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אחיו...  בן  לוט  ואת  אשתו  שרי  את  אברם  ויקח 
נראה  ה').  י"ב,  (בראשית  ואת הנפש אשר עשו בחרן 
כי לא דיברה התורה כאן בלשון בני אדם. כי איכה 
היא.  יד  מלאכת  וכי  נפש,  האדם  שיעשה  תאמר 
ופירוש רש"י עפ"י המדרש, אברהם מגייר האנשים 
ושרה מגיירת הנשים. וכן מה שפירש אבן עזרא שם, 
 ." "ויש אומרים הנפשות שהֹורם האמת לעבוד את ה'
אמנם אם כן, היה לו לרחמנא לכתוב, ואת הנפשות 
אשר תיקנו. אם כן מהו נפש דכאן בלשון יחיד, ובמה 

עשו אותה, והרי הפשט לא מובן כלל.
תא  אומר,  דמשפטים,  הסבא  במאמר  בזוהר  והנה 
זכה  וכו'.  נפשא  ליה  יהבין  כד אתיליד,  נש  בר  חזי, 
ליה  יהבין   - יתיר  זכה  רוחא...  ליה  יהבין   - יתיר 
נשמתא, וכו', עיי"ש. ומפורש בסולם שם (אות י"א), 
מעולם  נפש...  לו  נותנים  כשנולד,  אדם  וראה,  בוא 
העשיה. זכה יותר, נותנים לו רוח... מעולם היצירה. 
דהיינו  הכסא,  מצד  נשמה  לו  נותנים   - יותר  זכה 
פתח  להאריז"ל  הגלגולים  ובשער  הבריאה.  מעולם 
בהקדמה א', מה שאמרו חז"ל, כי חמשה שמות יש 
נשמה,  רוח,  נפש,   - למעלה  ממטה  וסדרם  לנפש, 
השפלה  הדרגה  היא  הנפש  דהיינו,  ויחידה.  חיה 
מקומו  ורוח  העשיה.  עולם  הוא  ומשכנה  ביותר, 
מקומה  ונשמה  מעשיה,  הגבוה  היצירה  בעולם 
היא  ויחידה  באצילות,  מקומה  חיה  ואור  בבריאה. 

אור שבעתיק דאצילות ובפרצופי אדם קדמון.
אשר  מובן  האריז"ל  ומדברי  דלעיל  מהזוהר  ובכן 
הנפש היא הדרגה הבסיסית הראשונה שמקבל האדם 
עם לידתו בעוה"ז, ובלעדיה אין חיים כלל. כי הגוף 
אינו האדם כי אם לבוש חיצוני, וללא הנפש הוא פגר 
מת המוטל ללא רוח חיים. והנה קומת הנפש, ככל 
קומת אור בעולם, יש בה עשר ספירות. דהיינו שיש 
בה אותם החמשה חלקים הנזכרים, נפש דנפש ורוח 
והם  דנפש.  ויחידה  דנפש  וחיה  דנפש  ונשמה  דנפש 
השוכנים בעשר ספירות דעשיה, הנפש דנפש במלכות 
דעשיה ורוח דנפש בת"ת דעשיה ונשמה דנפש בבינה 
דעשיה וחיה דנפש בחכמה דעשיה ויחידה דנפש בכתר 
דעשיה. כמו שידעת כי בכל עולם יש ה' פרצופים, א"א 
ואו"א וזו"ן, ובתוכם מאירים ה' הקומות נר"ן ח"י, 
כי אלו האורות ואלו הכלים. וכאשר מזכך האדם את 
נפשו בתורה ומצוות ומעשים טובים, ועומד בנסיונות 
אשר זימנה לו ההשגחה העליונה. אזי מתעלה הוא 
ומעלה  תיקוניו,  ערך  לפי  בקודש  למדרגה  ממדרגה 
ומצרפם  ומחזירם  בשבירה  שנפלו  ניצוצות  ידם  על 

אל הקדושה. ובזה נבחן שצועד האדם מנפש דעשיה 
לרוח דעשיה, ומרוח לנשמה וכו', עד גמר תיקון כל 
הקומה הכללית דעשיה. ואז זוכה להתעלות לדרגה 
עילאה יותר, היינו לרוח דיצירה. וגם בעולם היצירה 
גם  כן  על  ח"י,  נר"ן  קומות  וה'  פרצופים  ה'  ישנם 
כאשר זכה האדם לרוח דיצירה - עליו לעבור את כל 
אותה הדרך של תיקון, רק שהקומה הרוחנית שלו 

אז גבוהה ונעלה יותר. וכך הלאה עד רום המעלות. 

כולה,  נפשו מעשיה  ונמצא שאחרי שזיכך האדם 
ותיקן  זיכך  וכאשר  מיצירה.  רוח  גם  אליה  מצרף 
גם את כל קומת הרוח מיצירה, באשר ָעסק בתורה 
מעת  אליו  השייכים  הרוח  ניצוצות  כל  את  והעלה 
השבירה ומעת החטא דאדם הראשון. אזי יצרף אליו 
גם נשמה דבריאה, ויעשה את תיקוניו בדרגת בריאה, 
וכך הלאה. ובכל הללו מַזֵמן לו הקב"ה אורח חיים 
ומאורעות הבאים לתקנו, אם יעמוד בנסיון וישמור 
כי  דע  אמנם  אליו.  שנקלע  מצב  בכל  התורה  חוקי 
לא כל אחד זוכה לתקן בגלגול אחד של נשמתו את 
כל הנר"ן מבי"ע. אלא רוב בני האדם מתקנים את 
נשמתם לאט ובשלבים, ויש שצריך האדם להתגלגל 
אלפי שנים, כי בכל פעם מתקן מידה פרטית כלשהי. 
ואם  שנה,  שבעים  בהם  שנותינו  ימי  עבֹור  ואחרי 
בגבורות שמונים שנה. הרי נפטר לבית עולמו, וחוזר 
מסכת  את  וממשיך  אחר,  ובדור  אחר  בזמן  בגלגול 
גמר מלאכת התיקון של  עד  ושוב  שוב  וכך  תיקונו, 
הנשמה ההיא. ותשאל, כל-כך למה, ומדוע לו לאדם 
היות  כי  דקבלה,  מארי  לך  וישיבו  הזה.  הטורח  כל 
ושבירת הכלים גרמה לנפילת ניצוצות הנשמות למטה 
במדור הקלי', וכל הכלים שמתחת לפרסה נתקלקלו 
בסיבת הפגם. ואח"כ בירר המאציל העליון מלך מלכי 
המלכים הקב"ה את הבירורים דאצילות והעלה את 
כל הניצוצות ותיֵקן אותם עד זו"ן דאצילות. ועשה 
מעשה בראשית, וברא אדם בארץ לעבדה ולשומרה. 
בחטא  נכשל  הקב"ה  ברא  אשר  האדם  גם  ואמנם 
דעצה"ד, והיה חטאו זה כעין שבירת הכלים. ושוב 
נפלו העולמות, וכל האורות הנעלים ביותר נסתלקו 
של  איבריו  ונשרו  מהאדם.  ופרחו  האצילות,  לרום 
י"ד  עד  למטה,  ונשפלו  שירדו  הדרגין  אלו  האדם, 
מדורין בישין של הקלי' שבתחתית היצירה ובעשיה 
כולה. וירד האדם וחוה אשתו ונתלבשו בגופים של 
עור ובשר, שהם הלבושין דהאי עלמא, נגד מה שהיו 

לבושים בגוף של אור מלכתחילה. 
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ודע כי עקב החטא דאדם הראשון גם כל העולמות 
שהיתה  המזהירה  העליה  תחת  שפל,  למקום  ירדו 
למדים,  שאנו  וזהו  בראשית.  מעשה  בעת  להם 
שמחמת החטא הקדמון, נתקלל האדם וחוה אשתו, 
העשיה  עולם  היינו  האדמה,  וגם  הקדמוני.  והנחש 
השפל, נבחן שנתקללה, כי ירדה למדור הקלי'. וזהו 
שאמר שם הקב"ה לאדם, ארורה האדמה בעבורך, 
ג', ח"י). דהיינו  (בראשית  וגו'  קוץ ודרדר תצמיח לך 
שם  מקדם,  בג"ע  לו  שהיה  והשפע  האורות  שתחת 
אכל כל המטעמים חינם בלא טורח - הרי עתה יצטרך 
מהדינים  ויסבול  קשים,  ותיקונים  בירורים  לעשות 
המשולים לקוץ ודרדר. כי העשיה היתה בעת מעשה 
בראשית במקום גבוה מאד, ובעקבות החטא חזרה 
הרוחניות.  המעלות  סולם  לתחתית  למטה  לרדת 
ועתה על האדם להתחיל את תיקון העולם מהתחלה, 

בבחינת בזעת אפיך תאכל לחם. 

