להשקוט כזה שנתעורר שלום דברי הנק' |

ו לבות נ
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 עתק יצא לכל דעתם וליישב אדם בני לבית

 ידו יכתוב וזה הצדיקים ה׳ משפטי נגד מפיהם
 החכמים בין היא ידועה הקדמה וזל כ״ח כפ׳

 התולדה וצורקית אמתיית הקדמית ב' י שמכל
 • וצודקת אמתית ג״כ היא מהם המתחייבת

 מזה נתחייב מרגיש חי וכל חי אדם כל כאמרך
 שהקדמה נאמר שכן וכיון * מרגיש אדם שכל

 שהוא התכלית בגיר החכם מ״ש ■היא אמתית
 שהפועל מיד כי ומגכילן הפעולות משלים היותו
 נח הוא מיד בפעולתו המכוון התכלית השיג

 זו הק' ועפי ( • מפעולתו ושוכת מתנועתו
 דשי הביאו מאזל בזי המנוחה היא התכלית שגדי

 היה מה ד״א הל הז׳ כיום אלהיס ויכל כפ' זל
 וכו׳ מנוחה בא שבת בא מנוחה חסי העולם

 שלימות על עד היא שהמנוחה שכיון ור״ל
 כיום נראית הפעולה שלימות הרי א״כ הפעולה

 * ודו״ק הז' ביום אלהים ויכל נא׳ הז׳.ושפיר
 כי כפשו למלא האוכל האדם כי וזה )שמעון

 תפסוק לתכליתו והגיע תאותו שמלא כיון ירעב
 לא לאכול לפניו עוד ישימו אס וגס * תאותו
 וכמ״ש לפעול׳ גבול נותן התכלי׳ השג׳ כי יקחהו
 צדיקים מאזל וכזי (וכו׳ קוף תכלית כל החכם

 מחיל ילכו שנא׳ בעו״הב אפי׳ מנוחה להם אין
 המנוח׳ באה התכלית שבהשגת לפי וזה וכו׳ חיל
 להם אין לכן גבול לה אין היח שעבודת ולפי

 מצותך רחבה קץ ראיתי תכלה לכל ובזי מנוחה
 ידועה הקדמה וגס )שמעון ־ מבו׳ והוא מאד

 אינו בעול׳ האדם יציית תכלית כי היא ואמתית
 את ה״א וייצר שנא׳ וכמו נפשו להשלים א ט

 האדם את תיכן שהק׳׳כה כלו׳ וכו' עפר האדם
 וכו׳ עפר אמר החומר וכנגד וצורה מחומר

 להיות חיים נשמת באפיו ויפח אמר הצורה וכנגד
 האדם ויהי' אכל • זה או אחז לנטית בחירה לו

 לעשות אלא היה לא האדם הייית שעיקר כלו׳
 היייתו תכלית שזהו ונצחית חיה שתהיה לנפש

 מהם כתחייבה ו1? הקדמו׳ ב' נתאמתו ׳ ויצירתו
 נפשו את השלים שהאדם שכיין והוא התולדה

מד המות בהכרח שלמותו והשיג  וזה ־ בצמ עו
 ^א היה לא לעוהז וביאתו יצירתו שתכלית כיון

 גדר הוא כהכרח שהשיג עכשיו נפשו להשלים
 מהתנועה ולנוח הפעולה הגכלת הוא התכלית

נ מעוהז ופטירתו ומיתתו האדם סוף והוא ־

ן מ ר  יוהך עבודת בענין מציכו זה לדרוש ו
 אותם היות ועם לכן בבגדי שהיתה

 בהס להשתמש וראויות ממש חדשים הבגדים
 הרמ״בס כמ׳־׳ש גניזה טעונים מ"מ רבות פעמי'

 שכמר בזה והכוונה ־ המק' כלי מהל' פ״ח זל
ד עבורה באותה להק״בה משרת הוא שכ״ג  ע

 באמצעות שכי׳ פני להקביל ולפנים לפני שנכנס
 שהגיע ומיד והטהורים הלבנים היגדים אותם

 מיש' איש כל ככה ־ ומצניען פושטן הוא לתכליתו
 ממלכת לי תהיו וחתם כמש׳׳ה להק״בה כהן הוא

 בעוהז בהיותו ולשית לעבוד אדם כל וחייב כהני׳
 הרע ויצרו חומרו אחר ילך שלא כלו׳ לבן בבגדי

 בגדיך יהיו עת בכל עד״שה צואיס בגדים שהם
 להקביל שיזכה עד זו עבוד׳ לעבוד ויתנהג לבנים

 שישאר עוד מהצורך אין לכך שהגי׳ וכיין שכי׳ פני
 צעבו' כ״א בו נתלבש לא כי בחומר'הזה מלובש
 שיגנז הוא ראוי נעשית שכבר וכיון זו עבודה

 הושג כבר כי כ״ג של לבן בגדי גונזים שהיו כמו
 וגבול סוס להיוק היא התכלית ומגדר התכלית
 הכוונה ולזאת י מהתנועה בו ולנוח הפעולה

 לו' וגו׳ עינו כהתה לא בו שנא׳ במר״עה מצינו
 כהתה לא שהרי הטב' בדרך לחיות שראוי שאע״פ

 שנברא השלימות לתכלית שהגיע כיון מ״מ עינו
 נח מיד הרבים את וזיכה שזכה והוא בשבילה

: מתנועתו
 הנשוך האיש דעת ויתקרר יתיישב זה ועם

 חמד בחור איזה מכריתת הזמן ממקרי
 לו' נראה היה המחשבה בתחי׳ כי בנפשו השלם
 השגחה היא שאס בהשגחה ולא מקרה שהוא
 או רשע איזה מחמת המיתה היתה ית׳ מאתי
 • כברו תוכו היה לא ההוא הנכרת והבחור פשע
 ורא' הנשוך כל והיה חקרנו אשר הזה בדרוש אכל

 והשגת ההוא הבחור שלימות שאדרבא וחי אותו
 חייו וקוצר זמנו כריתת חייב שלימותו תכלית

 ההו' התכלית להשגת כ״א לעולם חומרו בא לא כי
מו נסע זמנו במיעוט שהשיגו ומאחר  ממקו

^ ( • לו והלך וחלף ע  אפ' זל רנ״ל הרב דברי ו
 אמר כי לד בסי' באו' איוב עם נזיהוא ויכוח לפ'

 אכזב משפטי על • משפטי הסיר 1ינ צדקתי איוב
 • הנמשכים פסוקים ושאר * פשע כלי חצי אנוש

 הכז' ה̂ר עפ׳י' הכוו' אכל רבים בהם והדקדוקים
במבחר השלם בחור בכרית' א' השקפ׳ לפי כי זל

עלומיו
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 וצא במקרה שהיה או מב׳פכיס א' יאמר עלומיו
 הבחור אח ח״ו לחשוד שיש או ח״ו בהשגחה

 בהתיסר העגין וכן • בכיו תוכו שאין ההוא השלם
 הנז' פנים מב' א' ג״ב שיל וכיוצא כאיוב א׳ ליי־

 לפניהם שיש אחרים לאנשים כ״א זה אין אמנם
 הצדיק או עצמו ההוא הבחור אבל דרכים ב׳

 פעולו וישר שזך בנפשיה ליה דקים המקייסר
 וכמשפט בצדק שלא א' פן רק לומר לו כשאר לא

 שיודע ר״ל צדקתי איוב אמר כי וזש ־ זה נהיה
 צי כשאר לא ולכן אני וישר שצדיק בעצמי אני
 בצדק ולא משפטי הסיר שחל אלא כהתיסרי לו׳

 בתמיהה אכזב משפטי עצ היתכן כי מיסרני
 אכזב עלי הבאים ויסורים משפטי שבעכור ר״ל
 שקר אעשה לא כי לא רשע שאני לו׳ עצמי על

 כלי חצי אנוש לו׳ אעמודה דעתי על אלא בנפשי
 חובה מראה ארם שאין ראיה זה אין וכ״ת ׳ פשע

 מי ואו׳ עלי מעידים הכל שהרי אינו זה לעצמו
 שומע מקפיד ואינו כמים לעג ישחה כאיוב גבר

 שיכול ועוד משיב ואינו השאננים מלעג חרפתו
 און פועלי עם לחברה ארח ולהיות להתחבר

 לא כי ירא ואינו רשע אנשי עם ללכת ויכול
 הוא בו אשי־ והישר הטוב מדרכו להדיחו יוכלו

 על מעירים שהכל שכן וכיון ירפכו ולא מחזיק
 מחיסר שהוא עצמו רואה ועכז וצדקו ענותו

 עם ברצותו גבר יסכן לא לו' אומר גזר לכן
 רצון בעשותו לאדם תועלת שאין ר״ל אלהיס
 בהשגחה ולא במקרה הוא שהכל מאחר אלהים

 הס כז * כרשע כצדיק והיה הצדק מאזני כפי
 ובא • דעתו היא שכך שאו' איוב בשם יהוא1י דברי
 שמעו לבב אנשי לכן באו' זה דעת לבטל הוא

 מרשע לאל חלילה אלא אחשוב כן לא שאני לי
 הבחור בכייתת הוא העיקר אלא מעול ושדי

 ר׳׳ל לו ישלם אדם פועל כי משוס הוא השלם
 לעולם עליה בא אשר פעולתי השלים שכבר לפי

 אורח שהוא המות אותו מצא ולכן החכלית והשיג
 ונאסף האדם כל בדרך הולך אנכי שנא׳ איש כל

 • לבטלה העולם בזה יטחנו למה כי ימיו בחצי
 כסברת לו' הבחור את ירשיע לא u האמנם אבל

 משפט יעוק לא ושדי כברו תוכו שאין העולם
 יש לכל אלא איוב כדעת חנם על הצדיק לייסר
 ואמר מעצמו הענין להכריח וחזר ׳ וסיבה טעם
צעוהז האדם שביאת תחי' לידע לך יש* סהרי

קיב אהרן
 על ר״ל עליו פקד מי וזש היא תכלית לאיזה
 שם ומי לעו״הז ארצה לירד ר״ל ארצה האדם

 כולי לן ולמה האדם בעבור שתכליתה כולה תבל
 אם ולכן נפשו להשלים כדי הוא הכל אלא האי

 וחקיו מלותיו לשמור ית׳ אליו לבו האדם ישים
 אז נפשו שלימות שהוא התכלית בהשגתו הנה

 וזמן עת באיזה יאסוף אליו ונשמתו רוחו תיכף
 או זקן יהיה אס בין יחד בשר כל יגוע שיהיה

 התכלית אל בהגועו ישוב עפר על ואדם נער
 נכונים דברים כי זאת שמעה כינה ואס הנרצה

 השלם הבחור לכריחת טעם שיש וא׳׳כ המה
 ואל הצדיק ליסורי וסיכה טעם יש כן כמ״ש

) הוא וישר צדיק עול ואין אמונה : 
י ת א צ מ  במד״ר בדרזל רמוז הזה הדרוש ו

 כד וכו׳ העוקד שכת מתוקה ע״פ
 עלוי ואפטר זירא ר' עאל חייא בר בון ר׳ דמך
 ר' היה למה העובד שכת מתוקה פסוקה הדין
 פועלי' ושכר כרם ש^ל למלך רומה חייא בר בון

 מתכשר א׳ פועל שם והיה לעשותו הרכה
 נטלו המלך עשה מה הכל מן יותר במלאכתו

 לעתותי ’ וקצרות ארוכות עמו מטייל והיה בידו
 פועל אותו ובא שכרם ליטול הפועלים באו ערב

 הפועלים התחילו משלם שכרו לו ונתן עמהס
 בב׳ יגע וזה היום כל יגענו אנו אמרו מצירין
 מה המלך א״ל משלם שכרו המלך לו ונתן שעות

 מה בכשרות שעות בב׳ זה יגע מצירים לכס
 בר בון ר׳ למד כך • היום כל אתם יגעתס שלא
 יכול ותיק תלמיד שאין מה שנים לכ״ח חייא

 בון לר׳ שדימה הרי ־ עכ״ל שנה במאה ללמוד
 סיבה היתה וזו קצר בזמן יילאכתו שגמר לפועל

