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נוהג הי מדי שנה בשנה , מחסידי הבעל שם טוב, מפורסם
לכבוד . ברוך נכדו של הבעל שם טוב'  הצדיק רלבוא אל

ערך לכבוד , וכשהיה נפרד ממנו, ברוך' גדול זכה הרב אצל ר
 .הצדיק סעודה מיוחדת שבה השתתפו נכבדי העיר

הבית היה נקי . ברוך בערב פסח' הגיע הרב אל ר
ומצוחצח לכבוד החג וכשרצה הצדיק לערוך לכבודו 

קום בו אפשר עדיין להכניס לא מצא מ, סעודה כמנהגו תמיד
, מדוע זה הגיע האורח דווקא עכשיו, הצטער הצדיק. חמץ

אחד , חשב בעצב, כשאין השעה נוחה לארחו כראוי לו
' אך ר, מחסידיו שראה בצערו הציע לארח את הרב בביתו

רק את מקום , ברוך סרב וצוה לערוך סעודה מפוארת כתמיד
 בראש השולחן כי הפעם לא הושיבו, מושבו של האורח שינה

ראה הרב את השנוי שעשה הצדיק והבין כי , אם בצידו
באמצע הסעודה בקש לספר ספור על . מקפידים עמו הפעם

 :ברוך פתח וספר' משקבל את רשותו של ר, הבעל שםטוב

רבה . שנה נהג הבעל שם טוב הקדוש לנסוע לעיר אחת
מזמין . של העיר היה עורך סעודה גדולה לכבודו

א ת כל אנשי העיר וחולק לבעל שם טוב כבוד , תף בהלהשת
כל אחד , בסופה של הסעודה ברך הרבי את אנשי העיר. מלכים

לפני שנפרד . ואחד לחוד שתהיה לו ישועה בענין שהוא זקוק לו
נתן לו הרב מקופת , הבעל שם טוב מהרב בדרכו חזרה לביתו

 .הצבור סך של מאה אדומים

כשנפטר הרב לעולמו בקש . בותנהג בעל שם טוב שנים ר
הבעל שם טוב מאנשי אותה עיר שיבחרו בי לרב ומורה 

רב

פעם

בכל

כך
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אך מכיון שלא התמצאתי , ס ופוסקים בקי הייתי"בש. שלהם
לא הסכמתי לקבל עלי , חושן משפט, כהלכה בשולחן ערוך

משא ומתן בדיני ממונות ובקשתי שיבחרו בלמדן מופלג בקי 
אנשי הקהילה הסכימו . בדינים אלו כדי שיהיה לי לעזר

בחרו בלמדן אחד ואני שכרתיו כדיין ושלמתי לו , לתנאי
הוא לא . אותו למדן דיין איש צבוע היה. מכספי את משכורתו
ואף כי שלמתי לו את שכרו בנאמנות , התיחס אלי בכבוד

לא הערתי לאיש . לקח לעצמו את כל מעות הפסק, ובדיקנות
יבי כי כאשר יבוא רק החלטתי בל, על התנהגותו המחפירה

הבעל שם טוב לבקורו השנתי בעיר אספר לו על הדיין שמקפח 
אולם כשבא הבעל שם טוב וראיתיו מאיר פניו . את פרנסתי
הבלגתי על כעסי והבטחתי , לא העזתי לדבר נגדו, לאותו למדן

לא , לצערי. לעצמי כי בשנה הבאה ארצה לפני הרב את טענותי
שכן בכל ,  לא בזו שאחריהעשיתי זאת גם בשנה הבאה ואף

פעם שבקר הבעל שם טוב בעיר ואני ראיתי עד כמה מעריך 
נסתתמו טענותי ולא יכולתי , ומוקיר הוא את הלמדן הזה

 .להטיח דברים נגדו

לא , כמנהגו תמיד, כשבא הבעל שם טוב לבקרנו, אחת
אך כשעמד הצדיק לשוב , ספרתי לו דבר על הדיין

על אף שלא . עקה נמלטה מפילביתו עמדתי על הסף וצ
: חש הצדיק במצוקתי והכריז בקול גדול, הוצאתי הגה מפי

רבים התאספו סביבו ". שמעו נא ואספר לכם מעשה נורא"
וביניהם גם הדיין שהשביעני מרורים במשך , לשמע דבריו

 .שנים

היה מפורסם , פתח הבעל שם טוב וספר, הקדוש
פעם רצה . בנגלה ובנסתר ובכל שאר החכמות

ן להתיעץ עם שריו בענין חשוב עד "המלך שגר בעירו של הרמב
עצותיהם של חכמיו לא נשאו חן בעיניו ואז הציע לו . מאוד

יהודי חכם הוא מאין . ן"אחד מן השרים לשאול בעצת הרמב

פעם

ן"הרמב
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כדאי לו : אמר למלך והוסיף, כמוהו ואין חכמה נסתרת הימנו
ן ושוחח "לך לרמבקרא המ. למלך לשאול בעצת אותו יהודי

משנוכח בחכמתו המתיק עמו סוד ולבסוף . עמו שעה ארוכה
 .בקש ממנו לבוא אליו בכל יום כדי ללמוד עמו חכמות שונות

ן נכנס "כשישב המלך ולמד עם הרמב, הימים
הבישאף וראה את שניהם עסוקים בלימוד ואינם 

 עמד הבישאף והמתין עד שהתפנה  אליו. שמים לב כלל לבואו
מי זה האיש שהמלך כבדהו בתשומת לב גדולה כל כך . המלך

משספר לו המלך כי יהודי הוא האיש והפליג . שאל את המלך
המלך . בשבחו בקש הבישאף להצטרף אליהם לשעורים
 .הסכים ומאז השתתף הבישאף בשעור היומי הקבוע

חרה לו עד מאוד על שהמשלך , וצבוע היה הבישאף
ם היהודי לכן טכס עצה בליבו מוקיר ומכבד את החכ

כשהיה , פעם. הרע כיצד להביא כליה על היהודי ועל בני עמו
הנה נוכחתי גם אני כי היהודים : "המלך ביחידות אמר לו