והנה תחילת התיקון החלה להתנוצץ כאשר נולד 
ידינו  ומעצבון  ממעׂשנו  ינחמנו  זה  בו,  ככתוב  נח, 
מן האדמה אשר אררה י"י (בראשית ה', כ"ט). ובזה 
היה נח תקות המין האנושי לתקן את חטא דעצה"ד 
בקיום שבע המצוות. אולם כידוע, לא עלה בידו של 
כמעט  נכחדה  היא  אדרבא,  האנושות,  להציל  נח 
את  לתקן  ניסה  כאשר  עצמו,  נח  וגם  במבול.  כולה 
כרם.  ונטע  המבול,  לאחר  דעצה"ד  מהחטא  העולם 
היה"  "גפן  דעצה"ד  שהפרי  ז"ל,  שאמרו  מה  בסוד 
(ברכות מ', ע"א). ורצה נח לעשות המשכה כגון בעת 
פיתוי הנחש, ולהתגבר על כח הרע שבה לצורך תיקון 
העולם. אולם גם בזה לא הצליח, ככתוב "וישת מן 
כ"א).  ט',  (בראשית  אהלו"  בתוך  ויתגל  וישכר  היין 

ואם כן גם בימיו נותר המין האנושי ללא תיקון.
וכל זה היה עד שנולד אברהם. כאמור בזוהר, כיון 
אתתקנו  בארץ  נראו  הנצנים  מיד  אברהם  דאתא 
ו' בסולם).  וירא אות  (זוהר  ואתגלו כל חילין בארעא 
ומאז בואו של אברהם לעולם החל תהליך התיקון, 
כאשר הורה אברהם לבני העולם את הדרך לילך בה 
דרך  את  להתחיל  אברהם  על  היה  והנה  בקדושה. 
כל  שרויה  היתה  שם  השפל  מנקודת  העולם  תיקון 
האנושות. דהיינו תיקון הנפש דעשיה שהיא השפלה 
אשר  הנפש  את  וזהו,  האנושית.  החיות  שבמדרגות 
עשו בחרן, לשון "עשו" מבחינת תיקון עולם העשיה 
הוא  תיקונה  ראשית  אשר  בלבד.  נפש  שדרגתה 
בדרגה  היחידה  והעצה  דעשיה,  ממלכות  להתחיל 
ההיא - לעשות את דבר ה' בלא סברה והבנה, אלא 
לך  עשה  חז"ל,  בדברי  מצאנו  וכזה  בלבד.  באמונה 
אתה  וכי  דכאן,  עשיה  ענין  מהו  א').  פרק  (אבות  רב 
עושה את רבך. אלא הכוונה, קיֵים את דבריו בפועל 

כגון  העשיה;  עולם  מתקן  אתה  ובזה  עוררין,  בלא 
אשר  ונשמע,  נעשה  סיני,  בהר  ישראל  דאמרו  מה 
לפני  מעִשׂי  פועל  כלומר,  לשמיעה,  עשיה  הקדימו 
הבנת טעם הדברים. וכאמור, היה זה תיקון בסיסי 
וראשוני בלבד, היינו רק מלכות דעשיה ששם קומת 
נפש דנפש. אמנם בימי אברהם לא עמד התיקון הזה 
 - כנען  לארץ  אברהם  הגיע  כאשר  כי  הזמן,  לאורך 
לא שמענו עוד מאומה מאותם הגרים. וסברה היא 
שבראותם את שיקוצי כנען וגילוליהם סרו מהר מן 
הדרך אשר אברהם ושרה הורו להם, ונסתפחו חזרה 
הנזכרת,  שה"נפש"  הפירוש  ולפי  גילולים.  לעבודת 
הכוונה היא לעבדים ושפחות שרכשו אברהם ושרה, 
הרי הם וצאצאיהם הם "חניכיו ילידי ביתו" (בראשית 
י"ד, י"ד), שאותם חינך מן הסתם להליכות בקודש. 

שיצא  היהודי  העם  בכלל  נכנסו  לא  הם  גם  ואולם 
מאברהם, רק יצחק בנו לבדו. ומזה תלמד שלא עמד 

התיקון של אותה ה"נפש" אלא לפי שעה.
בשער  א'  בהקדמה  האריז"ל  היטב  מסביר  זה  ואת 
שיש  אחד  חילוק  שנבאר  צריך  "ועתה   - הגלגולים 
בין הנפש של העשיה אל שאר החלקים שמן היצירה 
והבריאה...". ובהמשך מבהיר, שתיקון הנפש דעשיה 
מצריך עליית כל הספירות דעשיה לכתר, תוך זיכוך 
גמור של כל המדריגות שבינתיים. ולא יועיל בעולם 
העשיה תיקון כל ספירה במקומה, מפאת תוקף הקלי' 
כן בשאר העולמות, שהרי  האוחזות שם. מה שאין 
כאשר תיקן האדם, דבר משל, את המלכות דיצירה 
או דבריאה. הנה יכול הוא להשאיר את הדרגה הזו 
במקומה הרוחני ולהמשיך במלאכת התיקון, ויעלה 
נשאר  היסוד,  יתקן  וכאשר  דשם.  היסוד  את  לתקן 
ההוד,  לתקן  האדם  ועובר  במקומו  המתוקן  היסוד 
וכך הלאה. ואין שם צורך להעלות את כל הספירות 
יישארו לאחר התיקון  לכתר שבאותו העולם, אלא 
תיקון  יספיק  ולא  כן,  לא  בעשיה  אבל  במקומם. 
המלכות דעשיה אם לא זיכך אותה לגמרי עד שיעלנה 
כי אם תישאר אותה הנפש  להתיחד בכתר דעשיה. 
דנפש במקומה לאחר התיקון, הרי לבסוף תתקלקל 
וזהו  הטומאה.  שליטת  בגלל  מדרגתה  ותיפגם  שוב 
מה שקרה לאותה ה"נפש" המתוקנת לפי שעה בידי 

אברהם ושרה, ודי לחכימא.
ב'):  פרק  ו'  שער  [א"ק]  א'  (היכל  בעצה"ח  מובא  וכן 
האדם  בהיות  בזה  כיוצא  כן  כי  ותראה,  "והבן 
התחתון בסוד נפש אז הוא דבוק ונאחז עם היצה"ר 
שהוא הקליפות בסוד ונפש כי תחטא. ובהיותו בסוד 
וגו'.  נכון  ורוח  לב טהור  כ"כ חוטא בסוד  אינו  רוח 
ובהיותו בסוד נשמה הוא רחוק מן החטא אך צריך 
שמירה מן האחוריים ובהיות נשמה לנשמה [=חיה] 