 ונהנה עמו מטייל- והיה מהכרס המלך שהוציאו
 פעולתי מתנועת ונח פניו והרית המלך מזיו
 האדת כן ־ לו והנאות הראוי מלאכתו שגמר כיון
 שלמותו שהשיג כיין עליו הדרוש שהיה בון ר׳ או

 ונח שכינתו מזיו ליהנות לעצמו הק״בה נטלו
 שהשגת לך הרי ־ מתנועתו ושאנן ושקט

 'פטירתו סיבת היתח היא מועט בזמן שלמותו
עט בזכגן פעולתם עשו שלא האחרים אבל  מו
 כדי זקנתם עת שהוא ערב עדי יגעים הס

 בזהעש״ה שלימותסעויל ישיגו הזמן שבהמשך
 האדם יצא לפעמים כלו׳ וכו׳ לפעולו אדס יצא

 .שהשלימו פעולו מקיבת זמנו קודם ?;עו״הז.
אבל - ׳
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 *) זקנתי עת שהיא ערב עדי ועבודתי יש אכל

 נעקר הוא שנים כקוצר שהנפטר שלכאו״ן ואעפי
 הענין אין אף ושטף חמה באכזריות מהעולם

 נפשו אין אלהיס ועוכר השלם האדם כי כן
 לפרוש עליו שקשה שנא' עד בחומרי מסתבכת

 ונוטה לכושר המפשיט כאדם הוא הרי אלא ממנו
 חומרי פושט נפשו שהשלים כיון הצדיק כן • לישן
 וכמשארזל זבז נאחזים אינם כי ויגיעה עמל בלי

 הרשעי' מיתת שהיא האסכיה כי דכרכות כפ״ק
 ונשיקה יכו' דעמרא אגבכא כחיזרא דמייא
 * מחלבא ככיתא כמישחל הצדיקים מיתת שהיא
 הים אל העובד כי ר״ל העובד שכת מתיקה וזש״ה

ט אם המיתה שהיא השינה לו תמתק ע  ואס מ
 עבודתו שכי שיאכל לפי והטעם יחיה *הרבה

 מהעולם הפרידה בצער מרגיש ואינו בעו״הב
 ומונעו שמטרידו בעבור לעשיר השבע אבל

 שינה לישון לו מניח איננו לכך נפשו ■משלימות
 החומר תענוגי כסכך נאחז שהוא לפי •מתיקה

 לישון לו מניח איננו א״נ * הפרידה לו יוקשה
 לתכלית הגיע לא שעדיין לפי שנים •בקוצר

 זקנתו עת עד לו ממתינים ולכן נפשו שלימות
 כיון וא״ת ׳ שלימותו ישיג הזמן בהמשך •אולי

 השיג שכבר לפי הוא ימים בקוצר האדם שפטירת
 הזמניים החייש מן הק״כה מסלקו שלימיתוולכן

 העולם כל למה א"כ הנצחיים החיים באור לאור
 כל וגם ומספידים ובוכים כך על מזדעזע כולו
 זה תירוץ ־ הזמניים חיים בשביל מתפלל אדם

 כ' כמא' ה' אור כספר זל חסדאי בן הרב הביאו
 ומע״ט בתשו' א' שעה יפה המשנה על ו' כלל

 האמתי שהעובד שב' עו״הב חיי מכל •בעו״הז
 אל ולא ר״ל ( עצמה העבודה היא חשקו תכלית
 מגמתו כל ואליה מהעבודה) הנמשך השכר
 * ית' רצונו לעשות רק אחר לדבר פכות מבלי
 נא אעברה באו' הנביאים אדון כוו' היתה •וזאת

 אינם מצות שהרבה וכמשארזל וכו' ואראה
 לעבודה נכסף היה וע׳־׳כ כארץ אלא •מתקיימות

 הזמן קודם הפטירה כי בידינו שעלה באופן וכו'
 אדרבא אלא האדם גרעון הוראת אינה הטבעי

 * שלימותו והשגת מעלה הוראת שהיא אפ'
̂ *• לענייננו השייך הנ״ל זל הרב עכ״תד

 מאזל כוו' לדעת נשכיל האמורים דפ״חח ■ועפי
ממלא שהק״כה הדרוש בתחי' למעלה הניתן

 מילוי על הכוו׳ שאין וכו' צדיקים של שנותיהם
 שהרי שנה פ' או ע' שהם הטבעיים חייהם שנות

 שנותיהם מילוי על אלא ההיפך רואית עיננו
 מחסר הק״בה שאין נפשם שלימות צורך שכפי
 להשלמת הקצובים ימים מאותם לצדיק כצום
 אלא השלימות חסר מהעולם יצא שלא כדי נפשו

 אם הם המעט השנים אותם כל להשלים מניחו
 כפי כא״וא ית' חכמתו ששיערה מה כפי רב

 כאותם נפשו להשלים שיוכל כדי לו הראוי
 ליו׳ מיום כנפשו שלימות ומוסיף שהולך הימים

 בתכלית מהעולם יצא ואז לחודש ומחודש
 שנותיהם ש״צ שנותיהם זל אומרם וזהו השלימית

 נפשם שלימות כפי להם הראויים כלו' דייקא
 כדי לך הראויים ימיך מספר את ג״כ או' וזהו

 כרי אמלא ימים אותם נפשך שלימות השגת
:בכל שלם תהיה יכ’שע

 אפשר או וזל ליישב זל הנ״ל הרב כתב עוד
 בעון זמנו קודם הצדיק פטירת שיהיה

 שהצדי׳ לו' הכוו' שאין אבד הצדיק וכמש׳׳ה הדור
 ר״ל אלא נאבד הילל שא״כ ח״ו נאבד במותו
 וכן האבידה היתה להם כי מדורו אבד כמשזל

 חנינא א״ר אלעזר א״ר דמגילה בפ״ק זל דרשו
 לו שאבדה לאדם משל אבד לדורו אבד צדיק

 אבדה לא שמה מרגלית שהיא מקום כל מרגלית
 נצחית היא צדיק של שנפשו הכוו' מבעלה אלא

 מדורו אבד אבל כמרגלית הק״בה לפני וקיימת
 מגין וזכותו ותושיה עצה ממנו נהנין שהיו

 הכתוב כוו' אפ״ל זל ועפיד * יעש וכו' עליהם
 וכן אבד מהארץ רק כי ר״ל הארץ מן חסיד אבד
 מבני רק נעדר שלא ר״ל אין באדם רק וישר
מד הוא שהוא בכ״מ בעצמו הוא אבל אדם  • עו
 נתפס שהצדיק זל הנ״ל הרב שב' זה טעם והנה

 בש״ס בדרזל מבואר שהוא אמת הדוי־ עון על
 יש מ"מ ־ ראיה א״צ ולמפורסמות ומדרשים

 אצלי היא וחדשה עצומה חקירה בזה לחקור
 היום בלתי שמעתיה ולא ספר בשום ראיתיה שלא
 א׳ צדיק הק״בה שנוטל זו מדה הנר' דלפי והיא

 קויל דהא ח״ו הדין היפך היא הדור על ומכפר
 שנינו שלימה ומשנה נפש מפני נפש דוחין דאין

 לילד מקשה שהיא האשה דאהלות פז בסוף
 איברים אותו ומוציאין במעיה הולד את מחתכין
אין רובו יצא לחייו קודמין שחייה מפני איכרים

נוגעין
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 וה״כ * נפש מפני נפש דוחין שאין כו ־כוגעין
 כיומא לה ומייתי ע״כ ד״כה בפסחים אמייכן

 פי׳ מכלן גופיה ורוצח ע״ד וסנהדרין בקרא פ'
 לקמי דאתא דההוא הוא סברא יעבור ואל דיהרג
 טפי סומק דידך דדמא חזית מא ובו' ־דרבא

 כהדיא הרי * טפי סומק גברא דההוא דילמא
 מפני נפש לדחות דאין כך נותנת הככדא ׳דגס
 צדיק של נפשו דוחה הק״בה היאך וא״ב נפש

 וכ״ת י עליהם לכפר דורו בני נפשות מפני
 אבל להרגו כידיס מעשה דקעביד התם דשאני
 זל התוס׳ וכמ״ש שדי בידים עכיד דלא •היכא

 וימות התינוק על להפילו שיוצים דהיכא שס
 יל ועוד • יעש עצמו למסור מיחייב לא וכה״ג
 צדיק גבי הבא וכ״ש ושדי שאני רכים דהצלת

 שכל היא• רבים דהצלת חדא איתנהו דתרוייהו
 הוא בידים דלאו ועוד מיתתו עי ניצולים הדור

 פוגע והוא המות מלאך ביד מוסרו הק״בה אלא
 ואפי' גופה דמסירה ליתא הא שרי ומש״ה כו

 דתדומו׳ כסו״פח והתנן היתרה מי רבים להצלת
 מכס אחת לנו תנו נכיים שא״ל נשים וכן,

 כולכם את מטמאין אנו הרי לאו ואס• ונטמאנה
 • מישראל א' נפש להם ימסרו ואל כולן ^טמאו

 אדם בני סיעת תני בירושלמי עלה ואמרינן
 תנו וא״ל גויס בהם ופגעו בדרך מהצכין שהיו

 הורגים אנו־ הרי לאו ואס ונהיגנו מכס א׳ לנו
 א' נפש ימסרו לא נהי־גיס כולן אפי' כולכם את

 זל הרמ״כס פסקו דירושלמי זה ודין • מישראל
 גויס שא״ל נשים וזל תורה יסודי מהל' בפ״ה

 ונהרגנו מכס א' לנו תנו גויס א״ל אס וכן ובו'
 מישראל א' להס־נפש ימסרו ואל כוצם יהרגו וכו'
 ח' נפש למסור אפי' דאסור כהדיא הרי ־ יעש

 • קשה וא״כ רביס הצלת כשביל ואפי' מישראל
 יחדוהו דאס זל הרמ״בס שס דמסייס ואע״ג
 היה אס כולכם את נהרוג או פ' לנו תנו ואמרו

 ■ יעש להם יתנוהו בכרי בן כשבע מיתה חייב
 ואדרבא לצדיק־ • המקטרגים יחדוהו לא בכאן הרי

 אפי' ועוד עציו ולא הדור על היה הקטרוג
 והכא כש״כב ח״מ שיהיה בעינן הא יחדוהו אס

 הוא חף הא צדיק גב' איכא מיתה חיוב מאי
 ח"מ צד גביה איכא אי אפי' ועוד פשע כלי'

 מורין דאין זל הרמ׳׳כס מסיק הא גמי ויחדוהו
תו דגדסיכן: מה עפי והוא לכתחי' -כן לחם •

 מלכותא תבעתיה קושב בר עולא כירושלמי
 ואקפון אתון ריכל גבי ללוד ליה ואזל ערק

 אנן ליה יהבון אתין לית אי להן אמרי מדינתא
 ופייסיה ריכל גביה סליק מדינתא מחדיבין
 וצא עצוי מתגצי יציף זל אליהו והוה לון ויהביה
 א״ל עלוי ואחגלי צומין כמה וצם איתגלי

 א׳׳ל עשיתי נה6מנ והלא א״ל נגלה אני ולמסורות
 זל דאליהו הרי * עכ״ל היא חסידים משנת ודא

 היאך וא״ב לכתחי' כן דעכד ריכל על הקפיד
:לכתחי' הכי עוכדא עביד קב״ה

 דבעינן זל הדמ״בם שפסק דמה ברא אי
 עליו תמהו ככר כש״בב ח"מ שיהיה

 וד״ל יוחנן דר' פלוגחא הוא זה דדבר זל הגה״מ
 אדם בני דסיעת מתניתא ההיא על בירושלמי

י !וכו -

שב״ב
 כגון א להם יחדו הכי התם בה מסיק

 עלה ואמרינן * יהרגו ואל אותו ימסרו
 אמר ורי כש׳׳כב ח״מ שיהא והוא ארש״כל החם

 דלרי כיון והשתא ־ כש״בב ח״מ שאינו אעפי
 פסק היאך מוסייס כש״כב ח"מ שאינו אעפי

 ^דוכתא בכל קייל והא רי לגבי כר״ל זל הרמ״כס
 בר"פ כראמרי' מחלת כר ר״ל לגבי כרי דהלכה
 זקן סי' וכיור שם ככ״מ זל מרן הק' וכן החולץ

 בפ״ח המשנה כפי' זל הר״ש מלשון מש' שכן וכ'
 כרי דהלכה יומא במס' הר״ן ומדברי דתרומות^