חכמים מבינים דבר מתוך דבר אלא שהם מבזבזים את זמנם 
אם תכריז אדוני המלך כי הנך אוסר עליהם . על לימוד תורתם

אלצו להקדיש את כל זמנם ללימודים י, ס ופוסקים"ללמוד ש
אחרים ועל ידי כך יחכימו עוד יותר ויביאו תועלת למלך 

עצת הרשע נשאה חן בעיני המלך והוא אסר על . ולעמו
 .היהודים ללמוד תורה

כשטייל עם בן , באחד הימים. לא נח הבישאף מזעמו
ן "המלך ברחוב היהודים נכנס לבית מדרשו של הרמב

ן קם לכבוד האורחים "הרמב.  ולומד עם תלמידיוומצאו יושב
אלא שהרשע לא רצה לצאת . וקבלם בסבר פנים יפות

פתח את , אי לכך. מהמקום מבלי להשמיץ את היהודי ותורתו
ן מחרפים "ס והראה לבן הנסיך כי בספר זה של הרמב"הש

מזימתו . ן את כל אומות העולם"ומגדפים בני עמו של הרמב

באחד

רשע

עדיין
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ן הצליח בחכמתו לסתור "הרמב. ה יפהשל הבישאף לא עלת
 .את דבריו של והבישאף יצא מלפניו אבל וחפוי ראש

הלך מיד אל המלךם וספר לו כי ידידו , כי רב
ן עובר על גזרתו וכי הוא לומד ומלמד אחרים "הרמב

באותם ספרים ישנם : "עוד הוסיף הרשע ואמר. ס ופוסקים"ש
 ".חרופים וגידופים על עמנו

האם . "ן להתייצב לפני המלך"ותו יום נצטוה הרמבבא
" נכון הדבר שאינך מציית לי וממשיך ללמוד את תורתך

. תמה המלך" הכיצד. "ן בעוז"ענה הרמב" כן. "שאלו המלך
לא אוכל לציית לגזרה !" "הלא אסרתי עליכם לעשות זאת"
התורה ', כי הם חיינו' : שכתוב: "ן והוסיף"אמר הרמב" זו

לאחר "  למה לי חיים–א כל חיינו ובלעדינו הקדושה הי
ס על השועל "שהסביר את דבריו לפי המשל שהובא בש

ס כתוב נגד אמונתנו "הנכון הדבר כי בש: "שאל המלך, והדגים
אדרבא מצווים אנו . "ן לענות"מהר הרמב, "לא כך הדבר" "

כי שבעים פנים ", הוסיף והסביר למלך, "לכבד את המלך
הנה , לפי רמזים נדע גם עתידות, ים בהלתורה והרבה רמז

, .סיים את דבריו". עכשיו יודע אני כי הבישאף בדרכו לכאן
ן "להפתעתו פקד עליו הרמב. ואכן באותו רגע נכנס הבישאף

יודע , עמוד במקומך ואל תטנף פלטינו של מלך: "בקול תקיף
אני כי חללת ונאפת בכל בתי הקדשים וגם הלילה נאפת עם 

ן בקולו "הרעים עליו הרמב".  תוכל להכחיש זאתלא. פלונית
דע לך כי ישנו . הוכח אוכיח למלך ולך כי נכונים דברי: והוסיף

וכשאדם חוטא בניאוף מאדים אצלו , וריד בראשו של אדם
ן אל המלך "פנה הרמב, "עתה יצוה נא אדוני המלך. הגיד הזה

י ובקש כי יגלחו את שערות ראשו של הבישאף ונווכח כולנו כ
מיד צוה הממלך לגלח את שער ראשו של הבישאף ". צדקתי

רק אז נוכח המלך בשפלות . ולעיני כל נגלה הוריד האדום
, בחמתו כי רבה. הבישאף ובצדקתו וחכמתו של החכם היהודי

בכעסו

עוד
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סיים הבעל !" זה היה סופו של הרשע. ציוה להרוג את הבישאף
ותו הנה הוא א: "הצביע על הדיין ואמר, שם טוב את ספורו

רצינו להיטיב עמו ולתקן . עומד הוא כאן לפניכם, רשע
ברגע שסיים את ". אותובגלגול זה אלא שרשע נשאר רשע

 .דבריו אבד הרשע ונעקר מן העולם

ומשסיים , ברוך האזין ברוב קשב לספור של הרב' ר
הן הוא האיש , חלק לו כבוד גדול, הלה את דבריו

ברוך והתאמץ ' הבין ר, אשר אביו זקנו הצדיקו לפנישנים
 (דברים ערבים). לכבדו עוד ועוד

 וכבר (ב"א ע"ב דף כ"בספר שער הגלגולים הקדמה כ)י הקדוש "לשון האר
והיה אומר , ל הולך בשדה"כמב פעמים הייתי עם מורי ז

, הנה איש אחד הנקרא בשם כך והוא צדיק ותלמיד חכם: לי
עתה מתגלגל תוך הוא , ולסבת עוון אחד פלוני שעשה בחייו

ומעולם לא , אבן זה או צמח זה וכיוצא בו כמו שיתבאר לקמן
והיינו חוקרים אחר הנפטר ההוא והיינו , ל"הכיר בו מורי ז

ואין להאריך בדברים אלו , מוצאים את דבריו כנים ואמיתיים
ק אמה "ולפעמים היה מסתכל מרחוק ת, כי לא יכילם ספר

והיה רואה נפש , אחריםבקבר אחד שבין עשרים אלף קברים 
והיה אומר לנו בקבר , המת הנקבר שם עומד על הקבר ההוא
ומענישים אותו עונש , ההוא קבור בואיש פלוני ושמו פלוני

והיינו חוקרים על האיש ההוא ומצאנו את , פלוני על עוון פלוני
וכאלה רבות וגדולות לא יכילם , דבריו נכונים ואמיתיים

 .רעיון

זכורני ביום ראש : אמר שמואל: אל ויטל שמו' הרב ר
ל דורש על המים ביום "השנה שהיה מורי אבא מארי ז