אז אינו חוטא כלל ועיקר, ודי בזה".
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מדרגה  כל  מורידה  קטנות  בעת  כי  ידעת  וכבר 
בעולם התיקון את אח"פ שלה למדרגה שמתחתיה 
אח"פ  עולים  הגדלות  ובעת  בפנימיותה.  בה  להאיר 
גולגלתא  עם  היינו  למקורם,  להתחבר  חזרה  הללו 
שבירת  בעת  היה  וכך  במדרגה.  שנשארו  ועיניים 
בקלי'.  ונשתקעו  מדרגה  דכל  אח"פ  שירדו  הכלים, 
ואח"כ העלה אותם המאציל ב"ה לאצילות להתתקן 
בעקבות  והנה  אתברירו".  "במחשבה  בסוד  שם, 
הקדמוני  הנחש  והדיח  הסית  כאשר  אדה"ר,  חטא 
הכלים,  שבירת  של  מצב  חזר  לחטוא,  האדם  את 
נפלו  באדם  שהיו  הנשמות  וכל  העולמות,  כל  וירדו 
ידי  ועל  טו"ר.  עצה"ד  ששם  דפרודא,  לבי"ע  למטה 
אלפים  ששת  במשך  ישראל  בני  של  ומצוות  תורה 
שנה, עולים לאט-לאט כל אותם הניצוצות לאצילות 
להתתקן שם וחוזרים למקומם בקדושה. וזהו תיקון 
משיח בן יוסף, לנקות זוהמת הנחש שהטיל באדם; 
כי כמו שהחטא היה בזווג - כך תיקון משיח בן יוסף 
המתקן  הדר,  מלך  והוא  הזווג;  אבר  היסוד,  ע"י 
את כולם בסוד האצילות. ובגמר התיקון גם הנחש 
מלאך  להיות  ויהפוך  כליל,  ויתתקן  יעלה  הקדמוני 
קדוש ככל המלאכים משרתי ה'. וכל תפקידו יהיה 

רק לעורר רצון בין איש לאישה, ולא יזיק עוד.
וזהו סוד תיקון נחש הנחושת שעשה משה במדבר, 
כאשר שילח ה' בעם ישראל את הנחשים השרפים. 
דברנו  כי  חטאנו  ויאמרו,  משה  אל  העם  ויבֹא  ואז, 
בי"י ובך, התפלל אל י"י ויסר מעלינו את הנחש וכו', 
וישימהו  נחשת,  נחש  ויעש משה  בפ' חוקת.  כאמור 
מסתכל  הנשוך  כל  והיה  למעלה.  הרימו  היינו  לנס, 
להבין  הנה  וניצל.  משה,  שעשה  הנחש  על  למעלה 
נגד  הנחושת  נחש  יועיל  ומה  משה,  שם  עשה  מה 
אשר  התיקון,  גמר  כעין  עשה  הרי  הנחשים.  הכשת 
אז גם הנחש הקדמוני מתעלה לאצילות, שזהו סוד 
העלאתו למעלה לנס; ועל ידי זה אינו מזיק עוד, כי 
אין סט"א בקדושת האצילות, באשר שם לא יגורך 
רע. והוא גמר התיקון של יצר הרע. וכל הסיבה שיצר 
הרע מתגרה באדם היהודי הוא כדי שישימהו לנס, 
ובזה יזכה גם היצר לתיקונו - בכך שאנחנו מזככים 
גם  הגמור  הצדיק  שעל  מצאנו  כן  על  לגמרי.  אותו 
הס"מ מלמד זכות, באשר תיקן גם אותו, כמו שאמר 
הבעש"ט זי"ע, שלעתיד נופל משמו של המדיח אות 

מ' של מו"ת, וישאר ֵשם קדוש סא"ל, והבן מאד.

ולזה אומר האריז"ל בריש ספר הגלגולים, פרק א', 
כביכול  אדה"ר  חטא  אחר  נתלבשו  הנשמות  כל  כי 
בתוך הקליפה, והקלי' חופפת עליהן מבחוץ. כלשונו 
שם, "ודע כי כמו [ש]כל נשמות ישראל מצד הטוב היו 
כלולים באדם הראשון ותלוים ברמ"ח איברים שבו. 

כן כל נשמות עובדי ע"ז היו כלולים ותלוים ברמ"ח 
איברים של אדם בליעל. ובחטא עצה"ד נתערבו טוב 
ברע, ונתלבשו הנשמות מצד הטוב בנשמות של חלק 
הרע התלויות באדם בליעל, כל אבר תוך אבר כמוהו 
ושם  רגל...".  תוך  רגל  עד  וכו',  ראש  תוך  ראש   -
מסביר שעל ידי קיום מצות פריה ורביה יוצאין בכל 
פעם הנשמות הללו ונכנסים בגוף בעוה"ז. אך כל זה 
האדם  שלט  אשר  "עת  כד"א  הקליפה,  של  לרעתה 
באדם לרע לו" (קהלת ח', ט'). שלט האדם, היינו אדם 
ידי  ועל  בגלות.  מישראל  באדם  סט"א,  הוא  בליעל 
זה עצמו שנתלבשה נשמת ישראל בתוך הקלי' הזו, 
שם  ונמצאת  האלקים,  עשה  זה  לעומת  זה  לקיים 
כביכול בגלות ומקיימת תומ"צ - הרי בסופו של דבר 
נשמות  ויצאו  ִשברונה של הקלי' ההיא,  יצמח מזה 
הגאולה  בריש מאמר  הוא  וכן  גדול.  ברכוש  ישראל 
כי  לי,  אויבתי  תשמחי  "אל  שם  באומרו  לרמח"ל, 
נפלתי - קמתי, כי-אשב בחשך - י"י אור לי" (מיכה ז', 
ח'). ופירוש "אור הגאולה" שם, "...והנה בזמן שבירת 
הכלים, הרבה ניצוצות ירדו ביד הסט"א... לפי שּכל 
היורד - מירידתם של [ז'] מלכים הוא יורד. וכל החוזר 
ובאלו הניצוצות תלוי  - מחזרתם הוא חוזר.  ועולה 
כל שמחת הסט"א, לפי שבהם מראה שליטתו. והנה 
הניצוצות  אותם  לתקן  הוא  בגלויות  ישראל  ירידת 
לא  רז"ל,  שאמרו  וזה  בקדושה.  ולהעלותם  שירדו 
להם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  גלו 
גרים, שהם ניצוצות הקדושה שנפלו בידה שנקראים 
בגלות,  יורדים  שישראל  כשרואה  והסט"א  גרים... 
שהוא זמן שליטתה, חושבת שלא יהיה תקומה עוד 
לשונאיהם של ישראל ח"ו. לפי שהרבה ניצוצות יש 
בידה כבר מדורות הראשונים, ועכשיו שיורדים תקח 
[כביכול] גם כן אחרים. ואם כן, לא יש תקומה ח"ו. 
אבל אינה יודעת שירידת ישראל בגלות היא לתיקון. 
נפלתי  כי  לי,  אויבתי  תשמחי  "אל  שכתוב,  וזהו 
הניצוצות  אותם  כל  הזמן  שבאותו  לפי  קמתי",   -
היא  וזו  בקדושה.  מחזירתם  אני   - בידה  שנפלו 
ירידת ישראל  ענין  והנה כל  הקימה של ישראל...". 
לגלות, בדומה לו גם ירידת הנשמה בגלגול בעוה"ז, 
וגלות הוא לה. כי בכל  שאין עולם החומר מקומה, 
פעם שיורדת נשמת אדם לעולם הזה, הרי זו ירידה 
שנכונו  הנסיונות  בכל  תעמוד  ובאם  עליה,  לצורך 
לאצילות,  מעלה-מעלה  ניצוצותיה  תעלה   - כאן  לה 
הנשמות  ניצוצות  למעלה  אחריה  תמשוך  גם  ואולי 
של יהודים אחרים. וזהו ענין התיקון על ידי חזרת 
בטוב  בחירה  לה  יש  אז  כי  בעוה"ז,  בגלגול  הנשמה 
לקיים תומ"צ ומע"ט, ולהלחם ביצר הרע, אשר על 
ידי זה עצמו נשברת הקלי' שלעומתה, ויוצאת אותה 