מ ועיש  גס * מספיקים דבריו ואין שתי׳ מה כ
 נפשות ספק דהוי משום שם ככ"מ ליישב־ מ״ש

 לחיבת אחרי הגוים ביד ימסרוהו דלא להחמיר
 נפשות לספק לחוש ה*צ אדרבא קדשו עפ״ר
 אותו למסור דמותי כ^ הל׳ ולפסוק דרבים

 הרבים את להציל כדי ח"מ שאינו אפי' שיחדוהו
 למסור בידים מעשה עבדי דהכא ואע״ג מליהרג

 מ"מ נהיגין הה וממילא הוא שיא״ת והתם א'
 דהל' כש״ס לנו המסיר הכלל ליחות כדאי זה אין
 יהשתא * עייפא רכים דהצלת ועוד ר׳'ל, לגבי כרי
 אין ופור׳ש הס תמוהים זל הרמ״בס שדברי כיון
 וכמו כדי הל' ור״ל דרי לכללין הדרינן להם

 וכן בבי זל מיין כמ״ש זל והר״ן הר״ש שפסקו
^ בככ׳הג הו״ד זל המאירי הרב ג״ב פסק  הג
 קצח עלתה ובזה • יעש ל״ח אות זקן ־סי' ביוד

 כמי ודיק גבי רה״נ הנ״ל לחקייתני ארוכה
 ושפיר בכך מתפייס כיוןשהמקטרב דמי שיחדוהו

ש לי־י מיסריס ־ :ח״מ׳ שאינו אע
אכל נז
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ל כ  וזל שב׳ זקן סי' שס זל להב״ח ראיתי א

 שפתק דמה לבאר הארכתי וכחשיכתי י
 כטועים מסמרות ליה אית כר׳׳ל זל הרמ״כס
 דתרומוח פ״ח כאגודה וכ״פ קכועים ויסודות

 הסברות כ' שהביא ש״ע כהגהו' הר' מרביי יוכ״כ
 נקסיכן רהכי נר' באחרונה זל הרמ״בס ס' וכ'

 לפלוני שיחדוהו היכא רכל מבואר ונר' לחומרא
 היא שאלה שאותה כין ובו' איתו לכי תכו יא״ל

 שאינם ועונשין יסורין שאלת כין הריגה שאלת
 אותו אס הכה לחורה ממון שאלת או מיתה של
 הגוים כנגד שעשה מעשיו עי בכך חייב פ'

 אליבא זל הרמ״כם וכס' גויס כיד למסרו יכולין
 אין מעשיו עי לכפשיה גדם דאיהו דמאחר דר״ל
 רגרם הוא בראשו דמו אלא עליו נתפסים אנו

^ לנפשיה ע א  לכתחי׳ מורין דאון כ' שהרמ׳י׳בם ו
 כסתם אבל להרגו בפי' ששואלין אלא זה אין כך

 ואין למסרו יכלין להרגו באו שלא ראפ' שאלה
 חילוקים וג' * חסידים משנת על בזה עובר
 מורין כש״כב תורה בדין ח״מ אס א' ' בדבר

 בדיניהם אלא בד״ת ח״מ אינו אס ב' * לכתחי'
 לכתחי' כן מורין ואין היא מש״ח לא להרגו ושאלו

 נודע ולא להם שימסרוהו כסתם שאליהו אס ג'
 בדיניהס חייב אס לאו או להרגו דעתס אס

 כך ומורין להס־ למסרו יכולין להם שימסרוהו
 I ברורה בראיה בתשו' כס״ד ביררקי וכז * לכתחי'

 I הגבי ככ״הג עליו וכ' * עכ״ל הקצור יספיק וכאן
 I לאומרם אפי עצמם מצד ש־כי־יו ואם וזל מז אות
 !אין כמותו זל הוא שפסק הרמ״בס בדברי מ״מ
 I הא' בחילוק חייב זל שהוא והעמדה קיום להם
 i כן מורין כש״בב בד״ת מיתה וחייב שיחדהו דכל

 ! וזל כן מורין שאין כ' זל הרמ׳׳בס ואלו לכתחי'־
 I אותו יתנו כש״בב ח״מ היה אס להם יחדוהו אס

 I דאס ומיכה * לכתחי' כן להם מויין ואין להם
 מורין אין בדיעבד אף כש״בב מה״ת ח״מ אינו

 לכתחי' כן מורין דאין הב' בחילוק כ' זל והוא כן
 ואס שם ובביאור.כ/הרמ״בס שרי דמדיכא דמש'
 נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו ח״מ אינו

 קא' כש״בב ח״מ אינו דאם ובודאי מישראל
 ולזה • כש״בב ח"מ היה אס שכ' קאי דאדלעיל

 בדברי מדקדק זל שהוא הב״ח בעד להליץ יש
 ואס כ' לא ולמה ח״מ אינו ואס שב' הרמ״בם

קובר ולזה חתם כתב אלא כש״בב ח״מ אינו

 כ' כלל זל שהוא בדקדוק דבריו באו דהרמ״בס
 ח״מ וכשאינו כש״בב הדין מן כשח״מ הקצוות

 בדיניהם ח״מ שהיא האמצעית אבל בדיניהם אפי'
 נכון ואינו זל הרב הזכירה לא מר״ת ח"מ ואינו
 דאררבא כר' צעו״ן לי מכ׳׳ת ואחה״מר ’ עכ״ל
 זל הרמ״כס בדברי הוזכר לא זל הב״ח ל^ד

 ולא כדיניהם ח״מ שהיא לכד האמצעית חלוקה
 זל הרמ״בס מ״ש כל יסוב זה קוטב ועל כד״ת

 דכקט והא מד״ת בח״מ כלל איירי ולא זו כהלכה
 וכש״בב נקטיה בעלמא לדוגמא כש״כב ח"מ
 מד״ת ח"מ היה החס דאלו קאמר כש״בב ולאו
 מילתא ועיקר * הוא כדיניהם ח״מ הכא אבל

 דאיתמר כוותיה פסק ?ל דהרמ״בס נמי דר״ל
 זל להרמ״כם ליה מש' כש״כב שח"מ והוא בה

 בלישכרך נמי זל ואיהו קאמר ממש כש״בב דלאו
 הרמ״בס נייד נמי טעמא דמהאי ואפ' * נקט דר״ל

 לר' צ״ל פירושא דלהאי משוס יוחנן ר' מסכרת זל
 מוקרין כמי בדיניהם ח"מ אינו דאפי' יוחנן

 כר״ל פסק ולהכי כלל מיקתכר לא והא ביחדוהו
 הב״ח מ״ש כל לפיז והשתא ־ טעמיה דמיסתבר

 הרמ״בס דברי כללית כל הם הס הב' בחלוקה זל
 שדקד' מה וזהו * יותר ולא פחות לא כעצמם זל

 כש״בב ח״מ למינקט הב״ח לפיד זל הרמ״בם
 שנקט כמו כש׳׳כב מד״ת ח״מ בהדיא פירש ולא

 לא זל דהרמ״בס משוס אלא א' בחלוקה הב״ח
 דהא בדיניהם אלא כלל מד״ת בח״מ מיירי

 היה דאס וקא' שאמרו אגויס מיהרר אדלעיל
 יתנוהו כי״ת ח"מ שהיה ש״בב כמו דתם לפי ח״מ
 ממש והיינו לכתחי' כן להם מורין ואין להם

 שכתב הא' וחלוקה * הב' בחלוקה הב״ח כדברי
 בדברי הכי איתמר רבפירושא לאו זל הב״ח

 הג' חלוקה כמו אתמר מכללא אלא זל הרמ׳בם
 דחזיכן הא' בחלוקה עמו והדין מכללאהיא דודאי

 וקרא לכתחי' להריגה איתו שמסרו ש״כב גבי
 כן דמורין דמש' חכמה אשה וקראה בה משתבח
 כהוגן זל הב״ח דברי להו סלקי ובהכי * לכתחי'
 תלונות כל מעליו וסרו זל רהרמ״בס אליבא

: זל הככ׳׳הג
ר ״  מרדכי דברי בספרו זל גלאנטי להמה״רס שו

 דברי שיישב ע׳א ד׳מו לפורים ב' דרוש
 שכוונתי להית והודות ההדיוט כמ׳שאני זל הב׳ח

מעובדא שהכריח שמה והגס עליון דעת לדעתו
דעולא



קידאהרןלהתפד ב דרוש;כהעלות
 הרואה יראה כאשר לרחית יש קישב בר יעולא

 זל דהרמ״בס אליבא זל הב׳ח דברי כישוב מ״מ
 על זל לו והוקשה שחזר אלא ׳ יעש כקב יפה

 החס תבעוהו שאס זל הב״ח שב' הג׳ חליקה
 הוא כ' לכתחי' איתו דמוסריס להריגה פירשו ולא

 קושב בר דעולא כעוביא שהרי תימה שזה זל
 אליהו א״ל ואפיה התס מלכוחא תכעתיה ן|א'

 אין כקתם דאפי' רמש׳ זו היא מש״ח דלאו זל
 מאי אדע ולא בער ואני ־ יעש לכחחי' כן מורין

 הככ׳הג תלונת סילק זל גופיה דאיהו מאחר ק״ל
 בחלוקה כדבריו במישור והוכיח הב׳ח מעל זל

מ שהיה מיירי דע׳כ קושב בר דעולא מהך הב'  ח'
 משנה ולאו זל לאליהו ריבל דא׳ל ממאי בדיניהם

 ויחדוהו בדיניהם ח'מ שהיה כיון יהכוונה עשיתי
כ א'כ * לר׳ל אפי' עשיתי כדין  דרכו לפי צ׳ל ע'
 מש׳ח דלאו לריבל והשיב זל יאו12 שחזר דמה
 דכך להריגה בפי' דתבעוהו משום היינו זו היא
 בפי׳להריג' תבעוהו דאס דהב׳ח אליבא הדין הוא
 שכן וכיון לכתחי' כן מורין ואין היא מש׳ח לאו
 כפי' היתה דהתביעה בהדיא מינה מוכח הא

 זל אליהו שהשיב תשובה זו מה דאל׳כ להריגה
 זו היא ראיה מה ועור * זו היא מש׳ח דלאו

 הא כסתמא דהוה מלכותא דתכעחיה מלישנא
 וראי בדיניהם ח'מ שהיה כיון נוטה הדעת וראי

 ירושלמאה תנא דהאי אלא להריג' בפי' שתבעוהו
 תכעתיה דלשין א'נ * בקצירי נפשיה ונקט הוא

 וכמו להריגה תביעה שהיא מש' הכי מלכותא
 מצאתי ועוד ־ יעש זל משה פני הרב פי' שכן

 עובדא הך התם נמי דמייתי צ' פ' ויגש פ' כב׳ר
 א׳ל ופייהיה ריכל ליה איטפל התם איתא והכי

 צבורא ליענשו ולא גברא ההוא דליקטול מוטב
 הוא דלקטלא ידע רשפיר הרי יעש וכו' ידיה על

 יהרגוהו נמי דאי למידחי דאיכא אע׳ג נפיק
מ קא'  תבעי דלהריגה מש' דלישנא פשטא מ'
 הנ׳ל הב׳ר ומלשון * זל הב׳ח על ולק׳מ ליה

 כן גס שדקדק זל הטז ראיית נמי לה אזדא
 ליסורין ואפ' סתם תכעתיה דקא' מהירושלמי

 הנ׳ל הב׳ר לשון ריעו עליו יגיד דהשתא * יעש
 להריגה בפי' היתה דהתביעה מיניה דמש'

: ראיה כאן ואין
י ז ח  שגס הנ׳ל בב׳ר שם זל יפה למהר׳ש הוית ו

ppשפ במה זל הרמ׳כס דעת יישב הוא

 על כב׳ר התם דאיתא מה עפי כמ ולא כר׳ל
 דלבתר וכו' אדם בני של דסיעה ברייתא ^ההיא

 נותני' כש׳בב להם יחדוהו דאס ת׳ק דברי שהביא
 בה מוסיף בירושלמי כראיתא כולם יהרגו ואל
 שהוא בזמן בד׳א יהודה א׳ר הכי יתני בב׳ר שם