והתחלנו להשליך עליה , ראינו צפרדע באה בנהר, תשליך
, ל היו עיניו סגורות ודורש בתורה כדרכו"אבנים ואבא מארי ז

שהיתה : ומקול צפצוף הצפרדע פתח עיניו וגער בננו ואמר לנו
,  לשמוע תורתו ובאה מלובשת בצפרדע זונשמה אחת שבאה

הצדיק

וזה

כותב
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, למה נקראת צפרדע, ולכבודה התחיל לדרוש בענין צפרדע
 .לשון צפור דעה

ד העיר צפת ספר פעם על "ר משה גלאנטי אב"מוה
, י הקדוש"מה שראה ושמע בהיותו במחיצת האר

הלך , ר משה גלאנטי"ספר מוה, "כשהגיע לעיר הקודש צפת"
טח על קברו של רבי יהודה בר רבי אלעאי לעין הזיתים להשת

והנה ראינו . אני נלוותי אליו ועמדתי סמוך למקום שהוא עמד
וקורא , עורב עומד על אחד מענפי עץ הזית שהיה במקום

זמן מה עמדנו שם ואז שאל אותי . ק פעמים רבות"ק קר"קר
י אם הכרתי אדם אחד בשם שבתי שהיה גובה מיסים "האר
אני אכן הכרתי יהודי זה והוספתי שהיה השבתי לו ש, בצפת

, ל אכזר ורע לב והיה מציק ליהודים בגביית המסים"האיש הנ
שנשמתו של אותו ", י הקדוש"אמר לי האר, "ובכן דע לך"

ובקולות שהוציא מפיו ספר לי , יהודי מגולגלת בעורב הזה
שהוא פלוני בן פלוני ובגלל אכזריותו במיוחד כלפי העניים 

, גלימתם מעל כתפיהם והמשכבות מתחת גופיהםשהיה פושט 
י את "סיים האר, "ועתה. נענש להתגלגל בעורב ולהצטער מאד

סיים , "להפתעתי. מבקש הוא ממנו שאתפלל עליו", דבריו
, י הקדוש"לא נענה לו האר: ר משה גלאנטי את ספורו"מןה

רשע לך לדרכך כי אינני מתפלל ,,: "אלא פנה אליו  ואמר
 .(י"שבחי האר). ו רגע פרח לוהעורב ונעלםבאות!" עליך

שכאשר היה אביו , הקדוש רבי יצחק מסקוירא ספר
הביא לו אחד , המגיד הקדוש רבי מרגכי בעיר באהסלוב

הרבי בכבודו . גדג גדול לכבוד שבת קודש, מאנשי שלומו
ובעצמו השגיח ברוב כונה על הכנת הדג ובישולו ובליל שבת 

אחר כך פנה אל בניו שישבו לידו . דולקודש אכל ממנו חלק ג
, אכלו נא מן הדג הזה שרדף אחרי דרך שלושים ערים: "ואמר

ס "היה בקי בש"הוסיף ואמר " האיש אשר היה מגולגל בדג זה
 (סיפורים ומאמרים יקרים)". ספרא ספרי ו תוספתא, בבלי וירושלמי

הצדיק

הרב
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יודל היה נוסע ממקום למקום לרגל ' יהודי בשם ר
כל ימיו סחר , יודל'  חסיד ירא שמים היה ר.מסחרו

 .בברזל והיה מתיגע רבות כדי לא להזדקק למתנת בשר ודם

בעל . הגיע לרדל מסחרו לכפר אחד ורצה לשבות שם
הכיר בו , הבית שאצלו התכבד בפת לחם ומשקה

בחפץ לב הייתי : שיהודי תלמיד חכם לפניו ואמר לו בתום לב
ואת הבשר , ים לכבוד שבת אין ליאלא שדג, מארח אתך בביתי

, לא תרצה לאכול שכן לא בדקת את הסכין שבו נשחט העוף
היום עוד גדול ואם תזדרז תגיע לכפר . אך יש לי הצעה עבורך

שם גר יהודי ירא שמים שיש לו בודאי דגים לכבוד שבת , אחד
 .וגם שוחט הגון שאפשר להסתמך על שחיטתו

כדי להגיע .  ויצא לדרךיודל קבל את הצעתו של הכפרי
לצערו ראה . לאותו מקום היה עליו לעבור על פני נהר אחד

מחמת הפשרת השלגים גאו מי , שכן, כי לא יוכל לעבור דרכו
בעומדו אובד . הנהר ואי אפשר היה לעבור דרכו מבלי להסתכן

עצות על שפת האגם ראה כלב אחד נכנס למים ולאחר דקות 
על בעל . יודל' עלו בעיניו של רדמעות . ספורות טובע בתוכו

חיים שטבא ריחם ועל שלא יוכל לשבות בבית היהודי כשר 
בלית ברירה חזר לביתו של הכפרי אשר אצלו . דאב ליבו

. התארח בראשונה וספר לו שלא הצליח להגיע אל מחוז חפצו
 –יודל לבעל הבית '  אמר ר–" מכיון שעלי להשאר אצלך"

מהר אל , הסכים האיש".  שבתהשתדל נא להשיג דגים לכבוד
לא עבר זמן רב והדיג . הדיג הגר בשכונתו ובקש לדוג עבורו

הסתכל בעל הבית על הדג בהשתוממות . הביא דג גדול מאוד
דגים רבים שנמשו . שנים רבות מתגורר אני בכפר זה: "ואמר

אך מעולם לא ראיתי , מן הנהר שליד הכפר ראיתי ביימי חיי
 קנה את הדג בזריזות הכינו ובשלו לכבוד הכפרי". דג גדול כזה

 .שבת

סוחר

פעם

'ר
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לאחר התפילה והקידוש ישבו בעל הבית ואורחו , שבת
. שרו זמירות והתענגו על שבת המלכה. ואכלו מן הדג

לפתע נפלה תרדמה על האורח והוא הרכיןם את ראשו על 
יודל את ' הנ הבחלומו ראה ר. השולחן ושקע בשינה עמוקה

כי אני מגולגל בדג זה , דע לך בני: "אומר לואביו עומד לידו ו
ובכלב אשר טבע לנגד עיניך התגלגלה נשמתו של המלשין אשר 