הנשמה מגלות לחירות.
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והנה   היות והאדם הראשון כלול היה לכתחילה מכל 
קומת האצילות, מאריך אנפין עד מלכות רחל שהיא 
סיום רגלין דאצילות. כך תיקונו ובירורו מתוך הקלי' 
תלוי ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, 
נשמתו  של  גידים  ושס"ה  איברים  רמ"ח  המתקנות 
שיש  האריז"ל,  בתורת  למדנו  אשר  זה  כי  הכוללת. 
באדם העליון נשמות התלויות בראש ויש התלויות 
בידיים או בגופא, או ברגליים וכל כיוצא בזה. אשר 
כל הללו הן ספירות פרטיות מתוך כלל קומתו, והבן 
לפני  בו  ביותר שהיו  והנה הנשמות העליונות  מאד. 
החטא, שהן דרגין דראש, היינו אצילות דאצילות - 
לא נשתקעו בקלי' אחר החטא, אלא נסתלקו ממנו 
זיהרא עילאה,  ואלו נקראות  ועלו למעלה למקומן. 
שהן נשמות הצדיקים הגדולים ביותר, כמשה רבינו 
ורשב"י ואליהו הנביא וכיוצא. ויש נשמות שנשארו 
בו בקומתו ונתמעטו; אמנם הנשמות שבאו מאיברי 
הגוף שהן ז"ת של כלל קומתו - אלו ירדו ונשתקעו 
בקלי', ואותן יש לברר ולהעלות למעלה על ידי עסק 

התורה ומצוות במשך שיתא אלפי שנין.
הניצוצין  לברר  ועצום  גדול  תיקון  שאין  לך  ודע 
התורה  בסודות  העסק  כמו  הנשמות,  מן  הנפולים 
הק' ועבודת הכוונות בשמות הקדושים בעת התפילה 
וקיום המצוות. וזהו בדרך כלל. אבל בדרך פרט, הרי 
את  לתקן  הייעוד  נכון  וגלגול  גלגול  בכל  אדם  לכל 
מה שחיסר בגלגוליו הקודמים, ועל פי ה' יסעו ועל 
פיו יחנו. דהיינו שהי"ת רצה שלא ידח ממנו נדח, על 
שהוא  מה  עפ"י  תיקונו  מסלול  אדם  לכל  מתֵוה  כן 
צריך בכל עת ובכל שעה, בין אם בפשט או רמז או 
טובים  מעשים  שעשה  מה  לפי  וכן  סוד.  או  דרוש 
או רעים לזולתו בגלגולים הקודמים - כך יזדמן לו 
מעשיו  ולהשלים  לתקן  המתאימה  בעת  בהשגחה 
בין אדם לחברו. ושורש הכל הוא לפי "איפה היית 
ד'). דהיינו, באיזה אבר או  ל"ח,  (איוב  ביסדי ארץ" 
שגם  לכתחילה,  נשמתו  נאחזה  הראשון  באדם  גיד 
נפילה  המקום  לאותו  גרם  עצה"ד  בחטא  הפגם 
בהתאם. וכן חלקו בגרימת חורבן בית המקדש, שכן 
כל עם ישראל נתחייבו על זה, עד כי נתפזרו ניצוצות 
נשמותינו בגלות לתקן הפגם. וגם בזה חלה ההבחנה, 
אם היא נשמה גדולה של גדול הדור או ת"ח, שאז 
נפילתה כאמור אבר באבר באדם בליעל ר"ל. דהיינו 
שאם היה מהראש שהוא ג"ר, הרי גם נפילתו למקום 
הראש בקלי', ותיקונו קשה יותר. כאמור בדברי חז"ל 
במדרש, כל הגדול מחבירו - יצרו גדול ממנו. כי הרי 
בזה שהיה שורשו גבוה - גם נפל בבחינה קשה יותר 
בקלי', על שום אחריותו לכל בני הדור. ואם זו נשמה 
מנשמות בעלי הבתים - גם נפילתה בהתאם, לבחינת 
זה. ואם היא נשמה חיצונית של  חג"ת בזה לעומת 

בחזקת  והיא  בלבד,  נה"י  קומתה  הרי  הארץ,  עם 
שיעסוק  בכך  ותיקונה  בהתאם.  נפילתה  וגם  נפש, 
לא  כלל  בדרך  כי  ההלכות,  וקיום  התורה  בפשטי 
יעמוד לאדם כזה כחו לעסוק בפנימיות. ואין נדרש 

מהאדם אלא מה שבכחו ויכולתו לעשות.

עשירות  של  במזל  אדם  כל  נולד  מדוע  הבן  ובזה 
או ר"ל עניות, אחד בריא ואחד חולני, אחד מוצלח 
כיוצא  וכל  לא-יוצלח,  ואחר  אחר  או  זה  בתחום 
בזה. ולכאורה תראה לא פעם כמה אנשים צדיקים 
יש  אמנם  שעתו.  משחקת  לרשע  ואילו  להם,  ורע 
איש  כל  יצטרך  מה  הרבה,  וחילוקים  פרטים  בזה 
 - עוונותיו, או לחליפין  בגלגולו הנוכחי לשם תיקון 
במה יזכה בתור ׂשכר על מעשיו בגלגולי העבר. ואף 
השכל  בעיני  צודק  הדבר  נראה  לא  פעמים  שהרבה 
המוגבל שלנו, מבלתי יכולת האדם הרגיל לראות את 
גלגוליו הקודמים. כי אז היה מצדיק את הדין על כל 
מאורעותיו, ואומר שצדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל 
מעשיו עמו. כי אי-אפשר לו לאדם לשפוט על נכון את 
צרכי נפשו לתקן עצמה באותו הגלגול לפי ראות עיניו, 
אם לא יידע איפה היה ביסד ה' הארץ, דהיינו מהיכן 
שורש נשמתו, ומה ָפגם בגלגוליו הקודמים, ומה היה 
חלקו בחורבן ביהמ"ק. ומה היה חלק נשמתו בחטא 
דעצה"ד, דהרי כולם היו שותפים עם האדם באותו 
החטא, להיותנו כולנו חלקים מנשמתו הכוללת. ואין 
בכח שכל האדם להבין על בוריה מלאכת התיקונים, 
מדוע קרה לו כך וכך, ואח"כ יקרה לו מה שיקרה. כי 
זו מלאכת מחשבת ביד בורא העולם בגאון עוזו, וכל 
נסתרות  ואין חכם באדם שיבין  וצדק,  דבריו אמת 

השגחתו ית' בדעת אנוש.
דברים  קצהו  אפס  האריז"ל  מרן  לנו  גילה  אמנם 
כלליים להבין לפי מיעוט הׂשגתנו איך ובאילו דרכים 
וכתב  הגלגול.  בדרך  האדם  תיקון  מנגנון  מתנהל 
מורנו הרח"ו תלמידו הנאור, את "שער הגלגולים" 
ו"ספר הגלגולים", שני חיבורים לגלות את עינינו כל 
אחד כפי שיעור השגתו. וכן תמצא במקומות שונים 
בעצה"ח ובשאר ספרי תורת האריז"ל אי-אלו כללים 

ופרטים להאיר את עיניך בחכמה מופלאה זו.