 מיד להימלט שיכול שמור במקום מבפנים(ר׳ל
 ר׳ל (מבחוץ והס ) הס ימסיוהו לא אס הגויס

 הוא אבל )שם שולטת הגוים שיד סכנה במקום
 נהרגים והס הוא הואיל מבפנים והס מבפנים

 אל האשה ותבוא כגון כולם יהרגו ואל להם יתנו
 תנוהו נר;רגיס ואתם נהרג והוא הואיל העם כל

 אמרה כך או' שמעון ר׳ * כולכם תהרגו !2ו להם
כ ח׳מ כ׳ד במלכית המורד כל להם  שם ופי' • ע'

 נותני' כש״בב יחדוהו דאס קא' דת״ק ;ל מהרשי
 אלא קאו לחוד איחדוהו לאו ת״ק רקת׳ וכש״כב

 רשב״ל לה וכדמפרש ממש כש׳כב ח״מ שיהיה
 דיחדוהו אע׳ג לת׳ק נותנין אין לאו׳ה הא בירוש'

 בזמן ח"מ שיהא דבעינן כד״א ואמר פליג ורי
 כיון מבפנים כשכולם אכל וכו' מבפנים שהוא
 למה כי המיוחד להם נותנין נהרגין כולם דס״ס

 מיתבוא ראיה ומייתי הועיל בלא בעבורו יסתכנו
 שבאה הוא שפי' בחכמתה העם כל אל האשה

 להם תנוהו נהרגין וכולכם הואיל זו בטענה
 חכמה מאי דא״כ שח"מ מפני שטענתה מש' דלא
 רבים עוזרים לו יהיו דבודאי ועוד זו היא

 ולכן וכו' מאחר ח״מ שאינו זכות עליו ומלמדים
ע שאינו לדבריכם אפי' טענתה היתה שכך צ׳ל  ח׳

 פליג ור״ש • נהרגין שכולכם מאחר למוסרו ראוי
 שלא וקא' רי ראיית ודחי בעינן דח״מ ואמר
 שמרד ח״מ שהיה מפני אלא זו בטענה באה

 רשב׳ל הוא אלא הוא תנא לא ור׳ש ־ כ׳ד במלכות
 שמעה ואלו ברייתא הך ליה שמיע לא יוחנן ור'

 דעת ליישב טובה מרגלית וזוהי ביה הדר הוה
 דשבית תימה דבר והוא וכו' שפסק זל הרמ״בס

 שהוא ניחא לפמ״ש אבל כרש״בל ופסק רי
 וכו' בעינן ח'מ דוראי דש"מ זו ברייתא על סמך
 מילתא בולה ותלי את׳ק פליג דרי מפרשים ויש

 יחדוהו בין ליה שאני ולא מבפנים שהוא בזמן
 מאיזה יחדוי:ו לא דאס נהירא ולא יחדוהו ללא

 והשתיא • לעניינו עכ׳ל מזולתו זה ימסרו טעם
 ii׳ הרמ׳בם דעת שיישבו זל ומהרשי הב׳ח לפיד

עומדה על חקירתנו נצבה וגס קמה א׳כ להלכה
דכיון



להספד ג דרושכהערות

 יכולים דאין אמת ותויתו אמת דמש׳ה דכיון
 א'כ כש׳כב מד״ת ח״מ הוא אא״כ לפתחי' למקור

 צדיקים של דמן למסור לכתחלה היר!״ קיאך
 לא על ישראל שארית כעד המקטרג כיד

: ככפם חמק
ן כ  כתכרר לא עדיין ה־־כרים אלה כל אחר א

 שב'ל”כ' שפסק זל הימ״בם של טעמו היטב
 מה כעי( השמיענו לא זל הכ׳׳ח דהכה רי כג־
 נטע עליהם אשי* כטועים המסמרות אותם הס

 זל הש׳ך עליו כ' וככי• אפדכו אהולי זל הרמ״כס
 ולפי מוכרחים דבריו שאין נ״ל והיה הל כס״קטו
 בראיה דבריו בירר שכתשו' וכ' על־וחו שהרחיק

 לן לימא ומאן ׳ עכ׳ל עליו השגתי לא כרורה
 דוחה היה שלא שבקשו' דבריו זל הש״ך ראה דאלו

 מה וגס * מבוררת ראיה כאן אין וא"כ אותם
 לומר דרכו עפי עצמו ודחק זל מהרקי שיישב
 הדעת אין התנא ר״ש ולא רש״בל היינו דר״ש

 בב״ר דמייתי זו ברייחא שהרי ועוד כך קוכלת
 דחרומו' כסופז כתוספתא מתנייה היא ע-יקרא
 שבידינו כתוס' וכ״ה 1מ אות הגלי כנ״הג כמ״ש

 והשתא ור״ש דרי פלוגתא כהךיא כה ימיתני
 הוא התנא ר״ש ודאי אלא בעי כתיק'מאי רש״בל

 * ביכייהו ומאי זל לפיד ת׳ק היייי ר׳ש וא'כ
 י'מ כשם זל הוא שהכיא פי' אותו אדרכא יהשתא

 ותלי אח׳ק פליג דרי וכימא לקרבו יש והרחיקו
 שאני ולא וכו' בפנים שהוא בזמן מילתא כולה

 על זל שהק' ומה ־ יחדוהו ללא יחדוהו בין ליה
 זה ימסרו טעם מאיזו יחדוהו לא דאס זה פי'

 מאחר וזל שם זל הככ׳׳הג הק' וכן מזולתו ייתר
 אתיעטו ואי יתנו מכלם מי אל יחוד כאן שאין

 אותו חמס יזעק הלא מהם אחד לתת קרכייא
 קו' איכה זה יעש וכו' חזיתו מאי ליתן שכחרי
 הגורל עליו יפול אשר וכל הגורל עפי דיעשו

 וצוח עומד הוא ואפי' לעולה השה יהיה הוא
 יכולי' הדין רעפי כיון כיה משגחי־נן לא ככרוכיא

*• אל ישמע הכצעקחו כך לעשות
 למיטען. מצי לא דהכא יהודה ר' דסכר יל

לא. דע"כ משום וכו' חזית מאי המכורר
 נמלט הוא שעי׳כ היכא אלא טענה האי מהכי■

 היכא אכל וכו׳ דרכא לקמי ראתא כההוא לגמרי
 לה כטלה לגמרי ניצול אינו זו קעכה עי . דגם
ה הן ענ וכיררו קרכייא אתיעטו אי ולכך ט

 חזיתו מאי המכורר טעין מצי לא מהם א' למסור
קו גס טענה להאי איתא אי ליה דאמרינן  או

 ושוע קוף לדבר ואין כמותך טוען שנברוד אחר
 א׳ שוס למקור ורגלינו ידינו מוציאין אנו אין

 ומאי תמלט לא אתה וגם כולנו את יהרגו וסו״ס
 הכה דמו גס דסו״ס כיון טענה האי לך איהני
 כולם יהרגו ואל לכדי הוא שיהרג ומוטכ נשפך

סכי רי סכרת היא כך  ואפי' א' למסור שיכולין י
 חזית מאי טענת כאן דאין משוס יחדוהו שלא

 מאי טעין מצי דאפיה ס״ל ת״ק ־•אכל כאמור
עי ומשו׳ה כולם נהרגין סו׳׳ס ואע׳ג חזית  ב

:פלוגתייהו והיינו שיחדוהו
ה ז ב  מרן הכיאו זל הרמ׳ך כוו׳ להכין נוכל ו

 שנמצא אעפי וזל שהק' שם זל הכ׳מ
 •דהא מאי טעמא ידענא לא כדבריו כתוספתא

מ' מסיק  ואל יהרג כש׳ד אמריכן דמשו׳ה כג
 סומק דייך דרמא חזית דמאי דסכי־אהוא יעבור

 כולם יהרגו דהא סברא האי ליכא והכא טפי
 יהרגו יאל עצמו הוא שיהי־ג ומוטכ עצמו והוא
 דמילתא ארישא להק׳ שכוותו * יעש עכ׳ל כולם
 יחדוהו לא דאס כיותיה זל הרמ׳כם שפסק ית׳ק
 ואמאי מישראל א' נפש ימסרו ואל כולם יהרגו

 דמאי סברא האי ליכא הכא והא מוקרין אין
מהס ג׳כ נהרגים"והוא שכולם מאחר חזית  ע

 דימקרו רי קא' שפיר כלו' היא קושייתו ותוכן
 לפי' אלימתא ראיה ומכאן * דת׳ד^ ומ׳ט א'

 ורי׳ רת׳ק פלוגתא כן הבין כמי זל הרמ׳ך שהרי
 אירושלמי ולא אתוס' ק׳ל ומשו׳ה שבתוספתא

 דליפרוך דרי פלוגתא הוזכר לא דהחס משוס
 מין. כיון דיפה תכין דבר וממוצא * את׳ק מינה
 אחלוקה שהיא ז׳ל הרמ׳ך קו' בהבנת שם ׳זל הכ'מ

 כוו' שהשיא שם ז׳ל כהכנ׳הג ודלא יחדוהו דלא
 בוק.ו שתלה ז׳ל מרן על וכתב לד׳א ז׳ל הרמ׳ך
 להגיה דרכי לפי הוצרך וגס כהרמ׳ך קריקי
 יעש כתוספתא תחת בירושלמי ז׳ל הרמ׳ך בדברי
 ולא מתוס' ז׳ל הרמ׳ך פריך בדקדוק אלא דליתא

 ז׳ל הככ׳הג. שהק' ומה. * כי־כחיבכא מהירושלמי
 יל דתרומו-ת מתני' ז׳ל להרמ׳ך ליה תיקשי דא'כ
 סברא דהאי משוס אלא אתרוייהו דק׳ל אה'נ.
 משו׳ה אעריית ולא אתמר אש׳ר וכו' חזית דמאי

 אמרן קשיא אי אכל * אמתכי' קושיא קכע לא
 הטענה ממין■ אינו דתירוצו. קשיא. הא. הכ!מ זל.
של י ״ .



מטואהרןלהספד ג דיושת1כהעד
 דאפי' רי דשפ״ק ק״ל זל דאיהו זל הרמ׳׳ך של

 סכיא ליכא דהכא משוס מוסרין יחדוהו פלא
 זל מרן ליה מיהדר ומאי דת״ק ומ״ט חזית דמאי
 היינו והלא חזית מאי טעין דמצי ת״ק יסכד

 מצי דאמאי דן הוא ועליה זל דהרמ׳׳ך קשייתיה
 נהרג עצמו הוא אף דס״ס מאחר הכי טעין

:זו כטענה נמלט ואינו
 דברי שיישב ח״א פ״הא להיב ראיתי אחזר שוב
^ זל הימ״ך ס' והסכיר זל הכ״מ מרן  כמ״ש מ
 והיל זל לדעתו שכיונחי ושלית ההדיוט אני

 שדיברו זל הרכניס שאר ובדברי בד״ק להתכסם
 והאל פנאי לי אין הזמן יד מתגרת אך זה כענין

 : אכיר יח' לעבודתו הדעת• ישוב לי יתן ברחמיו
 דהכי הברייתא לפי' עתה נחזור שיהיה ואיך
 בעינן לא לדי בין ת״ק דכין זה צפי' הוי '

 דאס לחוד כיחדוהו תלי לת״ק אלא ח״מ שיהיה
 יה״ט מוסרון אין יחדוהו לא ואם מוסיין יחדוהו
 את״ק פליג ורי דיחדוהו משוס לש״בב שמסרו

 אלא יחדוהו ללא יחדוהו כין כלל ליה שאני ולא
 והם מבפנים הוא באס תלייא מילתא כולה

 וה״ט מוסרין מבפנים ב' ואס מוסרין אין ׳מבחוץ
 האשה וכדא״ל מבפנים היו דב' משוס דש״בב
 פליג ור״ש תנוהו נהרגין ואתם הוא הואיל ■חכמה

 נמי וח"מ יחדוהו פעינן דתרחי וס״ל אתרוייהו
 ורש׳׳כל יוחנן ר' הו״ל ולפיז ־ ממש כש״בב

 וע״כ * כר״ש ורש״בל כת״ק דרי כתנאי דירושלמי
 דר' פלוגתא הך לתיוייהו להו שמיע רלא צ״ל י