בדמעות הרחמים שהזלת בראותך , אתה בני. רדף אותי כל ימי
שים לבך כיצד אוכל אתה , עתה בני. תקנת אותו, כיצד טבע
 ".את דג זזה

 אמר לו ,יודל אצל הבעל שם טוב' לאחר מכן כשהיה ר
 .(שבחי הבעל שם טוב) …"יודל אתה גלגול נביא' ר: "הצדיק

י הקדוש גר בצפת יהודי עשיר שהיה "של האר
לאחר שהעשיר ואשתו הרבו , לימים. חשוך בנים

בתפילה ובתחנונים לבורא העולם כי יזכה אותם בזרע של 
בשמחה גדולה בא העשיר אל . זכו ונולד להם בן זכר, קימא
קבל , הזמינו לברית מילה וכדו בסנדקקאות,  הקודשי"האר
, י את ההזמנה ואף נעתר לבקשתו של בעל השמחה"האר

 .להשתתף בסעודת המצוה אשר תערך לאחר הברית

בני הבית של הגביר עסוקים בהכנות לקראת היום 
ישב שכנו של , ביום ברית המילה לתינוק שנולד, הגדול

, השכן. יצד להפר שמחה זוהעשיר בביתו וחבל תחבולות כ
היה שונא לבעל הברית וכאשר ראה כי שונאו שרוי , עשיר גדול

עלי להפוך שמחה זו . "בשמחה נתקנא בו ושנאתו אליו גגברה
החליט להרעיל את , לאחר מחשבות. אמר בליבו". לאבל

, בחשאי התגנב אל בית שכנו. המשתתפים בסעודת המצוה
איש . ר בה נתבשלו הדגיםוהכניס סם מות בקערה הגדולה אש

 .לא ראהו במעשה הנפשע והוא שב לביתו שמח וטוב לב

התאספו נכבדי העיר , השמיני להולדתו של התינוק

בליל

ימים

בתקופתו

בעוד

ביום
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גם עניים רבים הוזמנו להשתתף כולם הגיעו , בבית העשיר
. בשעה היעודה כדי להיות מן הזריזים המקדימים לדבר מצוה

שעה ארוכה .  הגיעי הקדוש התמהמה משום מה ולא"רק האר
כיצד זה יתכן , המתינו הקרואים עד שפקעה סבלנותם

הגדול מכולם אינו מזדרז לקיים מצוה , י הקדוש"שהאר
שכן אבי הילד לא רצה , גדולה זו תמהו והוסיפו להמתין לו

י בברית המילה של בנו אשר אליו "לוותר על נוכחותו של ה אר
 .יחל שנים רבות

: קדוש ותירץ את סבת אחורוי ה"ערב הגיע האר
 –י ואמר "פתח האר. כשיצאתי מביתי בגרכי לכאן"

מי אתה ומה : "שאלתי אותו. בא לקראתי כלב והחל לנבוח"
איזה ". "גלגול אני ותקון אני דורש: "והוא השיב לי" רצונך

גלגולו של גחזי משרת : "שאלתיו והוא ענה" גלגול אתה
והוא ענה . פתי לשאולהוס" ומדוע נתגלגלת בכלב". "אלישע

בשעה ששלח . וכי אינך יודע הלא דבר ידוע ומפורסם הוא: "לי
אותי אלישע להחיות את בן השונמית מסר לי את משענתו 

אך בליבי , לקחתי את המשענת. ואמר לי להניחה על פני הנער
הייתי כמצחק בעיני וכשראיתי . לא האמנתי כי תועלת בה

עתה אנסה את כוחה של בדרכי כלב מת אמרתי בליבי כי 
הנחתי אותה על הכלב . אם יש בכוחה להחיות מתים, המשענת

נער , קם ממקומו, פקח עיניו, הכלב הקיץ, והנה נס לפני, המת
לקחתי את המשענת , נבהלתי מאוד. את שערו נשא רגליו וברח

בחרדה שמתי את המשענת על פניו אך . ורצתי אל הנער ההוא
 חזרתי אל אלישע וספרתי לו את בפחד גדדול. הוא לא הקיץ
תם הייתי ולא ידעתי כי בגללי נפסלה . מה שעשיתי

ומשנתחחללהלא היתה , המשענתכאשר הנחתיה על הכלב
כשרה אף להעיר נרדמים ועל אחת כמה וכמה שלא היתה 

באותה שעה נגזר עלי מן השמים . ראויה להחיות מתים
 –רחמתי עליו ". ומאז ועד היום אין לי תיקון. להתגלגל בכלב
איני יודע תיקון אחר : י הקדוש לספר ואמרתי לו"הוסיף האר

לפנות
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בעד . רק שתקבל על עצמך למסור נפשך בעד הכלל, עבורך
, העיחקר הוא מסירות נפש, אין הבדל. איזה כלל שאל אותי

מוכן ומזומן אני רררק אמור לי מה לעשות ואעשה . אמרתי לו
תת של העשיר אל באותו רגע התפרצה המשר. אמר לי, מיד

י וספר את ספורו המופלא ואמרה "החדר שבו עמד האר
, ברגע שהורדנו את קערת הדגים מעל האש: "בבהתרגשות

י לראות את נבלת "בקש האר". קפץ לתוכה כלב אחד ומיד מת
זה היה הכלב אשר : "משראהו פנה אל הנוכחים ואמר. הכלב

".  תקונופגשתי בדרכי לכאן ועכשיו שפסל את הדגים קבל את
כך הציל הכלב חיי אנשים . בדקו את התבשיל ומצאו שרעל בו

 .רבים מישראל

. חקירה ודרישה נמצא ההאיש אשר עשה זאת
. הזמינוהו לדין והטילו עליו עונש ממון כבד מאוד

סדרו לו תקון של תעניות לכלימי , מכיון שהתחרט על מעשיו
והוא ,  הכלחייו כדת וכדין והוא קבל על עצמו לקיים את

 .(ב"שיח שרפי קודש ח). רחום יכפר עוון

כשנתיים אחר עליתו , שלום' מקצוע אחד היה לר
שעסק " המעורר", "לירושלים נפטר רבי בערל וועקער