נמצאים  איננו  היום  רובנו  רוב  כי  לדעת  לנו  ויש 
בפעם הראשונה בעוה"ז, כי אם כבר היינו כאן הרבה 
האדם  נתקל  פעם  ובכל  שונות.  בתקופות  פעמים 
באשר  עמו,  יחד  בגלגול  הבאים  האנשים  באותם 
מארי  ויש  תיקונו.  למסלול  קשורות  נשמותיהם 
למה  ידמה  פניו  קלסתר  שאפילו  האומרים  דקבלה 
שְפני  לרוב  תמצא  וכן  הקודמים;  בגלגוליו  שנראה 
התלמיד דומים לּפניו של רבֹו, מטעם כי נשמותיהם 

מבוא לגלגול נשמות
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קשורים אהדדי. כי רב הבא ללמד את תלמידו חכמה 
ויש  נשמתו.  שורש  מקום  אל  יחס  לו  יש  בהכרח   -
אשר אביו או אמו או אשתו בגלגול זה - היו בנו או 
בתו, או קרובי משפחה אחרים בגלגוליו הקודמים, 

הכל כפי משפט ה' וגזירת חכמתו ית' וית'.
ותדע שאותם גדולי הדור המנהיגים והמלמדים את 
הדור דעה, הם הנשמות הגדולות שהיו לפנים גדולי 
ללמד  פעם  בכל  חוזרים  כן  על  הקודמים.  הדורות 
הדורות  בני  את  פעם  בכל  ומדריכים  בינה,  אנוש 
דור  בכל  ישנה  רבינו  משה  ונשמת  התיקון.  בתלם 
ודור, ומתלבשת בכל מי שמחדש דברי תורה, כי בזה 
ממשיך הוא את מפעל תיקון האדם הראשון המוטל 
תורה,  דברי  המחדש  מובהק  ת"ח  כל  כן  על  עליו. 
מעוברת  היתה  רבינו  משה  של  רוחו  כי  הוא  בידוע 
צינור  כי משה הוא סוד הדעת הכללית שהיא  ִעמו, 
שדרכו מושפעת חכמת התורה לעולם, עד ביאת גואל 

צדק, יראו עינינו במהרה.

אמר איוב, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש  והנה 
הי"ת  שנותן  הוא  רמז  האריז"ל,  ופירוש  גבר.  עם 
פעמים  שלוש  או  פעמיים  רק  אדם  לכל  הזדמנות 
לחזור בגלגול לתקן עוונותיו, אף שלא עשה מאומה 
לא  מזה  יותר  אבל  הגלגולים.  אותם  בכל  לתיקונו 
ר"ל,  לגיהנם  אותו  ומורידים  ההזדמנות,  לו  ניתנת 
ומתתקן שם בהסיר זוהמת נפשו. על כן חשוב לכל 
יבזבז הזמן בהיותו בעוה"ז בלא תיקון,  אדם שלא 
ולא יפסיד חלילה את ההזדמנות שניתנה לו. ואפילו 
שבשמים,  אביו  כלפי  ויראה  באהבה  מעט  התעורר 
ועשה תשובה - ולו חלקית - על מעשיו הלא כשרים, 
ובזכות זה עלה לו אפילו חלק קטן מהתיקון הנדרש. 
הרי כבר על ידי זה תינתן לו ארכה נוספת, ויבוא עוד 
לעולם לתקן את שאר מעשיו. כי הי"ת ארך אפיים 
לאלפים  חסד  ועושה  אומרו,  וזהו  ואמת.  חסד  ורב 
[הכוונה, לתת אלפי הזדמנויות של תיקון] לאוהביו 
ולשומרי מצוותיו. אשר לכך גלגו"ל גי' חס"ד, והבן.

גמר  עד   - הזמן  כל  האדם  שיתקדם  היא  והתכלית 
הנפולים  הניצוצות  כל  את  להעלות  נר"ן  תיקון 
העסק  נחשב  התכלית  זו  ולשם  האצילות.  לקדושת 
בפשט,  מהעסק  מאה  פי  שמועיל  הקבלה,  בסודות 

ויש האומרים כי אף יותר מזה.

ועוד תדע בסוד מה שאמרו חכמינו, הבא להטהר 
- מסייעין אותו. מי הם המסייעין אותו, אלו נשמות 
בתיקון  הָחפץ  לאדם  הקב"ה  ששולח  הצדיקים 
נשמתו. דהיינו כאשר מתעורר האדם בהתעוררותא 
קדושתו  על  קדושה  ולהוסיף  מעשיו  לתקן  דלתתא 
שכבר רכש לו. אזי מעורר הקב"ה מלעילא נשמה של 

צדיק אחד אשר גם הוא היה משתדל באותה הדרך 
הנשמה  את  ושולח  בה,  ומהדר  המצוה  באותה  או 
איש  הוא  אם  גם  האדם,  אותו  אל  להצטרף  ההיא 
פשוט. וזה נקרא "עיבור" הנשמה ההיא אצל אותו 
טובים.  ומעשים  לתשובה  המתעורר  בעוה"ז  האדם 
אל  צדיקים  של  גדולות  נשמות  שמצטרפות  ויש 
האדם מישראל ביום שבת קודש, שאז כל אחד זוכה 
כל  ששם  עדן  גן  למנוחת  יותר  קרוב  ונעשה  לעליה, 
נשמות הצדיקים. ודע כי ההבדל בין גלגול גמור של 
נשמה בגוף האדם הנולד בעוה"ז, לבין עיבור - הוא 
בזה שהנשמה המתגלגלת קשורה קשר בל-ינתק עם 
הגוף שבו היא נכנסה, ולא תצא ממנו עד יום מותו. 
לא כן המתעבר, כי הוא כאורח הנכנס לבית מארחו; 
כי אז בא לפי שעה, ויכול בכל רגע לקום ולעזוב, ואין 
בידי בעל הבית לעכבו. פירוש, מצטרף אותו הצדיק 
אל האדם המתקן מעשיו רק להשתתף עמו במצוותיו 
ומעשיו הטובים, ואין לו חלק בעבירות שעושה ר"ל. 
באותו  להתמיד  יפסיק  או  יתכעס,  או  ירשיע  ואם 
נשמת  אותו  תעזוב   - לעשותו  שהתעורר  התיקון 
הצדיק המתעברת בו, ותעלה חזרה למעלה. כי אין 
הוא נדון להיות עמו בכל ימי חייו, אלא כאורח הבא 
לרצונו לשמוח עם בעל הבית. ואינו חייב בהוצאות 
ברצונו  נכנס  אלא  וכיוצא,  הנקיון  ובעבודות  הבית 
ויכול לצאת ברצונו. וכל זמן שיש לו נחת רוח להיות 
הטובים  מעשיו  בגין  האדם,  אותו  אצל  נשמתו 
ותיקוניו - יתמיד להיות עמו לסייעו. אבל אם יירד 
נחת  עוד  למתעבר  אין  הרי  ממעלתו,  חלילה  האיש 

רוח להיות עמו, ויעזוב ויפרח לו אל מקומו בקודש.

הנך מוצא בכל הללו שעיקר התיקון תלוי  אם כן 
בנשמות הגדולות של צדיקי האמת. על כן מי שחפצו 
בתיקון נפשו, רוחו ונשמתו - עליו לתור אחר הצדיקים 
ולחפש קרבתם תמיד. כי בפיהם עצה ותבונה לכוון 
כל אדם אל דרכו הנכונה, להיותם כלים זכים דג"ר 
במילים  כן  על  תמיד;  דרכם  מאיר  העליון  שהאור 
בודדות יידעו להפנות אותך לדרך האמת. כי כן הוא 
דרך  מתַוה  שהבינה  בדין,  הרחמים  מידת  שיתוף 
דרכיה  את  הבת  לה  שתאמץ  עד  המלכות,  לתיקון 
ומידותיה הנעלות של אימּה. וכן הצדיק הוא מידת 
מידת  בסוד  שהם  ההמון  אנשי  לעומת  הרחמים, 
הדור  אנשי  של  תיקונם  בהכרח  תלוי  לפיכך  הדין; 

באותו המאור הגדול, על כן לאורו ילכו.
אשר  ל-ה'.  יוקים  ו'  הזוהר,  ְדבר  משמעות  וזהו 
הצדיק, הוא סוד ו', דכורא - מקִים ומתקן את אנשי 
דורו, שהם סוד ה', המלכות. עד אשר יתקיים בנו, 
עינינו  יראו  ירשו ארץ,  לעולם  כולם צדיקים,  ועמך 

