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לבאר סוד הגלגול והעבור:
הענין כי תחלה תבא הנפש מיום הלידה ,ואם יוכשרו מעשיו יזכה לרוח ביום
שנת י"ג ,ואם יוכשרו מעשיו עוד תבא אליו הנשמה בשנת העשרים ,ואם לא
יוכשרו מעשיו ישארו הנפש והרוח בלתי נשמה ,ולפעמים לא יזכה אלא אל
הנפש לבדה )ונשאר( בלי רוח ונשמה ,ואחר כך נשארים הרוח ונשמה באתר
מסותר ידו לקב"ה ,ותחלה תתגלגל הנפש כל כך עד שתזדכך כל צרכה ,ואינה
יכולה לקנות רוח עד אשר תתגלגל פעם אחרת אחר אשר נתקנה ,ואז תזכה אל
הרוח הראשון שלה ,ואחר כך תתגלגל עם הרוח ההוא כל כך פעמים עד שיתקן
פגם הרוח גם כן לגמרי ,ואז צריך שתתגלגל בפעם אחרת אחר שנתקנו ואז ישיג
אל הנשמה ותתגלגל כמה פעמים עד שיתתקנו שלשתם ואז אין צורך עוד לגלגול.
ודע כי אחר שנתקנה הנפש ונתגלגלה עם הרוח לתקן את הרוח ,אם יעשה איזה
עון ופגם ברוח אינו נקרא פגם בנפש ,כדי שנאמר שצריכה הנפש להתגלגל עוד
פעם אחרת יחידית ,והפגם ההוא לרוח לבד עד יתתקן ,וכן הדין בנשמה ,שאחר
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שנתקנו הנפש והרוח ונתגלגלו עם הנשמה לתקן את הנשמה ,אז אין הפגם מכונה
אלא על הנשמה לבדה כנ"ל לגבי הרוח:
ודע כי לפעמים יהיה כל כך שנתקנה הנפש את מעשיה שאין צריך לגלגול
כלל ותשאר למעלה במקומה ,ואז הרוח יבא בגלגול מלובש בנפש הגר עד
שיתתקן ,ואחר כך יבא בגלגול עם הנפש גם כן כדי לקבל את הנשמה עד
שיתתקן הנשמה ,ולפעמים גם כן יבא הרוח לבדו עם הנשמה ויתחברו שלשתם
יחד למעלה .והנה אותו נפש הגר להיותו שכן הנפש בהאי עלמא יוכל להתעלות
במדריגות הנפש הנז' ויהיו שכנים בההוא עלמא גם כן .ודע כי לפעמים כאשר
תתגלגל הנפש להתתקן תהיה כל כך מתקנת ומכשרת מעשיה עד שתהיה זוכה
אל מדריגת הרוח ,ואז אין יכולת לרוח שלה לבא ,כי ראוי לך לדעת כי אין
שלשתם או ב' יכולין להצטרף בגלגול אחד ,אם לא בתיקון גדול כל א' וא' לבדו
כנ"ל ,אם כן זאת הנפש שנתקנה עד שראויה לקבל הרוח מה יעשה ממנו:
דע כי אז כפי הזדככות ומעלת תיקון הנפש ההיא אז בגוף ההוא בחיים
חיותו ,יתגלגל נפש א' מצדיק א' אשר כבר השלים גלגולו ,ולא היה צריך
להתגלגל ,ואז נכנס שם ,וז"ס העיבור ,ונעשה נפש אותו הצדיק במקום רוח אל
נפשו .ודע כי לפעמים שיתגלגלו הנפשות עד אברהם וכיוצא ,או כמרע"ה וכיוצא,
ויתגלגל שם בסוד העיבור כנ"ל כפי ערך זיכוך הנפש ההיא ,וכן אפשר להיות
שיזכה הנפש הזאת אפילו בזמננו זה אל רוח מן הרוחות הראשונים עד האבות
כנ"ל ,והכל תלוי כפי ענייני מצות האדם ההוא ,כי יש מצות זוכים להשיג נפש,
ויש מצות להשיג רוח .ולפעמים יתעבר שם נפש איזה צדיק ,ואחר כך זוכה יותר
ומתגלגל שם נפש צדיק אחר יותר גדול מן הצדיק הראשון ,והוא במקום נשמה,
כי נפשו מלובשת בנפש צדיק הראשון אשר הוא במקום הרוח ,ונפש זה הצדיק
יהיה לה במקום נשמה .ודע כי לפעמים יתקן כל כך עד שישיג עוד לרוח צדיק
אחר יותר גדול מכולם ,והוא בחינת רוח ממש ,ויכול להיות עד שישיג רוח אברהם
אבינו ע"ה ,כי כפי בחינת תיקון הנפש ההיא תזכה להשיג נשמת צדיקים
ראשונים עד תכלית האחרון ,וזה מה שאמרו רז"ל דבכל דרא אית כגוונא דאברהם
ויצחק ויעקב ומשה וכו' .ודע כי ענין עיבור זה הוא לב' פנים ,א' הוא כי על ידי
עיבור נפש הצדיק ההוא תזדכך הנפש ההיא דוגמת הצדיק ההוא ,ותוכל לעלות
במעלת הנפש של הצדיק ההוא ,גם כי הצדיק ההוא גם כן זוכה ממעשה המצות
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של הנפש הזו ,כיון שסייע את האיש הזה להזדכך ,וזה שאמרו רז"ל גדולים
