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 באיזה גוף תקום –נשמה שהגיע בגילגולין  

 גוף האחרון  –דיעה א'  

 אגרת ר'  אגרות קודש ח"ב

אמר רבי חזקיה, אי תימא דכל גופין דעלמא יקומון ויתערון מעפרא, אינון גופין דאתנטיעו בנשמתא חדא מה  

תהא מנייהו? אמר רבי יוסי, אינון גופין דלא זכו ולא אצלחו, הרי אינון כלא הוו, כמה דהוו עץ יבש בההיא  

 יקום.   –י כדקא יאות דאתנטע ואצלח ונטע שרשו –עלמא, הכי נמי בההוא זמנא, וגופא בתראה  

 

 הגוף שעשה רוב התומ"צ  –דיעה ב'  

 אגרות קודש ח"ב אגרת רה

איתא בשער הגלגולים )סוף הקדמה ד( ובספר הגלגולים )פ"י( בפי' מרז"ל )פסחים סח, ב( שר"ש הי' אומר ...

והשלים נפשו ולא חסר אשר ידע ר"ש כי הי' בראשונה בגוף בבא בן בוטא    -חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי כו'  

לו כ"א דבר מועט, וע"ז נתגלגלה נפשו שנית ברב ששת, ובאופן גלגול כזה הסדר הוא, אשר עיקר השכר של  

התומ"צ שעושה בגלגול הב', הוא רק לצורך נפשו ולא גופו השני, כי בזמן התחי' תחזור נפשו אל הגוף הא' שבו  

 .עצב, והי' אומר חדאי נפשאי דוקא ולא הגוף -"ש של ר -עסק בתו"מ רוב הצריך לו, ולכן הי' גופו 

ונראה לפע"ד לומר דכ"ז הוא בשאר תומ"צ, אבל כשיאמרו שמועה מפי רב ששת, שאז צ"ל שפתים דובבות  

ולכן השתדל הוא בפרט שיאמרו   בקבר בעוה"ז, פשיטא ששפתי גוף ר"ש, ולא בבא בן בוטא, יהיו דובבות. 

 ... שמועה מפיו

 
 כל גוף תקום עם חלקו של הנשמה  – ' גדיעה 

 אגרות קודש ח"ב אגרת רט

 בתחה"מ, בנשמות שבאו בגלגול כמה פעמים, איזה גוף יקום בתחה"מ: במענה על מכתבו... 

כמה פרטים וחילוקים יש בזה, וכללות הענין הוא: מה שנשמה )והכוונה כאן לנר"ן כולם או אחד מהם. ולא  

בגלגול הוא )רובא דרובא( כדי לתקן מה שעדיין לא נתתקנה בירידתה בפעם הא'  לבחי' הנק' נשמה בלבד( באה  

בגוף, וכיון שכל ישראל מלאים מצות כרמון, הרי בכל ירידה וגלגול נתתקנו כמה בחינות מהנשמה. ובתחה"מ  

ותה  קם כל גוף וגוף עם חלקי הנשמה שתיקן הוא. וז"ל בשער הגלגולים הקדמה ד: אם לא זכה )הגוף( לתקן א 

)הנפש( כולה ומת. הנה כיון שהגוף הזה הא' לא השלים לתקן את כל בחי' הנפש, לכן בעת תחה"מ אין לו לגוף  

הא' אלא אותו החלק הפרטי אשר תיקן הוא בחיים ולכן כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תיקונה...  

 .'תחיהחלקים של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני... הם לזה הגוף הב' בזמן ה
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כי זאת    -ואל יקשה בעיניו שא"כ יהיו כמה גופים שאין בהם אלא איזה בחינות מהנפש בלבד, ולא נפש שלימה,  

 אף שמצד היותה חלק מנפש ,ע"ציור קומה בפ למודעי, אשר כל בחינה כלולה מכל הבחינות, וכל בחי' היא

של אדה"ר, וכמרז"ל )שמ"ר   אחת אינם אלא נשמהיותר כללית, אינה אלא בחי' אחת, וכמו שכללות כל הנשמות  

פ"מ( עד שאדה"ר מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו יש שהוא תלוי בראשו כו',  

 .וראה תניא פ"ב ופל"ז ועוד בכ"מ

 
 

 

 למי תחזור בתחיית המתים  –אלמנה שנישאת בשנית  

 ב"ספר הניצחון"  -דעה א 

 .תחיית המתים תחזור אישה כזו לחיות עם הבעל השני ולא עם הראשון נפסק כי בעת 

 

  .זוהר בראשית כא, ב -דעה ב 

 אישה שנישאת לשניים בעולם הזה, תחזור )לעתיד( לראשון.

 

 הבן איש חי 

האיסור   ולדבריו  דווקא,  פיו תחזור האישה אל הבעל הראשון  על  הזוהר,  על ספר  מחזק את הפסק המבוסס 

 .שבתורה מתייחס למקרה גירושין בלבד
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 שאלות

 

 וואס איז די ערשטע דיעה וועגען גילגולים? .א

 וואס איז די צווייטע דיעה וועגען גילגולים? .ב

 וואס איז די דריטע דיעה וועגען גילגולים? .ג

 וואס איז די ערשטע דיעה וועגען אן אלמנה שנישאת? .ד

 דיעה וועגען אן אלמנה שנישאת? וואס איז די צווייטע .ה