וישמח לבנו במהרה בבוא גואל צדק, אמן.
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דע כי ארבעה עולמות הם: אצילות, בריאה, יצירה 
עולם  נק'  יחדיו  וכללם  אבי"ע.  הנקראים  ועשיה, 
התיקון. וכבר ידעת כי בכל עולם מאותם אבי"ע יש 
ישסו"ת,  עילאין,  או"א  אנפין,  אריך   - פרצופים  ה' 
ז"א ומלכות. ועתיק הוא כתר המקיף עליהם; אמנם 
בו אין השגה של ממש ואינו ניכר, רק מאירים חג"ת 
נהי"ם שלו בראש אריך אנפין דכל עולם, ואין כאן 
עולם  שבכל  פרצוף  בכל  והנה  הזה.  הלימוד  מקום 
יש נשמות בני האדם הנולדים מזווג דיסודות דזו"ן 
שבו; ויש זווג רוחני עליון הנקרא זווג דנשיקין שהוא 
בבחינת זווג או"א, וממנו נולדים מלאכים חסרי גוף 
גשמי מוצק, כד"א עֹשה מלאכיו רוחות (תהלים ק"ד, 

ד') וכו', ואין לנו עסק בהם עתה.
והנה כאשר ברא ה' את האדם הראשון, היתה נשמתו 
מבריאה.  היה  אור  של  גוף  וגופו  דאצילות.  מז"א 
בגין  אמנם  דאצילות.  ממלכות  היתה  אשתו  וחוה 
דג"ר  דרגין  להם  היו  אז,  שהיתה  העולמות  עליית 
הראשון  האדם  קומת  הגיע  ובזה  החטא,  טרם 
ירדה  אדם,  חָטא  כאשר  והנה  דאצילות.  אריך  עד 
נשארו  בו  כלולות  שהיו  מהנשמות  וחלק  קומתו, 
לבי"ע  ונפלו  ירדו  וחלק מהן  ירדו לקטנות;  אך  בו, 
 - וזהו שאמרו חז"ל שכאשר חטא האדם  דפרודא; 
נשרו איבריו, היינו נשמות בני האדם שהיו כלולים 
ונפלו למקום הקלי' ונתלבשו בגוף אדם בליעל.  בו, 
נסתלקו  שבו,  מג"ר  שהיו  ביותר  הנעלות  והנשמות 
הנקראות  והן  שבאצילות,  המעלות  לרום  למעלה 
"זיהרא עילאה" דאדם. וגופו נתלבש בחומר העוה"ז 
הנקרא משכא דחויא, היינו עור הנחש. הוה אומר, 
והוא  בו,  שוכן  הרע  היצר   - הגשמי  העכור  הגוף 
המניע העיקרי שבו המעוררו לפעול ולהשיג מבוקשו. 
ונמצא שהגוף העכור הזה עצמו מדיח את האדם כל 
פעם לחטאים ועוונות ר"ל, ומרחיקו מן הקדושה, כי 
כחות  ואותן  הקדמוני,  הנחש  ניזון  הללו  מהעוונות 
הנפש שעל ידיהן עושה את העבירות ומעשים רעים 
- ניתנים ברשות הסט"א, והיא פרנסתו. וזהו, ונחש 

עפר לחמו (ישעיהו ס"ה, כ"ה), והבן מאד. 
זוהמת  מעורבת  כאשר  החטא,  שאחר  הזה  ובמצב 
הנחש בנפשותיהם של אדם וחוה, הם הולידו את קין 
והבל. כדכתיב, והאדם ידע את חוה אשתו (בראשית 
ד', א'), שנזדווגו בסוד הדעת שנפגם בחטא הקדמון, 

והבן. ובזה יצאו קין והבל מעורבים מקדושת האדם, 
דפרודא  דבי"ע  ומּכלים  מאצילות,  הארות  היינו 

הבל  והיה  היצה"ר.  הוא  הנחש,  טומאת  כח  שבהן 
השמאל,  בסוד  וקין  דרוח,  אור  היינו  הימין,  בסוד 
חכמה,  להשיג  יכולת  מצד  והנה  דנפש.  אור  שהוא 
היה קין מעולה מהבל, בסוד מה שאמר לו הי"ת, אם 
תיטיב - ׂשאת. היינו, אם תתגבר על יצרך ותכריע את 
אחיך,  על  והתנשאות  עליה  לך  תהיה   - לטוב  נפשך 
חטאת  לפתח   - תיטיב  לא  ואם  הבכור.  אתה  שכן 
ובו  יותר,  וכו'. והבל היה רוחני  ו')  (שם, פסוק  רובץ 
שלטה זוהמת הנחש פחות מקין. אך עדיין לא היה 

זך לגמרי, כי כח החטא דעצה"ד היה מעורב גם בו.

עם כל אחד מהאחים נולדו תאומות יתירות  והנה 
להיות להם בנות זוג. והן נרמזו בכתוב בתיבת "את", 
שה"ס המלכות שבה האותיות מא' עד ת', שהן סוד 
את  ותלד  [=חוה]  "ותהר  כתיב,  בקין  והנה  הכלים. 
קין"; ואילו בהבל - "ותֹסף ללדת את אחיו את הבל" 
וכו'. נמצא שיש "את" אחד עם קין, ופעמיים "את" 
עם  יתירה  תאומה  שנולדה  חז"ל  ודרשו  הבל;  עם 
הבל, ובכך היו לו שתי נשים, ולקין רק אחת. ויאמר 
קין אל הבל אחיו, אני הבכור ולי מגיע פי שנים, לכן 
בשדה,  בהיותם  ויהי  היא.  שלי  היתירה  התאומה 
החטא  גרם  וכך  ויהרגהו.  אחיו  הבל  על  קין  ויקם 
הקדמון של אדם וחוה ירידה גם אל הדור הבא, ובא 

לביטוי בהמשך קלקול העולם.

ניצוצות  את  לתקן  עתה  שיש  כן  אם  נמצא 
נשמות  וגם  הקלי',  בעומק  שנשתקעו  האדם  נשמת 
ׂשאת.   - תיטיב  אם  בסוד  ובהבל,  בקין  התלויות 
בבי"ע  הנפולים  הניצוצות  את  לנשאֹות  יש  הכוונה, 
אל  כולם  שיעלו  עד  מדרגה  אחר  מדרגה  דפרודא 
הנוק' דאצילות, ומשם ע"י זווג זו"ן דאצילות פב"פ 
ישראל;  בגוף  להוולד  הזה  בעולם  ויבואו  יתגלגלו 
ועל ידי תורה ומצוות ומע"ט של בני ישראל ימשיכו 
וזהו  בב"א.  גואל צדק  ביאת  עד  ולהתתקן  להזדכך 
סוד כל עבודתנו ומעשינו אשר נצטוינו לעשותם בהר 
סיני במשך ששת אלפי שנות התיקון; ויעשה אותם 
עליונה  חיות  שימשיך  אומר  הוה  בהם,  וחי  האדם 
דאצילות, ע"י תיקון היסוד חי העולמים לתקן זווג 

אדם וחוה, היינו זו"ן דאצילות, והבן מאד.
במעלות  מספור  רבים  פרטים  שישנם  לדעת  ויש 
וקומות הנשמות, לפי שורש ומקור כל נשמה ונשמה. 
במקום  תלוי  כזו  מדרגה  כל  של  תיקונה  כן  אם 

תיקון הנשמה בסוד הגלגולתיקון הנשמה בסוד הגלגול
תיקון הנשמה בסוד הגלגול
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לדעת  לאדם  שיש  מכאן  אבי"ע.  בעולמות  אחיזתה 
בגלגול,  בא  תיקון  איזה  ולשם  נשמתו  שורש  מאין 
הולך  אתה  ולאן  באת  מאין  דע  שאמרו,  מה  בסוד 
נשמתך  שורש  מאין  לומר,  רצו  א').  משנה  ג',  (אבות 
כלומר, האם  הנוכחי.  בגלגול  עליך לתקן עתה  ומה 
מקור נשמתו הוא מאדם, או מקין או מהבל; ואיזו 
קומה ממנה בא לתקן כעת, ומה ָפגם עדנה, ומה כבר 
וזו הידיעה אינה  הספיק לתקן בגלגוליו הקודמים. 
ואנו  המקובלים.  גדולי  אצל  אם  כי  היום,  מצויה 
סודות  לנו  שיגלה  עינינו  ה'  ֶאל  הזה,  היתום  בדור 
קומת  יש  אדם  לכל  כי  לדעת  יש  והנה  הק'.  תורתו 
ביצירה,  השוכן  רוח  לו  ויש  בעשיה;  השוכנת  נפש 
ובאצילות  מבי"ע;  דרגין  ואלו  מבריאה.  נשמה  ויש 
יש אור חיה ויחידה, וכל זמן שלא זיכך את מדרגות 

בי"ע, מאירות לו מלמעלה בסוד המקיפין.