 ח"ק דברי רק דברייתא דבסיפא ור״ש יהודה
 ’ יעש פירושו לפי נמי זל מהרשי וכמ״ש לחוד

 כפלוגתא פליגי הוו לא להו שמיע הוה ו1י דודאי
 דבעינן ליה מש' הוה לא רש״בל וגס דתנאי
 ת״ק היינו ר״ש דא״כ נמי ח״מ שיהא לת״ק

 לה דהלכה מבעיא לא ולפיז * פליגי ובמאי
 דעת ליישב זל מהרשי שמצא טובה 'המרגלית
 דהשתא מינה הוי תיוכתא אירכא אלא זל הרמ״כס

 דהל' וכוראי כר״ש ורש״כל כת״ק יוחנן ר׳ הו״ל
 ר' דהא ועוד * כר״ש פסק זל הוא ואיך כת״ק
 לגבי כר• דהל' וידוע בהא אר״ש פליג יהודה

 בהא ודי ת״ק לגבי יחיד ר״ש דהוי ועוד ר״ש
 בעינן דלא . ס״ל דתרוייהו דח"מ מילתא

 כר״ש ופסק הרבים דברי שביק ואיך ח״מ שיהא
הר״ן סברת לקיים יש אדרבא וא"כ הוא דיחידאה ׳

נח

 דאתי יוחנן כר' הל' שפסקו זל והמאירי והי״ש
 הצדדי׳ מכל דהילכתא אליבא הוי זו דשיטה כק״ק
 'משוס כת״ק ולא כרי דהל׳ לצדד נר' ועוד

 הרמ״ך שהק' וכמי טפי דרי טעמיה רמיסתכר
 דקפיד ומאי • דרי טעמא קדמוהי ושפר את״ק זל

 ושב ק בר לעולא שמסרו רי״בל על זל אליהו
 הדין מן מותר ולפיד מבפנים ב' הוו דהתס אע״ג
 עצמו הוא להיטפל חסידית מדת זה אין מ"מ

 אחרים עי להיות אפ' והיה למוסרו זה בדבר
 מילתא להאי מיבעי בכ״ר התם עלה וכדמסייס
 דע״ דמש' ידך על ולא אחריני עי מיתעברא

: דמי שפיר אחריני
ר ו מ  לחקירתנו ארוכה עלתה דעפיה מעתה א

 ביד לצדיק מיסדו הק״בה דאיך הנ״ל
 דלפמ״ש דורו בני את בזה להציל כדי המקטרג

 דמסחבר כרי ס״ל דרקיעא דבמתיבתא דאפ' ניחא
 ב' דאס זל הרמ״ך דעת ניטה שכן וכמו טעמיה

 •וה״נ יחדוהו דלא אע״ג למוסרו מיתר מבפנים
 שרוי היה הוא דגם הס מבפנים ב׳ הצדיק גבי

 בשוה מתוחה מד״הד היתה הכל על שהרי בקכנה
 מבחין אינו לחבל למשחית רשית שניתן וכיין

 משפט בלא נספה ויש וכה״א לרשע צדיק בין
 אע״ג לרי מוסרים שפיר מבפנים ב' דחשיב וכיון
 נפתל בהם אין אמת ה' ומשפטי יחדוהו דלא

 דרמו המפזל קו' ליישב אפ' ובזה * ח״ו ועקש
 מפני כי דרשינן דבמ״א אהדדי רזל מאמרי תרי

 תבוא שלא הרעה מפני היינו הצדיק נאסף הרעה
j נאסף לבוא העתידה הרעה שמפני דרשו וכמ״א 
 ששני ניחא ולפיה ויצטער יראה שלא כדי הצדיק :
 הא' אל טעם הוא והב' זלז צריכים הס המא' !
 שלא הרעה מפני כי דורשים אנו דבתחי' והוא |
 קודם הצדיק את לסלק מוקד והיאך תיקשי שלא j וכדי הגזירה ולדחות לכפר הצדיק נאסף תבוא ן
 משוס בזה איכא והא הדור הצלת בשביל זמנו ’
 מפני ותירץ רב׳ מא' בא לזה ואסור נפש מסירת ;
 היה הוא שגס עליו ר־־ל לבוא העתידה הרעה |
 עליו שגס וכיון עמו אח חמצא אשי* ברעה רואה |
 מבפנים ב' הו״ל הפורענות כוס עוכר היה !
• : יהודה לר' מוסרים ושפיר |
 מעשיך גדלו מה הפסוק כוו' בס״ד אפ״ל ובזה |
 ועפי רבים בהם דוקים והרק המזמור ע״ס ה׳ |
ית׳ חסדיו להגיד רבא והוא * הכל א״ש מ״ש !

שהוא



להספד ג. דרוש.בהערות

 הא בריותיו לרקסעל כרי לעשות מפליא •שהוא
 מחשבותיך עמקו מאד ה' מעשיך גדלו מה

 למלע ונשגבות דקות עמוקות מחשבות שחושב
 וכו' ידע לא בער איש אבל משחיחותס בריותיו

 עומק להבין משגת דעתו אדם הבן שאין
 המחשבות הס מה ואזיל ומפרש ית׳ מחשבותיו

 ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח הכה כי ואמר
 מכעיסים והם לבקרים חדשים און פועלי כל

 להשמדם נותנת הדין שוית הנה במע״הי ובאים
 מעשות ומסולק מרום ה׳ ואתה אבל עד ערי
 הויה כשם מתנהג שתמיד כלו׳ ה׳ לעולם א 12 ואת
 כלו' ה' אויביך הנה כי ואפי' מד״הר שהוא ב״ה

 עמהם מתנהג הרשעים שהם אויבך עם שאפי׳
 היה הראוי שמן אעפי מד״הר שהוא הויה בשם

 ותרם ועיב ובו' יתפרדו יאבדו אויבך הכה כי
 לכל ראם כתועפות וגובה כחוזק קרני כראם
 של מע״ר עי בליתי ואחרי ועד עולם תמוט

 בעבורם העולם להשחית ראוי שהיה הרשעים
 רואים אנו זה ודבר רענן כשמן עדנה לי יהיה

 יום ככל מעשים כשורי עיני ותכט וזהו בעינינו
 להכחיריני למעלה ומשטיני' מי־עי' עלי •כשקמים

 כדור שיש כראותו הק״בה עושה מה הארץ מן
 וכארז למעלה פרי ועושה יפרח כתמר צדיק

 די לו' כח בו ויש ומע״ט כתורה ישגה כלבנון
 כבית ושותלו מהעוהז ומסלקו עוקרו ■למד״הד

 על ומכפר יפריחו אלהינו ובחצרות כג״ע ה'
 צדיק באו' יחיד כל' הכתוב שנכנס ומה • •הדור

 כס״ד יל וכו' שתולים רבים בל' ויצא יפרח כתמר
 מעשיו עי הצדיק בהם שזוכה הנר״ון הכה כי

 ורוח מהעשה הכפש אלא א' ממקום הס איכס
 :,עשים בצדיק וכשנכנסים מהברי' והכש' מהיצי'

 כ״א ונפרדים חוזרים הס וכשנפטר לאחדים
 כסוף רא״כש דאמר מה והייכץ לה הראוי כמקום

 ר״ל וכו' איתחזרו חד הוו תלת אבא אבא אדרז
 וחד מזה זה נפרדים הוו תלת כתתי' שהנר״ון
 תנוד שנפטר והשתא הטהור כגופך איתחזרו

 • לה הראוי למקום הלכה נדדה שכא״וא חייתא
 פ״ד ש״טל כע״ח כמ״ש היינו טסאן צפרין ומ״ש
 יעש עופין כמה עמה יוצאים שאין נש' לך שאין

 ומשתקעאן ומ׳׳ש למעלה פרחו הם גם ועבשיו
 הצדיק כי זל הארי כמ״ש היינו רכא דימא בנוק>
שיש כחו כפי עליון זיוג גורס פטירתו .בעת

 המחשכה־ עד עולה צ״ג ויש כזון זיוג גורס
 זירג וגורס כמחשכה עלה כך כסוד העליונה

 fרכ< דימא בכוק' ומשתקעחן או' וזהו כא״וא
א עד עלו שלך והנ׳רן צ״ג שאתה כלו'  או׳

 דחכמתא רכא ימא הנק' דאכא כיסוד ונשתקעו
ע ולכך ׳ יעש ע׳ב דקלז באד׳ר כנז' עו' ק  נ

 אז הצדיק דכשנפטר להודות רבים ל׳ המקרא
 הדאוי למקום הולכת וכ׳א זמז נפרדים הכ׳רן־שלו

 לכווכת ונחזור • יעש פ׳ב ש׳כב כע׳ח כמ׳ש לה
ה הצדיק עוקר שהק׳כה שאמרנו הכתוב עו  1מ
חעפי הדוי על לכפר כד* ה' ככית ושותלו  ו
 כשיכה יכוכון ועוד ליפמר זמנו הגיע לא שעדין
 נפש לדחות הכי דינא וכ׳ת מעוהז מסלקו א^ה
 שהצדיקים הק׳כה שרוצה לפי לזא נפש מפני
 תמצא אשר ברעה יראו ולא ורענני' דשנים יהיו
 גם שמסלקס שאלולי מיכה דמש׳ דורם בני את
 פורענות של התרעלה כיס קוכעת שיתי' היו הם

 שכן וכיון מבפנים כ' הו׳ל וא״כ לבוא העתירה
 להגיד וזהו איסורא וליכא כרי א' מוסרים שפיר

 :ח׳ו כו עולתה ולא צירי. ה' ישר כי
ה ל ס מ כ א מילתא למימר נעלה זו ו ענינ  מ

 שעבר הויכוח לבאר דפוריא דיומא
 ואג א' דלמסור זה בענין ואסתר מרדכי בין

 פתשגן ואת הכתובים תואר וכה כולם יהרגו
 וכו' לו נתן להשמידם בשושן נתן הדת.אשר כתב
 כהם להעיר דיש • אבדתי אבדתי וכאשר עד

 פתשגך לאסתר להדאות הוצרך למה א' • הרבה
 לה ולהגיד אסתר את להראות או' ב' * הדת כתב

 באו' אסתר תשו' ג' * האי כולי מאי עציה ולצוות
 המלך מדינות עם דאי וכו' המלך עבדי כל

 מרדכי זה דידע כ״ש זה יודעי' ההמוניים דהיינו
 עליה צוה שאעפיכ וכיון המלך בשער יושב שהיה

ע  ד' • תשו' זו מה א'כ המלך אל לכוא במפגי
 נתברר מהיכן וכו' בנפשך תדמי אל מרדכי מא'

 ואת ה' * בזה הצדקת את שחשד מדבריה כך לו
 הגזי^ בכלל להכניסה לו למה תאבדו אכיך וכית

 כהצלת להשתדל היא מיחייכא לא מי נמי בלאו׳ה
 כדת לא אשר המלך אל אכוא או' ו' • ישראל כל

 באו' כ״מ מאי ז׳ זה* ידענו וככר כדת שלא פשיטא
 דאיך הענין כללית על יל ח' * וכו' אבדתי וכאשר
ד עלתה  כסכנת אסתר את להכניס מרדכי של ע׳
לקוצ המלך ישעה לא דשמא הספק על מיתה

תחנוניה



מטזאהרןלהספד,ב דרושבהעלות
 המלך שיראה שתיכף לו' דיש וכ״ש ־קחנוניה
 שירמסוה לסריסיו ירמה המלכות חוק שהפרה

 ללא נהרגת היא והרי מפיה הגה שתוציא קורס
 ורמז מאד עליה המלך שקצף ארזל וכאמת הועיל

 לבוא אמכם * ית' רחמיו לולא שיהרגוה •לחריסים
 ג׳ שיש מש״ל מכל נתברר ככר הנה הביאור ־אל

 כשביל מישראל א' נפש למסור זה כהיתר ייעות
 שפסק זל הרמ״בם דעת היא הא' ־ השאר הצלת
 ויאמרו שיחדוהו צריך הא' תנאים כ' דצריך כר״ל
 פ' אותו שיהיה ועוד ונהרגהו פ' אח לנו תנו

 אליבא הב״ח לס' מיהאי בריניהס או כד״ת ח"מ
 היא הב' * כן מורין ואין הל' זה אבל דהרמ״כס

 יוחנן כר' שפסקו זל והמאירי והר״ן הר״ש דעת
 דעת היא הג' • בעי יחוד אבל ח'מ שיהא שא״צ