הלה היה ידידו של רבי . במקצוע זה למעלה מעששרים שנה
והוא השאיר אחריו צוואה כי הוא מוסר לו את מקצועו , שלום

. די ירושלים בעלות השחר לקום לעבודת הבוראלעורר את יהו
חצות ואחרי גמרו "ומאז לילה לילה היה רבי שלום קם ל

ופררק יום התהילים היה יוצא לבדו כאשר " תיקון חצות"
 !קומו: "פנסו בידו לחוצות ירושלים וקורא בנידון מרגש

תחילה התהלך בחוצות !" לעבודת הבורא יתברך שמו, ! קומו
וממשיך " שער יפו" ומשם היה פונה ויוצא את, העיר העתיקה

" כגון , של העיר החדשה דאז את קריאתו ברחובות ובשכונות
ומשהאיר , ועוד" ימין משה" "נחלת שבעה " "מאה שערים

 "ותיקקין"השחר חוזר לחובה ומתפלל 

לאחר

עוד



 יג ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר 

שכבר הכירו אותו , העיר הערביים ברחובות ובשכונות
כו ומהם היו עוזרים היטיב היו מלוווווים אותו בדר

 .לו גם בניגונו

כי על כן הוא , שלום מעבודתו' חום ולא קור עכבו את ר
ספוקו היה רב , חש עצמו כעבד הממלא את רצון אדונו

כאשר יהודי ירושלים היו שומעים את קריאתו והתחילו 
 משם היה בוקע תוך שעה קלה קול –נוהרים לבית הכנסת 

שלום לא ' לו שקולו של רא, התורה ועורר את העצלנים
 .הספיק להקימם ממטתם

מימי קדם היה הוא נראה בעיניהם של יהודי 
ירושלים בשעה שחפזו לבית הכנסת ותחת בית 

, שעה ארוכה היה מסובב בכל בוקר. שחים הטלית והתפילין
וכיון שנוכח , ובכל סיבוב וסיבוב עובר בסמוך לבית הכנסת

התחיל גם הוא בעצמו , סיםלראות כי רוב הספסלים תפו
 .להתכונן לעבודת הבורא

ונתתי שלום בארץ ושכבתם : "אמרו בדחני ירושלים
 אחרי מאה ועשרים שנותיו (בחוקותי ,ויקרא)" ואין מחריד

 –של רבי שלום כאשר ינוח בארץ והאדמה תכסה עליו 
 לא יהא מי שיחריד את יהודי ירושלים –ושכבתם ואין מחריד 

 …ודת הבוראמשנתם לעב

לא , שבין כך ובין כך ברוב חייו של רבי שלום בירושלם
 .עד שקרה מה שקרה, קם לו מפריע בעבודתו הקדושה

הימים כאשר רבי שלום מתהלך לו כדרכו באשמורת 
ארב לו אחד , הבוקר ומפזם לו את פזמונו היומיומי

ם  אשר שנה ופרש בילדותו לבתי ספר חלוניי–" ממשכילי העיר
 והתיז על פניו עביט של –שנאסרו על ידי רבני ירושלים 

 …שופכין

נוטרי

לא

כמוכיח

וכבר

אלא

באחד



 ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר יד
 

" בני משפחתו של המכיל, שלום לא ספר על הדבר כלל
והנה עוד באותו יום מת הלה באופן , בלבד ידעו על כך

בתחילה לא נטו בני משפחת הממת לקשר את הענין . פתאומי
חדים אלא שתוך ימים א, עם הכלנמתו ופגיעתו ברבי שלום

 .נוכחו בכך עין בעין

לאחר מעשה זה ורבי שלום עובר בדרכו ליד הבית 
והנה לפניו כלב גדול ואיום שחור , שם קרה המקרה

לא , רובץ על ידו ומיילל, שרץ לקראתו בתנופה אחת, מפחם
והוא ממששיך בדרכו עד , איש כרבי שלום גבור ירתע מכך

וכי . אחריו כל הדרךכאשר הכלב רץ , שסיים את עבודת יומו
חושב רבי שלום לעצמו כאשר כלב שוטה נשרך , מה יש בכך

 …אחרי

 הוא עובר על יד הבית שם –גם למחרת נשנה הענין 
,  בפעם הראשונה מיום בואו לירושלים–הכלימוהו 

רבי שלום , והנה אותו הכלב רץ לקראתו ביללה ורובץ על ידו
עם לא שת רביש לום לבו גם הפ, ממשיך בדרכו והכלב אחריו   

עתה נוכח רבי , על כך אלמלא חזר הדבר בשלישית וברביעית
וביום החמישי עלה לבית הדין שבחצר , שלום כי דברים בגו

 .וספר בהתרגשות את סודו" חורבה"ה

ירושלים שמעו את סיפורו בחרדה בתחילה נטו לראות 
אך רבי שלום כבר דאג לכך , בדבריו הזיה בלבד

הוא קרא לשני עדים  מחכמי הישיבות בירושלים , להמתחי
שעוד מאשמורת אותו בוקר הועידם רבי שלום כדי לראות 

אלא שהם גם הוסיפו , הללו העידו כי כל דבריו אמת. במחזה
וכאשר , שספרו על כך עוד בבוקרו של יום לבני משפחת הממת

התחיל הכלב , אחד מן המשפחה חמד לצון וקרא בשם המת
 מספרים –עתה .  וקפץ מלא זעם כנג ד חלון הביתלהשתולל

סדר " בני המשפחה שבורים ורצוצים ומוכנים לקבל –העדים 
 .תשובה אשר יורו להם חברי בית הדין

רבי

יומיים

אולם

רבני 
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התייעצו ביניהם וכיון שנוכחו לדעת כי לפניהם 
הוחלט לבקש את רבה של , ענין חמור מאוד

ימש כאב בית דין ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפעלד שש
 .להשתתף בדין תורה מסובך זה

אך זו , פעם היה רבי חיים משתתף בדיני תורה מסובכים
. תקופה ארוכה אשר חולשתו גברה והוא מעט להופיע

