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 המתים בתחיית גלגולים

 

 (ח"תי' א חלק ת"בשו) א"הרשב אל חיצוניות חכמת לימוד על התנצלות כתב. 1

 בגלגול הנפש בספרי שנזכר מה כפי הקדמונים קצת שהאמינוהו מה בטול כן גם התועלת זה ומכלל

 ...גוף אל מגוף תתגלגל שהנפש בו אמרו דעת והוא, הנפשות

 בין נמצאת לא שאם, המתים תחיית שהיא החזקות אמונתנו פנות מן באחת כן גם זה יזיקנו כי ועוד

 אחת נפש יש חי לכל כי? יחד שלשתם או שניהם יחיו איך אחת נפש אם כי שלשה או גופות שני

 !בהכרח

 

 ושמרת פ"עה יא ז ואתחנן' פ' לוי קדושת. 2

 באיזה גלגולים בכמה נתגלגל אשר אדם בענין האלקים למחקרי המקובלים בין תהמחלוק ידוע הנה

  .האחרון בגוף המחקרים ודעת ,הראשון בגוף המקובלים שדעת ?יתחדש גוף

 גידין ה"שס נגד הם ת"ל ה"ושס אברים ח"רמ נגד הם ע"מ ח"שרמ ידוע דהנה ממוצע בדרך נראה ולי

 כל נתרפאו ז"ועי המצות כל שיתקן עד רבים בגלגולים לבוא וצריך ...פרטית מצוה נגד הוא אבר וכל

 האברים כל שיתקבצו י"ע... השלימות בתכלית גופו בנין כל ומשלים מתקן שהוא עד שלו האברים

 אשר פרטי האבר אותו פרטי וגלגול גלגול מכל הגלגולים בכל ונתרפאו נתקנו אשר.. השלימים שלו

 .השלימות בתכלית שלם גופו שיהיה עד גופו לבנין ונתלקט מצורף' יהי מתוקן הוא

 

 א,קלא שרה חיי פרשת זהר. 3

י ָאַמר ָיה ַרבִּ ְזקִּ י חִּ ין ְדָכל ֵתיָמא אִּ ְתָערּון ְיקּומּון ְדַעְלָמא ּגּופִּ ינּון, ֵמַעְפָרא ְויִּ יעּו ּגּוֵפי אִּ ְתְנטִּ ְשָמָתא ְדאִּ  ְבנִּ

ַנְייהּו ְתֵהא ַמה ָחָדא י ָאַמר. מִּ ינּון יֹוֵסי ַרבִּ ין אִּ ינּון ֲהֵרי ַאְצָלחּו ְוָלא ָזכּו ְדָלא ּגּופִּ  ֵעץ ְדֲהוּו ְכָמה, ֲהוּו ְכָלא אִּ

יא ָיֵבש י ַעְלָמא ְבַההִּ ְמָנא ְבַההּוא ָנֵמי ָהכִּ ְתְנַטע ַבְתָרָאה ְוגּוָפא, זִּ  ...ָיקּום ְיאּות ְכְדָקא ָשָרשֹוי ְוָנַטל ְוַאְצַלח ְדאִּ

י ָאַמר בִּ ְצָחק רִּ ין יִּ יְך ָשאקּודְְ ַזמִּ ינּון ַעל ֲעַלְייהּו ַלֲאָרָקא הּוא ְברִּ ין אִּ ין ּגּופִּ ין רּוחִּ י, ָאֳחָרנִּ  ְבהֹון ָזָכאן ְואִּ

י, ְיאּות ְכְדָקא ְבַעְלָמא ְיקּומּון ְטָמא ְיהֹון ָלאו ְואִּ יַקָיא ַרְגֵליהֹון ְתחֹות קִּ  ...ְדַצדִּ

 

  ד הקדמה הגלגולים שער. 4



 הזה שהגוף כיון הנה, ומת כלה אותה לתקן זכה לא אם, נפש אלא השיג לא אשר', א בפעם אם הנה כי

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

 יגלהש יכול, תקונה להשלים אחר בגוף הזאת הנפש כשמתגלגלת ולכן, בחיים הוא תקן אשר הפרטיי

 לזה הם, הנשמה עם הרוח כללות כל עם, השני הזה בגוף שנתקנו הנפש של החלקים' בחי ואז, ן"נר

  ..ובנשמה ברוח חלק שום' הא לגוף ןאי כי באופן, התחיה בזמן' הב הגוף

 הזה והדבר, הוו כלא להוו אצלחו דלא גופין דהנהו, א"ע א"קל דף שרה חיי בפרשת בזהר ש"מ ס"וז

 רמז אבל, התחיה בזמן לגמרי יתבטל ולמה, כרמון מצות מלא שאינו מישראל אדם לך אין כי, מתמיה

 אפילו בו שאין' הא והגוף, והנשמה הרוח' לבחי הוא, לבא העתיד התענוג עיקר הנה כי, האמור אל

  .יהו לאכ הוי זה ובערך, תענוג לו אין כי נמצא .פרטיי נצוץ רק, שלימה נפש

 

 388' ע ציון מנחם, מנחם תורת. 5

 שבנפש רוח שבנפש נפש החלקים חמש מכל כלול מהנפש חלק וכל... מחמש כלולה נפש שכל ידועה

 כללית יותר מנפש חלק היותו שמצד אף, שלימה קומה ציור הוא ע"בפ מהנפש חלק שגם ונמצא' וכו

 ...אחת בחינה אלא אינו

 

 (קכט מצוה המצות טעמי) ז"להרדב דוד מצודות. 6

 ברבד עול יש כ"א זכה אשר באותו תאמר אם הנשמה תחזור מהם זה באי המתים בתחיית 'ו פקס

  ?טפי הקשיא ש"כ זכה שלא באותו תאמר ואם עליהם תהא מה הגופות בשאר שעשה המצוה שהרי

 ניצוץ וכל מנר נר המדליק דומיא ככל הוא והחלק לניציצות תתחלק הנשמה כי השכל לפי :תשובה

 כפי הגמול יקבל גוף וכל התחיה לזמן יקומו וכלם הנשמה לזאת נבנו אשר הגופות מנין כפי בגוף יכנס

 רות ובמדרש' וא' א לכל המגיע ובעונש בשכר ירגיש וניצוץ ניצוץ וכל מעשיו

 

 שם עוד. 7

 הם לעולם והרי יבא למתי כ"וא שבגוף נשמות שיכלו עד בא דוד בן אין זמרא בן ייוס ר"א' ה פקס

  ?מתגלגלות

 בעולם חדשות נשמות וימשכו הגלגולים ויתמו בתשובה וישובו הדורות יזכו הדורות בסוף :תשובה

 כי החדשות מן משיח שנשמת האומרים לדעת בימינו במהרה יגלה אשר צדקנו משיח נשמת ובכללם

 .לרעה ואם לטובה אם הגלגול תם שכבר חייב שכלו בדור או זכאי שכלו בדור אלא בא דוד בן אין