דפ'  בסבא  הזוהר  מאמר  את  מאד  הבן  ועתה 
האדם  נולד  שכאשר  בסולם),  י"א  (אות  משפטים 
מביאים לו נפש, ואם זכה יותר מביאים לו רוח וכו'. 
שכן כל אדם הנולד בעולם הזה, זוכה ברגע הלידה 
לנפש ממלכות דעשיה. והיא קומת האור הבסיסית 
סדר  המשך  אולם  גוף.  חיי  כלל  לו  אין  שבלעדיה 
תיקונו תלוי בהתקדמותו בדרכו הרוחנית: אם עשה 
מעשים  ועשה  המצוות,  וקיים  כראוי  תיקונו  את 
טובים וגמל חסד עם הזולת. אזי בזה תיקן את חלק 
נשמתו;  של  הרוח  לֵחלק  וזוכה  שבו,  העשיה  נפש 
דהיינו, נמשך לו רוחו מאותו המקום בעולם היצירה 
ששם אחיזת שורש נשמתו. ועתה אם יתמיד בדרך 
המלך וישקוד על לימוד התורה הק' כראוי, ויעסוק 
למיצוי  יגיע   - יכולתו  דרגת  כפי  ולילה  יומם  בה 
נשמתו.  שורש  אחיזת  במקום  היצירה  עולם  תיקון 
הא למדת כי עולם העשיה מתתקן ע"י קיום מצוות 
ומעשים טובים, כי שמו כן הוא, ועולם היצירה עם 
הרוח שבו מתתקן ע"י עסק התורה והגות בה. ובזה 
בעשיה  הנפולים  הניצוצות  את  ומעלה  מברר  נמצא 
ויצירה של הקלי', בסוד זה לעומת זה עשה האלקים, 
אל הקדושה האלוקית, ומתעלה יחד אתם. והקלי' 
מתה  לפנים,  הללו  בניצוצות  אוחזת  שהיתה 
ומתבטלת מן העולם. וכאשר זכה לתקן גם את רוחו 
ומַתקנּה  נשמה מבריאה,  גם  מיצירה, ממשיך אליו 
ע"י העסק בפנימיות התורה, דהיינו קבלה וחסידות, 
וזיכוך המידות העליונות, באהבת ה' ויראתו; וככל 
שמתקדם במסלול תיקונו, כך מזֵמן לו הי"ת נסיונות 
להתעלות בקודש ולהכניע את הטומאה כפי המדרגה 
שהגיע אליה. ובהתאם לכח מעשיו בונה את עולמו 
הרוחני בגן עדן מקדם, אשר לשם תגיע נשמתו בסוף 

דרכה בהשלימו מסכת עבודת הבירורים.

אך  בלבד.  כללי  תיאור  אלא  אינו  זה  כל  אולם 
בהתבוננות לעומק תמצא שדרך התיקון מורכבת עד 
שיעסוק  אפשר  כי  קץ.  אין  עד  רבים  ופרטיה  מאד, 
האדם בלימוד התורה רק לדעת דרכי המעשה, דהיינו 
הלכות בלבד, בלא הבנה עמוקה ופלפול. ובזה יזכה 
זוכה להארה  והגם שאז  ְמעִׂשיה בלבד;  דנפש  לרוח 
מסוימת מנפש דיצירה, כי עוסק בכל אופן בלימוד. 
עדיין אין זו אלא הארה בעלמא, ולא קומה שלמה 

אמיתית דרוח. וכך עוד תמצא גוונים הרבה.
ומאידך, אם זיכך לגמרי את קומת הנפש מכל וכל, 
אשר  מתוקן,  בלתי  מיצירה  רוח  אליה  יחבר  איך 
הקלי' עדיין אוחזות בו. ולזה כבר השיב האריז"ל, 
כפי דבריו בספר הגלגולים, שכדי להביא לאדם רוח 
מיצירה מספיק שיעשה תיקון עיקרי של נפשו, ולאו 
לתקן  לו  נותרו  כאשר  אלא  לגמרי.  יסיימו  דוקא 
הוא  מוכשר  כבר  העיבור,  בסוד  לתקנן  ְשדי  מצוות 
להמשיך אליו הארה מקומת הרוח דיצירה, כי אז גם 
נפשו לא לגמרי מושלמת, ובזה יכול להמשיך לתקן 
את שתי הקומות יחד. ואף שבאופן זה זוכה להארה 
לצורך תיקון  לקומה שלמה, מכל מקום  ולא  בלבד 
של  התיקון  שארית  ואת  מדרגה.  בזה  עולה  הכלים 
עם אדם  בעיבור  שיבוא  להשלים אח"כ,  יוכל  נפשו 
קשר  לו  ואין  במצוות,  רק  עמו  משתתף  שאז  אחר, 
עם עבירותיו. אמנם האיש שהשלים את תיקון דרגת 
הנפש לגמרי - לא יבוא הרוח הבלתי מתוקן להתחבר 
עמה, אלא יבוא בגלגול מורכב על נפש הגר. וכאשר 
יסיים אותו גר הצדק לתקן את נפש עצמו ואת רוחו 
של היהודי. אזי ימות הגר, ותעלה נפשו אל מקומה, 
והרוח השייך ליהודי יצטרף בעולם האמת אל נפשו 

המקורית. וכן הסדר עם הנשמה, והבן.

ענין  והוא  כאן.  ללמוד  חשוב  פרט  עוד  יש  ברם 
בגלגול.  החוזרות  ישנות  ונשמות  החדשות  הנשמות 
כי  ידוע  הנה  נמרץ.  בקיצור  הדברים  כאן  ואביא 
נשמה  נק'  לעולם  הראשונה  בפעם  הבאה  הנשמה 
כדלעיל  הנפש  לתקן  האדם  יזכה  אם  ואז,  חדשה; 
-  אין לו עיכוב לקבל מיד באותו מחזור החיים גם 
את הרוח מיצירה. ואם תיקן גם אותו, יקבל נשמה 
תיקונו  את  ָגמר  הרי  לתקנה,  יזכה  ואם  מבריאה. 
בגן  בקודש  למקומו  לעילא  ועולה  אחד,  גלגול  תוך 
כל  לתקן  זכה  לא  אם  כן  לא  עולמים.  למנוחת  עדן 
יצטרך  אז  כי  ממנה.  חלק  רק  אלא  נפשו,  קומת 
וכמה  כמה  שיצטרך  ויתכן  נוסף,  בגלגול  לחזור 
גלגולים עד גמר מלאכת בירור ניצוצותיו. ואז כאשר 
גמר את תיקון נפשו מעשיה, ימות וייצא מן העולם, 
יזכה לתקן  וכאשר  בגלגול אחר לתקן הרוח.  ויבוא 
הרוח, אזי ימות ויתגלגל שוב בשביל הנשמה. וכך עד 
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ולכך הנך רואה לפעמים  נר"ן בשלמות.  גמר תיקון 
שצדיק מת בחצי ימיו, והוא צער גדול לכל יודעיו, כי 
רואים צדיק מת בצדקתו. אלא זהו סימן שהשלים 
מחזור תיקון קומתו, ויבוא אח"כ בגלגול אֵחר לשם 
בירור קומה גבוהה יותר, ורֵאה עתה כי צדיק ה' בכל 