וראש , אך עתה לא ותרו הרבנים, היה זה כשנה לפני פטירתו
בית הדין הגאון רבי מרדכי לייב רובין ירד בעצמו לבית הרב 

אלא שרבי חיים לא היה . כדי לבקשו על כך" סהבתי מח"ב
והרבנית ספרה שרק לפני שעה קלה הלך , בשעה זו בביתו

, אשר בחורבת רבי יהודה החסיד" עץ חיים" "תלמוד תורה"ך
הה גנח מעט רבי מרדכי לייב מעייפות ואמר לעצמו הרב " הה"

 נמצא סמוך לבית הדין ואנווכי לא ידעתי

משתומם " עץ חיים"למוד תורה עושה הרב בשעה זו בת
רבי מרדכי לייב כשהוא חוזר על אותה דרך בה הלך זה 

רבי מרדכי , והנה הרב לקראתו, הוא מזרז את הליכתו, עתה
ושאל את הרב על פשר בקורו בשעה זו , לייב לא עצר ברוחו

 .בתלמוד תורה

אחד מנכדי יכנס בעוד כמה " משיבו רבי חיים–" כלום
שישתדל , והלכתי לבקש מהמלמד, ותימים לעול מצו

 מוסיף הרב -"אמנם"…"ג מצוות"ללמדו בעל פה את כל התרי
אך , העולם נוהגין ללמד דרשה ופלפול ליום הבר מצוה "–

לדעתי אם הנער יודע ביום בו הוא נכנס למצוות את כל 
 …"ג מצוות בעל פה זוהי הדרשה הנאה ביותר"התרי

את העובדא ברבי שלום , רבי מרדכי לייב לרבי חיים
ומוסיף שחברי בית הדין יושבים ומצפים שהוא , גבור

 .הרב ישתתף במושב הדין תורה

הוא , שמע את הדברים והסכים לעלות מיד לבית הדין

הרבנים

לא

מה

לא"

ספר

הרב



 ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר טז
 

אשר היה מאוכלי שולחנו הקבועים , הכיר יפה את רבי שלום
נכדי הרב מספרים כי בליל , בכל שבת מברכים ובמועדים

" מה נשתנה"ב מכבד את רבי שלום באמירת הסדר היה הר
רבי שלום היה מקשה בנעימה , ובשאלת ארבעה קושיות

 .והרב התענג על כך ביותר, מיוחדת

, לא היה צריך לעדות כל שהיא על ספורו של רבי שלום
, אין זו הזיה כלל, הוא ידע כי אם רבי שלום מספר

 .והכל אמת לאמיתה

הרבנים וכל הקהל שנוכח שם חיים הופיע בבית הדין ו
לפי פקודתו נשלח שמש בית הדין להביא , חרדו לקראתו
הרב התייעץ עם , המשפחה הופיעה נכלמת. מיד את המשפחה

וראש בית הדין הגאון רבי מרדכי לייב , הרבנים לשעה קלה
רבי מרדכי התייצב ורעם . נתכבד על ידו בקריאת פסק הדין

 : בקולו

הוא רצה להשתיק את , מנשואחטא בעוון כבד 
קולו של ישראל סבא אשר עורר בלילה את יהודי 

לכן נענש קשות ונשמתו נתגלגלה , ירושלים לעבודת בוראכם
אשר מפריע את מנוחתכם גם בשעה שאחרים מחליפים , בכלב

 ".ואוצרים כח לתורה ולתפילה

 ממשיך –" הצעתו של הרב ובהסכמת חברי הרבנים
הננו לקבוע לכם  "–בדבריו התקיפים ראש בית הדין 
היות ובירושלים נמצאים ברוך השם : סדר תשובה כדלהלן

 ענין –הרבה בתי כנסיות ורבים עוסקים בהם בתורה בלילה 
הצעתינו הוא כי אחרי שתבקשו את , אשר אביכם רצה לעקור
מהיום והלאה תספקו אתם ללומדים , סליחתו של רבי שלום

לות החורף הקרים גם עצים להסקה משקה חם בכל לילה ובלי
 …." ובזה יכופר עוון אביכם–

הרב

רבי

אביכם"

לפי"
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. בכתב ובקבלת קנין, המשפחה קבלו את ההצעה על אתר
אכן עד השנים האחרונות היתה משפחה זו מוליכה בכל 
לילה תה וקפה חם לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות עבור 

ועד לימינו אנו מוסיף אחד מנכדי המת , העוסקים בתורה
 .ק חומר להסקה בלילות החורף לבתי הכנסיות בירושליםלספ

: נכתב ונחתם וראש בית הדיןם פונה לרביש לום
אתה רבי שלום הננו מצווים עליך שכאשר תפגש "

שוב בנפש דוויה זו אמור לו בשם רבה של ירושלים וחברי בית 
 וגם אתה מוחל לה בלב …הדין כי היא כבר באה על תקונה

 …"שלם

ומנענעו לאות , ום מרים מעט את ראשו הכפוףשל
 .הסכמה

הוא עובר שוב ליד " עבודתו"רבי שלום יוצא ל
רבי שלום נזכר , והכלב לקראתו, ביתו של המת

בשם רבה :" והוא קורא בחזקה, בדבריו של רבי מרדכי לייב 
של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפעלד ובשם בית הדין 

וגם אני , נני להודיעך כי נשמתך באה על תקונהה, בעיר הקודש
 …"הריני מוחל לך בלב שלם

ומאז לא הופיע , עין נעלם הכלב מעיניו של רבי שלום
 …עוד

עוד באותו יום עלה לבעית הדין , היה רבי שלום גבור
והודה לרבני ירושלים על שתקנו והחזירו למקומה 

 .(ושלים של מעלהיר). את נשמתו הדוויה של מי שהכלימו

בני

ההסכם

רבי

,למחרת

כהרף

תמים
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בספר הגלגולים מובא המעשה ברבי יוסף די ליריינה 
שהתגלגל בכלב שחור משום שהשתמש בקבלה מעשית 
קטורת לעבודה זרה כמו שנזכר במעשה ההוא שהוריד 