צדיקים שאפילו במיתתם זוכים לבנים:
ודע כי גם כן אחר אשר נתגלגלו הנפש והרוח ונתקנו שניהם ,אז גם כן כפי
הזדככותם מתעבר עמם נפש צדיק א' או רוח א' או נשמה ,והיא להם במקום
הנשמה שלהם ,וגם עתה יש כמה פרטים דוגמת מה שכתבנו לעיל בהיות הנפש
לבדה וכו' ,וכן הענין לפעמים אחר גלגול שלשתם יחד ,אפשר כפי הזדככותם
להתעבר שם נפש או רוח או נשמת צדיק א' לסייעו כנ"ל .ודע כי הצדיק ההוא
אשר נתעבר שם הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד ,ואם יתמיד האיש ההוא
בצדקתו גם כן הצדיק ההוא יתמיד שכונתו עמו ,ואם חזר וקלקל אז הצדיק ההוא
הולך משם כי אינו דבוק שם ממש כמו נשמת האיש בעצמו כי אינו שם רק
בהשאלה ,ולזה אינו סובל כלל מיסורי הגוף ,ואינם מגיעים לו כלל ועיקר .ודע
שיש עיבור בחיים ,כי אם יש צדיק אחד בדור ההוא ,אם יעשה האדם מצות אשר
הם מתייחסות אל הצדיק ההוא ,אז מתעברות בו בהיות שניהם בחיים בסוד
ותדבק נפש דוד ביהונתן וגו':
ודע כי יש אנשים מתגלגלים על עבירה ,ויש אחרים על חסרון מצוה ,ויש
שמתגלגלים לתקן אחרים ולזכותם .והנה הראשון מהם קרוב לחטוא ,והשני רחוק
לחטוא ,אך השלישי ודאי שלא יחטא ,ולפעמים יתגלגלו ליקח את בת זוגו,
ולפעמים שלקח את בת זוגו וחטא והוצרך להתגלגל ובא יחידי ,ולפעמים יש לו
זכיות ומביאין אשתו עמו אף על פי שהיא אינה צריכה להתגלגל ,גם זה צודק
אע"פ שאשתו אינו בת זוגו .ודע כי האדם כשבא בפעם ראשונה והיה חדש ואז
בא בת זוגו עמו כנודע ,וכאשר בא לישא אשה אז מזדמנת לו בת זוגו בלי שום
טורח כלל ,אמנם אם חטא האדם ונתגלגל ,והוא מאותם שנתגלגלה אשתו עמו,
הנה אדם כזה כאשר יבא לישא אשתו לא ישא בת זוגו ,אלא ע"י צרה גדולה
וקטטות ומלחמות ,כי יש לו מקטרגים ועליו אמרו קשה לזווגן כקריעת ים סוף,
ולכן תראה כמה פעמים שנעשה זיווג אחד ברגע *בלתי* שום *קטטה* ויוצא
לאורה ,וזה יורה היותה בת זוגו ,ובסוד פעם הראשונה .ויש זיוגים שיש בהם
קטטות רבות ומניעות גדולות קודם שיגמור לעשות ,ואחר כך נמשך השלום גדול
ואין עוד קטטה כלל ,וזה יורה על היותו זיווג שני:
ודע כי הזכרים הם המתגלגלים לעולם ,אבל הנשים אינם מתגלגלות ,אבל
באים בסוד העיבור עם ניצוצי נשמות חדשות ,ולכן נשים מרובות מן האנשים ,כי
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כן הדינים מרובים מן הרחמים ,וזו א' מן הד' מאות איבעיות של דואג ואחיתופל,
וטעם שאין הנשים מתגלגלות הוא לפי שהאנשים עוסקים בתורה ואין נכנסים
בגיהנם ,ולכן צריכין אל הגלגול ,אבל נשים הם נענשות בגיהנם ואינם צריכין אל
הגלגול ,אמנם לפעמים מתגלגלת האשה בסבת בעלה כאמור ויצאה אשתו עמו,
כנזכר בסבא .ודע כי הזכר מתגלגל בנקבה ,ואז אי אפשר להוליד אם לא שתתעבר
בו נשמת נקבה א' ,ולזה גם כן אי אפשר שהזכר המגולגל בנקבה יוליד זכרים ,כי
הלא איש ואשה זכרים ואשה כי תזריע כתיב ,גם כן לפעמים אותה האשה
שנתעברה בזה הזכר המגולגל בגוף הנקבה ,הנה בעת הריון כשתלד אז תתגלגל
אותה הנקבה של עיבור בולד ההוא ותהיה נקבה ,ואז אפשר שתתגלגל ,ואז כדי
שתחזור ללדת אותה ]האשה[ צריך שתתעבר עמה נשמת נקבה אחרת ,או
שתמות אותה הבת שילדה ותחזור להתעבר בה וכו' .ודע שמה שאנו אומרים
שנשמת הצדיקים ורוחם הם באים ומתעברים בנשמות האדם לסייעם בעוה"ז
אינם הם עצמם ,כי הם למעלה בצרור החיים אצל הבורא יתברך ,אך אותן הרוחין
שנשארו מהם כל בחינה שביצירה הם שיורדים למטה ומתעברים באדם לסייעו.
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