דרכיו וחסיד בכל מעשיו, אל אמונה ואין עוול. 
ויש לדעת כי כל קומה נוספת נמצאת מאירה ומעָלה 
גם את קודמתה. דהיינו, כמו שכתב מהרח"ו בשער 
עשיית  ע"י  לבדה  לנפש  זכה אדם  הגלגולים, כאשר 
שמתקן  למרות  הרי  בתורה,  עסק  בלתי  המצוות 
אותה, משולה היא לאשה היושבת בדד ואין בעלה 
עמה (עיי"ש בהקדמה י"ח). אמנם כאשר יבוא הרוח, 
ויעסוק האדם בתורה לשמה - תאיר גם הנפש אור 
גדול יותר, כי בזה נמצא כאילו שב בעלה אליה, וזה 
לה שמחה ונחת. וכן הוא כאשר זוכה לעסוק בסודות 
התורה ויתקן בזה נשמה מבריאה. כי אז גם העסק 
בתורה מצד הרוח ישתלם בחיות גדולה ויאירו דבריו 
באור חדש המעולה מן הדרגה הקודמת. וזה כי הג"ר 
העליונה,  במדרגה  תלויים  תחתונה  קומה  כל  של 
שידענו  כמו  בה  להאיר  יורדים  ממנה  אח"פ  באשר 

עֵדנה מסדר תיקון העולמות, והבן מאד.

והנה פשוט הוא, כי אין בידי אדם אחד לתקן את 
כל עולם העשיה על כל פרצופיו וספירותיו. וכן הוא 
בכל עולם ועולם. וזה לטעם כי לכל אדם יש שורש 
של  אחר  או  זה  אבר  הנק'  מסוים  במקום  נשמה 
אדה"ר. ופשיטא שאיש אשר שורש נשמתו המקורי 
הוא באבר הנצח דת"ת שבגוף אדה"ר, דהיינו בחג"ת 
שבו, תהיה נפשו מאותו המקום  בעשיה. וגם ביצירה 
אחיזת שורש רוחו יקבע את מסלול התיקון שלו, וגם 
בבריאה ובכל עולם ועולם. הוה אומר, יהא לאל ידו 
לתקן רק את האבר המסוים בכל עולם ועולם ששם 
באותו  שם  אמנם  יותר.  ולא  נשמתו,  שורש  אחיזת 
האבר אוחזים בד"כ גם נשמות של אנשים אחרים, 
והם כולם עֵרבים זה לזה. לכן יש שיוטל על האדם 
יהיה  לא  ואולם  אליו;  קרוב  ששורשו  זולתו  לתקן 
ַערב לשאר הנשמות האוחזות באיברים אחרים, כי 
עֵרבים  ישראל  אומרם,  וזהו  לתיקונן.  קשר  לו  אין 
הימצאּות  מקרבת  נובעת  הערבות  זו  אשר  זל"ז, 
כולם,  את  מעלה  אחד  ונמצא  נשמותיהם.  שורשי 
ואחד מוריד את כולם. וכאשר חוטא אחד מקבוצת 
לכל  ירידה  זה  יגרום  לפעמים  הסמוכות,  הנשמות 
גדול  שצדיק  תראה  וכך  האבר;  באותו  האחוזים 
שעובד את הי"ת יומם ולילה ועושה תיקונים גדולים, 
יש לו לפעמים ירידה לקטנות בסוד שבע יפול צדיק 
וקם (משלי כ"ד, ט"ז), כי נצרך לתקן גם את נְשמות 

האחרים הקרובים אליו, ודי לחכימא.

את  לתקן  מוטל  ואחד  אחד  כל  על  כלל  בדרך  וכך 
האבר הפרטי ששם אחיזת נשמתו; אבל בדרך פרט, 
בחטא  המדרגות  ירידת  שעקב  לפעמים  יקֵרה  הרי 
גדולה  נשמה  יורדת  פרטי,  פגם  איזה  או  דעצה"ד, 
בכלים  להתלבש   - האצילות  בעולם  לפנים  שהיתה 
בתחילת  נזכר  וזה  עשיה.  או  יצירה  או  דבריאה, 
"חולו  כזו  נשמה  המכנה  בזוהר,  דמשפטים  הסבא 
של שבת". ואז תראה שנשמה גדולה תבוא לפעמים 
מגולגלת באדם פשוט, תחת שהיה ראוי להיות ת"ח 
גדול, או מנהיג מראשי הדור. ובזה יש לאותו האדם 
מעולם  הנעלה  המקורית  המדרגה  מדרגות:  שתי 
אותה  וכן  שלו;  העיקרית  הנשמה  והיא  האצילות, 
המקורית  הנשמה  ירדה  ששם  השפלה  המדרגה 
ונתלבשה שם, היינו בבריאה או יצירה או עשיה. ואז 
בגוף אדם פשוט,  נולד  רק  גדול,  הוא במקורו אדם 
המקורית  למדרגתו  להתעלות  יכול   - יזכה  ואם 
ולזכות לגדולה. וכך תראה שלפעמים אנשים שבאו 
מתחתית החברה - עולים לגדולה והנהגה, ומתגלים 
רבבות.  של  קהל  הכובשים  גדולים  כשרונות  אצלם 
וגם אנשים שהיו מעורבים עם ההמון ולא ניכר בהם 
כמאורי  מתגלים  זמנם  בבוא  גאונות,  של  זיק  שום 
ׂשמו  לא  איך  תמהים,  וכולם  ויראה.  בתורה  הדור 
לב לנשמה גדולה כזו אשר היתה מצויה ביניהם, כי 
תואר  כל  ללא  פשוט  איש  איך  עיניהם  לנגד  רואים 
פנים המאירות  והדרת  לו כח השפעה  - קונה  והדר 
כשמש היוצאת מנרתיקה. ומה רבו מעשי ה' אלקינו, 

כי כולם בחכמה עשה.

דרכי תיקון הנשמהדרכי תיקון הנשמה

בטרם נדּון על דרכי התיקון, יש להבין ולו אך במעט, 
את הפגם הנגרם לנר"ן של האדם על ידי חטאיו. הנה 
ושס"ה  איברים  ברמ"ח  מבחינים  אנו  כללי  באופן 
האדם,  נפש  של  הרוחניים  החלקים  שהם  גידים 
ובכל  שבו,  ונשמה  ברוח  הוא  וכן  תרי"ג;  שכללם 
קומה שמשיג. וכמו שבגוף גשמי כל אבר וגיד פרטי 
האיברים  כך  הגוף.  מערכות  בכל  בתיפקודו  קשור 
והגידים הרוחניים נכללים כל אחד מכולם, והבן זה 
מאד. והנה אותם תרי"ג החלקים שבנשמה, נתן לנו 
מצוות  רמ"ח  שהן  המצוות,  תרי"ג  כנגדם  הקב"ה 
עשה ושס"ה לא תעשה. ואם עבר חלילה האדם על 
אחת ממצוות התורה, נבחן בזה שפגם באבר או גיד 
זאת  עשה  ואם  המצוה;  לאותה  השייך  נשמתו  של 
רק בפועל המעשה בלתי כַונה כלשהי, הרי בדרך כלל 
נמצא שפגם בנפש מעשיה. אבל אם עשה זאת מתוך 
כונה רעיונית, דהיינו קבע את מעשה העבירה להיות 
ָפגם  בזה  הרי   - בחייו  בה  לנהוג  עקרונית  דרך  לו 

תיקון הנשמה בסוד הגלגול