 .מנחה לאמון

יעקב אבולעפיא ' בתלמיד חכם אחד מהעיר צפת ר
אשר רצה לנסיע לארץ מצרים לאסוף כסף , שמו

י "יעקב אל האר' לפני צאתו לדרך בא ר. למחיתומנדיבים 
ולבקש ממנו כתב המלצה כדי , הקדוש להתברך מברכתו

בהכנסו אל . שיקבלוהו בכבוד ויתנו לו בחפץ לב את מבוקשו
י "פנה אליו האר, עוד לפני שפצה את פיו, י הקדוש"האר

כיון שנחוצה ואף הכרחית נסיעתך , לך לשלום: "הקדוש ואמר
מהו ההכרח שלי לנסוע לשם הן : "יעקב ושאל' תמה ר". לשם

י "על שאלה זו לא השיב האר" אינני נוסע בשליחות של מצוה
כשתחזור משם : "יעקב והוסיף' הוא שוב ברך את ר, הקדוש

לפני שיצא האיץ ". תבין ותדע עד כמה חשובה היתה נסיעתך
נתן לו את כתב . י הקדוש כי ימהר ויחיש את נסיעתו"בו האר
 .ה אשר בקש וברכו לשלוםההמלצ

הראה ליהודי . יעקב אבולעפיא הגיע בשלום למצרים
המקום את כתב ההמלצה שהביא עמו וזכה ליחס של 

עשירי הקהילה נתנו לו נדבה בעין יפה ולאחר . כבוד והערכה
לפי עצת יהודי . שהשלים את עניניו שם פעמיו לשוב לביתו

חמור והצטרף אל אלא קנה , המקום לא חזר על גבי גמלים
 .שיירת רוכבי סוסים שעשו את דרכם לכוון ארץ ישראל

באחת משעות . מספר ימים של רכיבה במדבר
יעקב בצלו ' נח ר, המנוחה שהקציבו הרוכבים לעצמם

בהקיצו משנתו נדהם , של אילן אחד בודד ושקע בתרדמה
בשנתו . ונחרד למצוא את עצמו בודד בלב המדבר השומם

מעשה

רבי

לאחר
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לקחוהו , יו לשיירה את החמור מהעץ שאליו קשרוהתירו חבר
 .עמם והסתלקו

מה יעשה במדבר ללא מאכל , יעקב' גדול נפל על ר
ומה יעשה בלילה החשוך כשהוא לבדו במקום , ומשקה

בו אוו להן חיות טרף מקום משכן הרהר בחרדה והחל לרוץ 
שעות . לאן שנשאוהו רגליו כשהוא קורא לעזרה בקול גדול

ת של ריצה וקריאה מיגעת עברו עליו עד שראה ארוכו
מרחוק נראה לו אדם חורש את . לשמחתו כי איננו לבד

יעקב אל המקום והתישב על ' ברגשת הקלה מהר ר. אדמתו
והנה רואה הוא כיצד , אבן אחת לנוח ולהשיב את נפשו היגעה

. מכה החורש את השור הרתום למחרשה במכות אכזריות
והנה , שאינו חס על הבהמה העלובה, עודנו מתפלא על האיש

האיש נהפך לנגד עיניו הנדהמות . התרחש פלא נוסף וגדול
האיש הכה את , ושוב נשנה המחזה, השור היה לאיש. לשור

יעקב קם ממקומו בבהלה והחל ' ר. השור מכות אכזריות
באותו רגע קרה שוב , להתקרב אל מקום החזיון המופלא

 לאיש ולאחר שרתם –השור . האיש הפך לשור. הבלתי יאומן
פעמים . החל להכותו מכות נמרצות, האיש את השור למחרשה

. אחדות התחלפו השור והאיש ובכל פעם הכה האיש את השור
. יעקב ובאו אליו' הבחינו בר, לבסוף היו שניהם לאנשים

האם מצפת : "ברכו אותו שניהם בשמחה ושאלו, "ברוך הבא"
כשהוא עדיין נדהם ונפחד , יעקב' השיב ר" כן" "בא כבודו

השניים שמחו לקראתו עד מאוד ובחפזון . מהמראה אשר ראה
" י הקדוש"האר, האם נמצא אצלכם הרב האשכנזי: "שאלו

נפלו האנשים , י בצפת"משהשיב להם כי אכן מתגורר האר
יעקב כי בצרה גדולה ' רק אז הבין ר. לרגליו ופרצו בבכי מר

א בכה יחד אתם מגודל ואף הו, שרויים שני אנשים אלו
משהתאוששו מבכיים פנו אליו . הרחמים אשר חש כלפיהם

, זה עתה ראה כבודו את גודל הצער אשר אנו סובלים: "ואמרו
כי בני , חוס ורחם עלינו, לפיכך מפילים אנו תחינתנו לפניו

פחד
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י הקדוש "לך מיד אל האר, וכאשר תגיע לביתך, ישראל אנחנו
כדי שלא נוסיף לסבול , ותנוובקש רחמים עלינו כי יתקן א

סייימו !" עד מתי נשאר עוד בצרה ובשביה. ולההתיס ר כל כך
יעקב הרגיע אותם ' ר. השניים את דבריהם בבכי קורע לב

במילים רכות והבטיח לעשות למענם כל אשר יצוה עליו 
, לאחר שהשביעוהו לקיים הבטחתו. י הקדוש לעשות"האר

 אל השיירה אשר אתה יצא הביאו אותו שני האנשים כהרף עין
 .לדרך

וכמו שהיה . י הקדוש"יעקב אל האר' מהר ר, לצפת
עוד בטרם פצה פיו לומר את דבריו , לפני נסיעתו

באת אלי בגלל השוורים אשר ראית : "י ואמר"קדמו האר
עתה לך  לביתך . יודע אני מה ראית ומה בקשו ממך. בדרך

 ".תומחר התיצב לפני ואומר לך מה לעש ו

שמע מפיו הסבר , י"יעקב לפני האר' כשעמד ר
 כי –י "אמר האר" דע לך. "לנסיעתו המופלאה

י נקב "השאר". אתה משורש נשמתם של האנשים אשר ראית
' בשמות האנשים ובשם מקום מגוריהם ומשנשאל על ידי ר