 שהביא הימ וכפי' דתרומות שלתוס' יהודה ר'
 מכיון אלא בעינן לא יחוד דאפי' זל מהרשי
פ מרחפת והסכנה מבפנים שכולם  כולם ע'
 יכולים כולם נהרגים א' יתנו לא אם וסו׳ס בשיה
פ א' לברור  טעין מצי ולא ריעות הרוב ע'

 משארזל נקדים עוד * וכמש׳ל חזית מאי המבורר
 ומיה גזירחא גזרי דכי גמירי ע׳א בתענית

 יתיישב ובזה ־ יעש לגזרתייהו מבטלי מינייהו חד
 אסת' את לסכן מרדכי חש לא יאיר שהקשינו מה
 ישועה יצמח דממ׳נ שחשב אלא הועיל ללא

 המלך בעיני לרחמים ה' יתנה דאס מזה לישראל
 ואס ניצולו ישראל גם היא דגם טוב מה ,הנה

 קורס הריגה עליה ויגזור באפו חמתו תעלה
פ לדבר פיה שתפצה  דכי ניצולים יהיו ישראל עכ'

 שכל אלא ’ לגזייתא מבטלי מינייהו חד מיית
פ נפשה מהירת שתהיה היה וחפצו ישעו  הדין ע'
 שהוא משוס והיינו כך על להכריחה יכול שאז
 מבפנים שב׳ במה תלוי דהכל יהודה כר' סל

 מנער היהודים כל את להשמיד כ' דהמן 'וכיון
 בכלל נמי איהי הי׳ל א׳ב ונשים טף זקן .ועד

 הדין עפי עצמה שתמסור להכריחה ויכול ־הגזירה
 שלח הדת כתב פתשגן ולכך ישראל הצלת בשביל

 הדת כתב ליכי הא לו' לה להראות התך ביד
 הדין לה ולהגיד ינשים טף בו כתוב מה •ראי

 ולא מוסרין מבפנים ב' דאס כרי דהל' כא׳הט
 נגיד בקול ר׳ל עליה ולציית חזית מאי טעין ■מצי

 להתחנן המלך אל לביא־ את שמיכרחת ימציה■
ק אלא כרי־ היצכתא דלית תאמרי יכי * לי ל כ

 למימ׳ר איכא ס׳ל הכי נמי ייחנן ור' יחדוהו רבעי
 ת׳ק בעי מאי דטעמא מודה ת׳ק אפי' דהכא
 רכא׳וא מוסרים למי יחוד דכלא משוס יחוד
 לבוא יכול מי הכא אבל חזיח מאי לטעון יכול

 שא׳א וכיון כמיתיך מלפניו לבקש המלך אל
 דמאי טענת הכא ליכא זולתיך עי זה לדבר
 זל כהרמ׳בס השיטה תפשה אסתר אבל * חזית

 כש״כב וח״מ יחוד בעינן דתרתי כרש״בל רפסק
 להכריחני לך למה כש״בב ■ח"מ שאיני וכיון

 אני שאין ר״ל נקרא׳תי לא ואני הא עצמי למסור
 שכן וכיון בליעל איש נק׳רא ושם בו שנא' כש״בב

 דאפי' לה יאמר שלא וכדי • למוסרני לך אסור
 זל הב״ח כ' הא זל כהרמ״כס דס״ל שיטתיך לפי

 דיכולין להריגה כפי' היא התביעה דכשאין
 אל בהליכתך אין וה״נ * לכתחי' כן ומורין למסור
 לסתור לכך יהרגך שלא דאפ' בודאי סכנה המלך
 ומפורסם ירוע זה דדבר לו' הקדימה זו טענה

 דתו אחת וכו' המלך ט שיבוא מי דכל הכל אצל
 • למוקרני לך ואין להריגה בפי' והו׳׳ל להמית
 זל הרמ״בס רסברת משוס דבריה דחה ומרדכי
 מאיזה ידעינן ולא אנפי מכמה היא מקשה
 דוכתא מכל היפך רי לגבי כרש״בל פסק טעם
 מתוספתא נידחים רש׳׳בל דברי שעיקר ועוד

 צ״ל וע"כ ור״ש דרי פלוגתא כה שנז' דקרומית
 ואלו פלוגתא הך להו שמיע לא ורש״בל דרי

 דלא ועוד * ביה הדר הוה לרש״כל ליה שמיע
 נחמיה ר' היא תוס' דקתס משום נמי כת״ק קייל
ק' וא"כ יהודה ר' לגבי כייתיה הילכתא ילית  העי
 מבפנים כששניהם הכל דתלי יהודה כר' הוא

 להכריחך יכולים הגזי' בכלל עמנו שאת וכיון
 ר' מודה הא נמי לדידך דאפי' של״ת וכדי ־ ע״כ

 דאי׳ן מבחוץ והם מבפנים הוא ראם יהודה
 שאני לפי להינצל בעצמי בטוחה ואני מוסרין

 לרעה כי ליגע יוכל ומי מלך של חיקו אשת
 ילד מה תדעי לא כי וכו' בנפשך תדמי אל לזא
 המלך בך ימאס הפקודה יום עד מכאן שמא יום

 יודע מי וזהו העם כא' ותהיי מגבירה ויסירך
 שלא יתקע לירך ומי למלכות הגעת כזאת לעת

 מוכרחת ולכך התרעלה כוס עליך גס יעבור
 מקו' לך ואין ישראל הצלת בשביל עצמך לסכן את

 דעתה נחה לא עכז אסתר והכה * כלל פיטור
ואמוראי תנאי הני כל למשבק בעיניה דקשה בזה

ולפסוק
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אהרןלהספד ג דרושבהעלות
 לעשית הוכיחה אך יהודה כרכי הל׳ ולשסוק

ש הדכר  ותאמר וזהי שיטתו ולפי מרדכי ס׳ ע
 א״ל סברתו לפי כלו' מרדכי את להשיב אסתי

 איהי אכל וצו' היהודים כל את ככוס לך כן
 אבוא. ובכן וזא בדעתה מחזקת עודנה בדירה

:I תורה דין עפי שלא ר״ל כדת לא אנר המלך 
 תהיה שלא וכדי * זל כהרמ״כס סוברת שאני לפי

 חייכת ותהא שיטתה לפי לדעת עצמה מאבדת
 נתחכמה לכך ח״ו קצף יהיה ישראל על וגם כימה
 מהרשי כמ״ש והיא מדעתה אחת סברא לחדש

 ורצה עצמו למסור מחוייב שאינו דמי שם זל
 דהוי כמ״ד ורלא דמי שפיר להימסר להתחסד
ע ־ יעש כנפשו מתחייב עי  שם הגבי כנ״הג ו

 ראיה ויש יעש דש״ד במידי כן דמסכים ו אות
 ע״ב דיח כתענית הנז' לוד מהרוגי זו לס' גדולה
 שלפי הגם אסתר אמרה וה״נ * בפירשי ועיש
 ת״מ עליכם עצמי למסור חייכת אני אין דעתי

 אבדתי וכאשר נפקית לקטלא כפשאי ברעות הא
 איסור חשש שוס אין ובזה נפשי מרצון אבדתי

: עליכם ולא עלי לא
ה ג ה  עלי תיבת הנה גי עלי וצומו אומרה ו

 לילה מ מה דל צ״ל ועוד היא מיותרת
 הארי מ״ש נו' אמנם ־ יותר ולא פחות לא ויום

 בסוד זא היה זמן שבאותו הפורים בדרוש זל
 ודר׳זל א' עס ישנו המן הש והדורמיטא השינה

 רק לישריז אז מאיר היה ולא שלהם אלוה הוא ישן
 מחוץ היוצאת דאבא מל' הארת שהוא א' ניצוץ

 הצדיק מרדכי נשמת בחי' והיא דנוק' ליסוד
 נשמת שמצד ויועציו אשתו וזרש המן וכראות
 לתלות נתיעצו לכן לישראל הארה היתה מרדכי

 דנחש זנכא אמה נ' גבוה עץ על• מרדכי את
 שונאיהם לאבד יוכלו ואח״כ הארה אותה לבטל

 דאבא מל' הארת האיר ברחמיו והשית ישראל של
 היתה והיא העליונה בנוק' מרדכי בחי' שהיא

 * יעשב ישראל■ נושעו ועי ואסתר מרדכי גדולת
 בגי והנה דע״ב הויה כחי' הוא אבא כי וידוע
 ככוח' לסאן<־ כדי ולכן שעות ע״ב יש ויום לילה

 דאכא מל' הארת אסתר כחי' שהיא העליונה
 ויום לילה גי להתענות ציותה ע״כ כחי' שהוא
 בשבילי כלו' עלי וצומו וזהו שעות ע״ב שהם
 ובחרה • דאכא דמל' זו הארה בי להאיר כדי

להיות ע״ב מספר של אחר בדבר ולא בצום

 בשרו״הק כנז' מהמוח ניזון האדם התעני' שביו'
 אבא בחי' ג"כ הוא והמוח יעש התעני' בכוינת

 דאבא מל' הארת עי ר״ל המלך אל אבוא ובכן וזש
מט' שהיא  הארת שאשיג המל׳ך אל אכו׳א בכ׳ן גי
־דאבא המל'  שעברה ר״ל מרדכי ויעבור וזש '
בי מור הנק' מרדכי הארת  מל' הארת שהיא עו
 ותלבש השלישי ביום ואז בכוק' והאירה דאבא
 דמל' הארה כאותה שנתלבשה מלכות אסתר
 הוא קודש כי רו״הק שלכשתה שדרזל וזהו דאכא

־ : כנו' אבא בחי' ־
ג ״  ע׳׳כ שבהם ויום לילה גי עלי וצומו טעם א

 דזא נוק' המל' כי הוא ידוע שהנה שעות
 ארץ שהיא ארץ ירשו לעולם כמש״ה ארץ נק'

 מב׳ וכ׳׳א ורחל לאה לב' נחלקת והיא החיים
 ומספד העול'* ועד העול' מן כמש״ה עולם נק'
 גי' רחל לאה ( עולם ב״פ עולה ע״הכ ארץ

 זה וכנגד כ' כולל .שהוא מרדכי כמנין רע׳ד
ד) מלך הכנעני בקלי' ס בגי' ועולם ער׳  קי׳

 קו׳ס מספר שרק כלומר כארץ התהלך קום וזהו
 לך כי מב' א' עולם דהיינו ארץ ממספר תשיג

 לאא״עה לו היתה כת שארזל היה וכן אתננה
עקב ג״כ וזש 'רחל שהיא ב׳ן בגי' שמה ובכל  י

 נפש׳ך תברכני בעבור שבה נא קו׳ם ליאעה
 פסו' בזה וכיוצא ישראל כתילת קום וזהו ־ דייקא
ל' ברחל היא החיצו' אחיזת שכל וידוע * רבים  עו

 בלאה משא״כ מות יורדות שרגליה לפי התחתון
 ברחל נאחזים וכשהחיצוניס כ"כ אחיזה כה שאין

 לאו״הע קימה יהיה אז קום בגי' שהיא מלמעלה
 כשישראל אבל להם השפע כל ויקחו מלמטה

 שהיא מהמל' הנשפע השפע כל יקחו הם ראוים
 לאו״ה ושפלות לישראל קימה ויהיה קום׳ בחי'

 ה' נתנני ג׳'כ וזהי נופל זה קם כשזה וזשארזל
מו המן בזמן וישראל * קוס אוכל לא כידי  פג

 רשע אותו של מסעודתו שנהנו כמה במל'
 מצד שהיא בנפש פוגמים אסורית והמאכלות

 וגרמו נפשותיכם את תשקצו ולא כמש״ה המל'
 ולקחו השפע ממנה לינק במל' החיצו' שיתאחזו

 ולכן המן נתגבר וכזה קום מספר אואו להם
 עשו שהם ישראל צוררי ראשי ד׳ ר״ת כי תראה
 שהמספד ולפי קו׳ס עולה המן אגג עמלק
 שלא וחשב מכולם יותר נתגבר לכן בהמן נשלם
או מתנים זרזיר וזשה ח״ו\ עוד ישדאל שם יזכד

תיש



קיזאהרןלהספד ג דרושבהעלות
 כתיכת במבטא היוצאות כאותיות וכו' תיש

 המן כי והכוו' תיד גי׳ שעולים זרזר הס זרזיר
 ל״ו הק' בפנים כמ״ש א׳ מבתי' היו וסיסרא
 אור ב״פ שהם אורות בתיד נאחז וסיסרא

 יתד את יעל ותקח כיעל נא' וכנגז שבמוחין
 שמהם הגבו' ה״ס תיש גם להכניעו האוהל
 היה ובמה ע"הכ המן הוא ומלך החיצו' יניקת
 שמספר לפי עמור׳׳ל קוס1י לזא כ״כ גדול כוחו
 ייותה לכך זה פגם לתקן וכדי * עמו נשלם קו״ס
 שעות ע״ב שהם ייוס לילה ג״י עלי וצומו אסתר

 בתענית' שיבארו או מבעי מלהפסיק יבצר ולא
 הוי ככולה שעה ומקצת לילה ודאי שיהיה עד

 ע״ג ג״כ יתענו ונערותיה והיא שעות ע״ג
 מה יתוקן ובזה שעות קו״ם הכל הרי שעות

 באכי' היה שהפגם ולפי שבמל' בקו״ס שפגמו
 ־ מכ״מ נפשם בצום שיענו בחרה לכן ־ושתיה

 הגזי' והפך הכל ותיקן תעניתם קיכל ■והק״בה
 כמנין עולה ק׳וס כי והיינו ועמו המן ראש על

 ס״ת והנה ׳ בראשו עמלו ישוב * לקיים עמ״לו
 המן אגג עמלק עשו שהם הנז רשעים ד' של

 נתתיך קטון הנה שא״ה והיינו קטן בגי' עולה
 שפילו שמותיכם בר״ת תתגאו שאל לו' כגויס
 השיאך לבך זדון • קטן גי' שהם שלכם לס׳׳ת
 שהיה המן כלפי או' הוא וכו' סלע בחגיי שוכני
 מי בלבבו ומתברך סלע הנק' מהמל' .יונק

 הנק' מהמל' מלינק יורידני מי כלו' ארץ יורידני
 לך אעשה כן דמית כאשר הנה הק״בה א״ל ארץ
מי הלואי תאמר ואז עץ על אותך תולה הנני

 : מכ״מ ארץ יורידני .
י פ ״ ^  שונאיהם נתחייבו מה מפני משאזל ו

 או וכו' שנהנו מפני כלייה ישראל של ,
 תצמיח ודרדר וקוץ ה"פ יל לצלם שהשתחוו מפני

 שנא׳ מנין התורה מן המן ארזל הנה כי לך.ובו'
 בספרו זלהה ששון ח״ר הר״הג ופי' העץ ־המן
 הכןו' אלא הכא דהמן שיאטיה דמאי בעתו דבר
 תערוכת היה לא חוטא אדה״ר היה לא ׳דאלו

 שחטא עכשיו אבל הקלי' תגבורת ולא ־ט״ור
 ועפי * יעש וכיוצא און־כהמן שיציצרפועלי בהכרח

 המן הכ/כיאת רמז דכאן נא' אנו גס זל דרכו
 מ״ס ה״ה כזה במילואו המן כי והוא לעולם*

 ע״ש דרדר נק' זקינו ועמלק קוץ כגי' עולה נו״ן
כתיב חסר דר מדר בעמל' מלחמה-לה' הב' שא'
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 המילה חותך שהיה במילה כפר שעמלק והענין
ע' כלפי וזורקה  שנא'זאת נק'זאת והמילה וכו' מ
 כמנין ת״ח גי' וזאת זכר כל לכס המול וכו' כריתי
 שחטאת שעי לאי־״הר הק״בה שא״ל והייננ דר׳׳דר

 ויהיו לך תצמיח עמלק זה ודרדר המן. זה קוץ אז
 זה הקוץ נתגבר עון מאיזה וכ״ת לישראל מצירים

 מסעודתו מ״א שאכלו לפי ר״ל ואכלת לזא המן
 שנהנו על ר׳׳ת עש׳׳ב וזהו רשע אותו של

 רמז לצלם שהשתחוו הב' טעם ׳ועל כסעודה
 ב' ומכח בצלם שהשתחוו על עש״ב בר״ת ג״כ

 עון ועי * ישראל על המן נתגבר אלו עונות
 הע״ץ על מרדכי את לתלות המן רצה לכך הצלם
 לפנים רק כישו לא שהם ולפי הצלם בגי' שהוא

 מעשה נעשה ולא לבד העץ הזמין רק לכך
 ומ״א בזכר פוגם הצלם עון והנה • בפועל
 שעי שחיהס תיקנו וכשחזרו,כתשובה בנוק'
 הצלם עון תיקנו מחדש התורה קיבלו דהדור

 שכל דכלפי הפשט עפי גס כ?א היא שהתורה
 חזרו עתה כולה התורה בכל כופר בעז המודה
 בצוס שעינו עי תיקנו מ״א ועון התורה וקיבלו
 את ועניתם כמש״ה כנפש עינוי כל כי נפשם

• נפשותיכם
 באו' מרע״ה אצל נרמז המן ענין שגס ואפ'

 שידוע וכו' עץ ה' ויורהו ה' אל ויצעק
 דמשה דרגא שמרדכי מ״ד אופן מג״ע הרב מ״ש
 מרדכי ויקרע ע״ש ה' אל ויצעק כאן וזש יעש

>pf א״נ • ומרה גדולה זעקה ויזעק וכו' בגדיו 
 מרע״ה שא״ל במידכי משארזל עפי כפשוטו
 יתפלל שהוא למרדכי ויאמר שילך זל לאליהו

 נמצא הגזירה ונבטל ממקומי ואני ממקומו
 ויצעק וזהו המן גזירת ■על התפלל עצמו שמר״עה

 הכה המיס אל וישלך עץ ה׳ ויורהו ומ״ש ה׳ אל
 שרשליך ור״ל בגי' עולה שכן המן הוא המ׳יס

 המי' וימחקו ואז עליו לתלותו המן על העץ את
 מספר כשחחבר כי והיינו מתוק יצא מעז כי

 רנ״ה בגי' יעלו עליו שנתלה עץ מספר עם המן
 לו שם שס לזא לישועה הצרה נהפכה ■מה ועי
 ושם קיבלוה דוהרור התורה עי כלו' ומשפט חק

 או״ה על ישראל של ונסם דגלם שהרים נסהו־
היהודי' את מנשאים וכו' המדינות שרי וכל שנא'

 זו אורה וררזל וכו' אורה היתה ליהודים וזשה •
גבוה עץ עשה המן הנה כי הוא והענין .תורה



אהרןלהתפד ג׳ רררשבהעלות
 דנחשא סוקפיתא כחש של כו׳ן שהוא אמה צ'

 וגס פנים במ״ט שנדרשת התורה קכלת ועי
 דכחש כו׳ן את הכניעו כש״ב כה שיש מהכי' איא

 המן כתלה ועיב לחיצו' אחיזה שם אין כבי' כי
 וזהו רכ״ה עולה ע״ץ המ׳ן ומספר העץ על

: ושמחה
ה נ ה  המן של גדילתו ימי שכל המפזל כתכו ו

 נתלה ע' חכליח וכמ״ש יוס ע' היו
 הדבייס אחר מתחי' כי אמרו וכן חמשיס על

י רכו׳ המלך גדל האלה  וכו' המן את ויתלו ע
 המן מספר והכה עז להייות ריקים ר ע' יש

 הכל יעלה גדולתו ימי יום ע' ועס צ׳׳ה עולה
 על נתלה יוס הע' כסוף ולכן הע״ץ למספר

 רשעים ועיני השה ' המספר כשלם אז כי העץ
 אז יום הע' ונשלמו כשכלו ר״ל וכו' תכלינה

 דכבר יל מנהם אבד ומכוס א"נ וכו' אבד מכוס
 יציקתו מחמת הוא המן של כוחו שכל כתבנו
 שעיקר וידוע ישראל של חטאם פגם עי מהמל'
 רגליה בסוד שלה בנהי הוא במל' החיצו' אחיזת
 ובכל ב׳ן שם בחי' היא המל' והנה מוח יורדות

 הפסו' בסוד א' ב׳ן יש שלה מיס וספי' ספי'
^ וא"כ בכיס מיוד לך טוב אנכי ^הלא  שלה בנ

 הלא מצהס אבד השה מצו״ס כמכין ב׳ן ג"פ יש
 מהם ולא מנהם ואמר שם אחיזה להם כשאר
 יתקותם מה״מן הס מנהס שאותיות עז לרמוז
 ועפי • נפש למפח נהפכה להשמיד רוצים שהיו

 מ״ש להבין כבוא זה דרוש בהמשך האמור כל
 המן על שדרזל לכו שהיה ה' לולי במז' דהמ״עה

 שכל מש״ל עפי והכוונה מלך ולא אדם באו'
 והיינו שבמל' צקו״ס שנאחז לפי המן של כוחו

 אדם וד^ל אדם ואו' * אדם עלינו בקו״ם או'
 מתנשא היה לבו בגאון שהמן אפ״ל מלך ולא

 שעולה עליו ■ מעיד ששמו כמלך שהוא לאמר
 להלשינו אסתר רמזה שזה ואפ' המ׳לך בגי'

 הלא ר״ל המלך בנזק שוה הצר אין כי כאמרה
 אמלוך אני לאמי מתנשא שהוא לדעת לך יש’

 לבו }דון ופיח יציץ טרם’ הורידהו חושה ^לכן
 צשדאו ולכן אחשור' בלב מורך נכנס ומזה הרע
 הן וכ^ר״ל לכבוש הגס א״ל המטה על נופל
 להעיז אבל בי למרוד לבבך רוע אני שיורע אמת
מי כפני כ״כ פניך  * לב על עלתה לא בבית ע
הייוט אדם שבאתתהוא לו' לגנותו הצתוב ובא

 א״נ • בימינו ושקר מדמה הוא כאשר מלך ולא
 כו׳ן אות לתת נתנדב שהמן אפ' מלך ולא אדם

 אמה כו׳ן גבוה עץ על מרדכי לתלות כדי משמו
 אד׳ס בגי' מ׳׳ה כשאר מה׳מן כו׳ן כשתסיר וא״כ

 כו׳ן שנתן שאחר לו' מלך ולא אדם או' והיינו
 מספר ולא אדם מספר כשאר כאמת הנה משמו
 המ׳ן בגי' המיס אזי עוד ואמר כבתחי'* המ׳לך

 נתכנו שלא ה' ברוך אבל הזדונים המים שטפונו
 עיקר שהם ושטן כחש הנה כי הכוו' לשטהס טרף

 שלו וס״ת ד״ת כאו״א הכה הטומאה כוחות
 שנושך הכלב של הגדולים שכיס ב' והס ש״ן הוא
 אמר וכן שברת רשעים שני א"הכ ועליהם בהם

ג וכן שן מב' מכשן ה'  וכשישדנו שן הב׳ מלך עו
 ויוצאים אלו שנים ב' מפילים אז כתשו' חוזרים

 עבדו שן ואם הב' רמז וזה מהגלות מביניהם
 • מהגלות ישלחנו לחפשי אזי יפיל אמתו שן או

 נפשנו אלא לשניהם טרף כתנכו שלא כאן וזש
 כשבר וסיעתו המן שהוא הפח * וכו' נמלטה
^ וכו' כשבר הפח א"כ * נמלטנו ואנחנו  מ״ש ע

 היינו לראות סר כי ה' וירא ע״פ זל הראשונים
 ניצודים הס אומה באיזה בגלות שכשישראל
 מקיפתס קלי' שאותה בפח כצפור 'ועומדים

 של פ׳ח והכה ־ ממכה לצאת אותם תת לבלתי
 סמ״ך אות הכיא הק״בה עשה מה מצרים גלות

 על ה' פסח ואז פסח ונעשה בתוכו והניח
 של פח בתוך אנחגו ועכשיו * והוציאם הפתח
 ריש מביא לע״תל הק״בה עושה מה אדום גלות

 • ישראל ופרח יציץ ואז פרח ונעשה בתוכי ומניח
 גלות של בפח שנס נא' אנו גס זל דרכם ועפי
 וקיבלו שחזרו שסכות כן היה המן בזמן מדי

 והניח תורה שהיא תיו אות הק״בה הביא התורה
 הביא או * וניצולו תקוה פתח ונעשה הפח כתוך
 זהכיח יעקב קול להקול רומז שהוא קו׳ף אות
 * קוח פקח ולאסורים נא' ואז פקח ונעשה בפח
 עתה שלהם האלוה הוא ישן המן שא' כלפי א"כ
 בו ונא' מהדורמיטא זא נתעורר התשובה עי

 המלך שנת נרדה וכמ״שה ויאה עינך ־פקח
 פ״ח ג׳'פ זהצה * מלכ״שע שצה נדדה ודיזל

 כמכין עולים לע״תל ושל ־והמן מצייס של
 והכה * צמו כסצ' דיכם זה שא״ה *והיינו די״כס
י ׳ דיצם אותיות *בו יש מרדצי ו י  לימוז ■יתירה ז

פחית •שצרןיישה־'האיצו יצר שהיא זי ־יוד שעי



להספד ג דדושכהערות

 • דרכם כמכין שהם אלו פ״ח גייפ הכניע מיוד
 וסיעתו המן של יוקשיס מפח כמלט' נפשנו הש

 תיו אוח כתוכו שנכנס עי י1ונתפ נשכר הפח
 עוד ואמר * נמלטנו ואנחנו קו׳ף אות אי

 כתחי' שישר^ כמ״של היינו וכו' ח' כשם עורנו
 ותיקנו וחזרו ומ״א הצלם עי כזו״ןדקדושה פגמי

 הצום עי והכו״ק התורה קכלת עי הוא שניהם
 שמים נק' שהוא וידוע לרכים יוצע ואפר והשק

 תי׳ ל׳ עושה ה' כשם עזרנו וזהו ארץ והכוק'
 זו׳ן הס וארץ שמיס צפרניה את ועשתה כמו

 עולים ואפ״ר ש״ק א״כ • איתס ותיקננו שחזרנו
 ה' כשם עזרנו א״כ * ככוון וארץ שמים כגי׳
 עשו שהם הנ״ל רשעים ד' שכנגד הכוו' וכו'

צדיקים ד' כנגדן הק״פה הזמין המן אגג עמלק

קיח אהרן
 מר׳׳עה■ עשו כנגד יעקב והם להכניעם גדולים

 כנגד מרדכי אגג כנגד שמו^ עמלק כיגד
 שמיס: הם אלו צדיקים ד' של ר׳׳ת והנה המן

 ה' כשס עזרנו וזש מרדכי יעקב משה שמוט
 שהס־ צדיקיס ר' לעומתם והתקין עשה שהוא
 מל׳ כחי' שהוא דוד הוא וארץ ־ שמים י״ת

 לפי אכל עמלק את הכה הוא שגס ארץ הנק'
 ד' כמו זמן כאותו לישראל נרה עת היה שלא

 אנו־ ובכן נפשיה כאפי ליה חשיכ לכך הנ״ל
ת שעזרנו ליה  עריצים גאון להכניע לשעכר ^
 צדקנו משיח ככיאת הזה החל כגלות יעזרנו כן

נו יראו שלימה גאולה נו ויגאל עולמים צדק נ  עי
: מרא ככיא לכנו וישמח

ת ש:ח תמוז לחדש בש״א השלמתו ותהי המוג״מר על לברך ה׳ עזרני כה ר ח ב  ו
ש  חשבתי כ״א אורת סוף ג׳ בהק׳ עליהם יעדתי אשר דרושים ואותם בחייכ

 ”שחנני חי״ת שאר עם לאור אותם להוציא לי יעזור וה״א מצוא לעת אותם
: חיים תורת בתורתו ולהשכיל להכין הב״וד ויחנני בעדי יגמור וה׳ ברחמיו הי״ת



והגהורת תקונים
־ תיקון טעית שיטה עמוד דף ■ תיקון טעות שיטה עמוד דף

ח יז לו - מושרש משורש י א ה
כפי׳ כפי יא א ל ולא זה לא זהו טו ד ־־
לו לז טו ד ■ התם הת כט • •

מ״ש מש' לו א לא ק' • ה׳ כא א ו׳
המ״ז המן ל ב ■ . וכו' דכתר יח ב •
וכולו וכו' כב ־ לב מאביע האביע ו ג *
מ״ש מכין מבין ל נ ■י וס״הל ושה״ל כט א ז

הוא גס גס מא m m ז' אות ו' אות כו ד י•
ח הק׳ סוף ועיל ולכך לכך י ד כ לג טז יז לא ג י

כ״ה באות לא' באות .כד ג “ משרשו משר טל ג יא
כ״א אות כ״ז אות טז ד *־־ שעי ■ , שעי טו א יד

שכבר והוא וככר כ כ לד צער ■צעד יט ■ m m

יעש יעש כד ד ־ מסיגי מסיני כח ר •
ת׳ כאות ט' באות ט ג לה מיירי בהכי כהכי כג ״ טו

ונשמה רוח ונפש רוח כט א צו טוב לה ב טז
מידי מיהי טל ג לז עי נפגם עי נפגם ה ד *

דשבת פ״ק פק״דשכת כא ב לח להן מהנייא מהנייאלהו כד א יז
תחתונות תחונות טז ב מ למיתי למייתי א ־ יח

ועדז ד״ה ב באופן ד״ה ג לג ד ״ ד״ה דה׳ יג m m

לחלקים גס ר״ל ( גמור .גלגול לב מאג , דר״ש לר״ש צג כ “
)שנתקנו הא' בגלגול כגלגול ו א יט

החלוהו' בשתי א״נ • לעי' הדומה לד ' m m ̂ לב לג ט - -
הא' חלקיס והס גופה הג' דחלוקה היינו הא' דיד יא יד יאד" מא ’ ד ־

גופייהו נתקנו ואשלא * נתקנו ושלא שנתקנו למש״ל למשל כט ג כב
ה״ד גמור בגלגול למיתי דכעו דהא קא' ■ ז ט כד ד “

ניצו' עי נתקיימו לא מהם החסרות כשהמצות מ סב יב א כג
בגלגול להס די נתקיימו אם אבל אליו שקדמו • ביע ביע ל כ כד

: לעי' הדומה יעש יעב ד ג ״
יח אות יז אות כב ר “ . יב ftבי מב ד ־
לא דלא כג . * *■ ונק' לנק׳ כא א כה
א' כחי' רק א' רק לד ב מב יח יז טו ״ כו

סו״עב הו״פב ז ג ״ ־ ככתחצר: בתחלה טז ב •
וזל וזי ג יח יז כח - -

הוא טעמא עיקר ליכאאלאחד כז . :■ ע״ב ע״כ כה ג •
בסוד בוסד כ א מו א' ■ ■־ . י יוד ז ד

השרשייס השרשיס כו ד ־ בא כד ■ - כ כז
פרצופי פרצוצפי מב ר״ר ד״ר יד ג ״

הפני/לחוד וענין לחוד לחוד טל כ ־ יעש יעש כה אינני אניניד ־י יד ב מח ו אות ח אות לז שס זל והריפש ?ל והריפשא כח כת קליפתם קלפותם יד ב “
תרומה פ' שם תרומה שס ל m m

אל של ט ג “



ורחגהוס תקוניס•
תיקון טעות שיטה עמוד דף .תיקה טעות שיטה עמוד דף
וכוח , ' ונחו טז א עב תג אות אות טל ■ m  m

■יהכי . להכי יג: ג תהליס תתליס ח ר מט
שהם׳ ■ שהס ט "7 •י ׳ . בש״הכ ’.בש״כה כד m  mm

דכקודות הנקודות ה ד עג מהקלי' מהקי' כע ב כ
■ דאדס האד יז א עד תי״עא היעאז לב
המה המס יע ג • ב' שהם באופן ב' באופן . ב ג נא

לענין הוא ששויס לג;ששויס m * בש״הפ וכ״כ בש״הפ וב' ח א כב
שהייתם שהיותם לו “ m דת׳׳א . רס״ח ט . • •י

בעי׳ בע' לח • m . כנו' . ככז' ז ב כג
וכ״כ וכצ״ל תזמ ( •עכ״ל ח י . ד י מבואר .מבאר לב ג כה

׳ פכ״ב בסה״ג - דהא״מלי־ • דהמלו' לה א כז
שעיקר־ ■ שיעקר• .טו ג עה עצם על טל m  m

לניצרץ ■בניצוז כז ב עו לכד לכק יג. ב ״
התפרים גיר דלפו ספ' גי׳ה דל' טי ב עז • • בדר׳זל בדרזל מב ג ״

הגדלה הגדולה לו ג - ; שאפ׳ שאף ד א נט
כהת' ■בהה יד ד “ ת'זמ לבוא .י.ג ■  “

המוחי' המחו' כ m “ ת'זמ כל מב m  m

ועכשיו ועכשיז כח - “ וק״ל עכ״ל יח כ ~
, מעורבת מערובת יב ב עח דייק וה״כ וה״כ לח ג ״

 זו הק'
בליקוטים

 ז' הק' כג '
ביצקוטיס כט

א
ג

פא להטהר
מהק׳ לדבר וראיה

 טהר טל
וק׳׳ל צ ד “

וכמ״ש כמ״ש יד ד פב עד שמו נשתנה שלא זל הנכיא יהו1י גבי צב
כופתו רוצעו טו - m • יע״ש עיקר בבחי' בו גד דשורש הנש' שהיתה

לזה לוה ג כ .פג ונפרדת ונפרטת ו ב ס
שבסע דזיע דזיע שבביע כא - ונרקבים ונדבקים יא ג “

ת'זמ להו ט א ’פה כמת״כ במס״כ לו ד ״
וביה גביה מ ־־ “ מחשבה הנק' עי' עי' טל
וזל ויל יט ך “ וישסו״ת ישסו״ת טל ג הא

דמש' דמ״ש ג ב פו רגליו צפרגי צפרניו ד ג סב
וכמו וכמה כ - - ע׳־׳י עי' לו “  ■

רצ״ח בשה״פ עי' דצ״ח לז “ *• ע״ו עי׳ ז ד ״
תא"מ בו היה לא ג “ כנו' הכו' 'לה א סג
רע״א דע״א מ “ 1 כדלקמן . כדלמן כ ב ״
מצרי צרי י ג פו ! כבר כבד כט ב הד

אל א כד א פח דאדר' דאדד' ה ג •־
כמבו׳ כמבו מ m ■* : בש״הכ כש״הב מב ד ־

ולכן וצכ מב ב ■* I בש״הפ רש׳׳הפ ט א סז
ועש יעש יח ג פט 1 היא זו זו היא כא ב סח
מצד מד כז ד* ! ולאברו ולאבדה לב ג ־
יקרו' בהגהות שו״ר הגד' כח ב צא I יעש יעש לו בירוש״תי הנד״מ ש״הכ כשוף שנדפשו זל להיראא ע 1 בפירושו בפירושו לז ב עא



ודזגדחורת תהוניס
תיקון• טעות שיטה עמוד רף תיקון טעות שיטה עמוד דף

כל בל כ m  m דפ״ה בהך נתקשה זל הוא שגס בס״תר ש׳
מצות מלות מא א ק והכיח בזה זל הרדב״ש יענה דמה וכ' דציצית

רקאמריכן דקאמדינן לג כ ־ וא״ש כתכתי הנלפ״קד ההדיוט ואני בצ״ע
בכוונת בכווכת ל ר ־־ . * את״מ

ו׳ דק דקו מ m ■ י יעש יעש כה ג צג
״שאלה שאל ג א קב בפר'■ כפר׳ יד ד ״
נו״ו גו״ך כט ב “ בשיטה וכן אליהוא יהו1נ ד א צד

שהוכחתם להוכחתה י ג קג * וכ״ע כ״ב
במה בזה הכמה בז מ א קה כמ׳׳ש למ״ש לא •1  m

שברו שכרו לו ג ״ את״ס הת״ס לג • ״
כי אהה הכי אה כא ד ־ יה שלהכת עד וכו' בש״הכ ועיין לא ג ״
דלא לדא ה ג קז רע״א תיבת אחי ל״ח בשיטה למטה שייך b יעש

למוחק לכיתז ל א קח לעיל דלעיל ל ג צה
שכווכתר שכויתו כ ד קיר נמשכים הנמשכים לא ב צז

וכיון וכוין כא ב קטו דב״ן בב״ן ב א צח
מהעשיה מהעשה ל ג “ חדשה ישנה ב ב צט

, \