אנשים אלו : "השיב, יעקב על מה ולמה סובלים הם כל כך
". ' לא תקיפו פאת ראשיכם' על הלאו של נענשים מכיון שעברו

מה ענין של פאות הראש לשוורים האם יש בעונש זה מידה "
. י בשאלה"השיבו האר" האינך יודע." יעקב' כנגד מידה שאל ר

לא כתוב בגמרא ולא כתוב , דבר זזה אינו כתוב בתורה"
טועה : "י הקדוש"אז אמר לו האר. יעקב' ענה ר". במדרש
פאת ' ראשי תיבות של . הוא בתורהמקרא מלא ! אתה

הוא פר כלומר כל המקיף ראשו עונשו שית גלגל בפר ' ראשיכם
 )".שור(

' י צוה על ר"האר. שתי נשמות עלובות זכו לתיקון
יעקב להתענות ולכוון כוונות מסוימות ולהזכיר שמות 

בהגיעו

,למחרת

אותן
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הוא גם מסר לו את כל , אותם האנשים ושמות אבותיהם
 . שהגיעו נשמותיהם למקומןעד, התיקונים עבורם

 (ז"עמודי ארזים דף נ)

כפרי שלח פעם את משרתו לשחוט תרנגול לכבוד 
הסתכל השוחט על התרנגול , לאחר ששחטו. שבת

אך מכיון  שלא הסתמך על דעתו , ואמר למשרת כי טרפה היא
הלך המשרת אל הרב והוא לאחר . שלחו אל הרב, בלבד

: פסק כמו השוחט, ולחן ערוךשהביט על התרנגול ועיין בש
 .התרנגול אינו כשר ואסור לאוכלו

ואם היה יהודי אוכלו לכבוד , תרנגול היה גלגול נשמה
, לפיכך. אזי היתה זוכה הנשמה לתיקון גמור, שבת

באה לפני הבעל שם , כאשר ראתה מה שפסקו השוחט והרב
טוב הקדוש והתחננה לפניו שיעשה משהו עבורה כדי שתזכה 

 .תיקוןל

התפלל , שישי בבוקר נסע הבעל שם טוב אל הכפר
תפילת שחרית ולאחר מכן הלך אל האיש שתרנגולו 

האיש לא ידע מי אורחו וכשנתבקש לכבדו . הוכרז כטרפה
רוצה אני לאכול . "בסעודהאמר כי יוכל להגיש רק מאכלי חלב

אלא , בחפץ לב הייתי מכבדו. "אמר הבעל שם טוב" בשר
טרפה הוא ,  זה עתה כי התרנגול האחד שהיה לישהרב פסק

בקש ממנו הבעל שם טוב להביא . ענה האיש, "ואסור לאוכלו
" מי אתה"! "התרנגול כשר: "בדקו ופסק. לפניו את התרנגול

שאלו הכפרי שלא חפץ להסתמך על דעתו של אדם שאינו 
אמר , משסרב הבעל שם טוב לגלות את שמו. מכירו כלל

אך לא אוכל לסמוך על אדם , הער מאודאני מצט: "הכפרי
אשלח לקרוא לרב ונשאל , אם יועיל להמתין, שאיני מכירו

הסכים הבעל שם טוב והאיש שלח את משרתו לקרוא ". לפיו
 .לרב

יהודי

אותו

ביום
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מן הראשונים , ארוכה התפלפל הבעל שם טוב עם הרב
והאחרונים הוכיח הרב כי התרנגול טרפה ואילו הבעל 

משלא הגיעו .  על דעתוש התרנגול כשרשם טוב פלפל עמו ועמד
לו היה לנו אדם שלישי כדי להכריע : "אמר הרבי, לעמק השוה

כשרק שנינו , אולם עכשיו. היינו יודעים עם מי הצדק, ביננו
אמר לו " חלוקים בדעותינו מי יוכיח לנו עם מי הצדק

בקש מבעל הבית להביא לו . הבעלשם טוב מן השמים יוכיחו
 במפה והניחה על השולחן ליד הרב ואילו כסה אותה, קערה

לאחר . הרחק מן הקערה, הוא התרחק וישב בקצה השולחן
בעיניים נדהמות הסתכלו . רבע שעה צוה להגביה את המפה

התרנגול :"הרב ובעל הבית לתוכה וראו שם כתב בזו הלשון
 ".כשר על פי מתיבתא דרקיע ולית מאן דפליג עליה

זאת לא יוכל : "הרבשהתאושש מתדהמתו אמר 
לעשות בן תמותה רגיל רק הבעל שם טוב מסוגל 

הרב התרגש . רק אז גילה הבעל שם טוב את זהותו". לכך
מאוש והפציר באורח הקדוש כי ישאר לשבות בביתו אולם 

הבעל שם טוב סרב להשאר כיון שלא היו . בקשתו לא נתמלאה
 לאחר שנפרד מן הרב ומבעל הבית. עמו בגדי השבת שלו

 .שטרם התאוששו מגודל המעמד בו חזו יצא לדרכו

שבת באה הנשמה שנתגלגלה באותו תרנגול והודתה 
 .לבעל שם טוב על שנתן תיקון גמור וזכתה להגאל

 )ב"סיפורי יעקב ח(

שאלו את הרב הקדוש בעל , "במוצאי שבת חזון
. מאפטא מה רצונו לאכול בסעודה זו" אוהב ישראל"

השיב הרב והוסיף כי מימיו לא אכל , "ל בשרברצוני לאכו"
, שחטו עוף, מיד מלאו את מבוקשו. מאכלי חלב בסעודה זו
סעודת מלוה מלכה של אותה שבת . בשלוהו והגשוהו לפניו
החל הרב הקדוש , כשהאיר היום. נמשכה עד עלות השחר

באותו רגע נכנסה צפור דרך החלון הפתוח ועמדה על . לאכול

שעה

לאחר

בליל

,פעם
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אוהב "אמר להם בעל ,  החסידים לגרשהוכשחפצו. השולחן
, נשמת אדם גדול מגולגלת בצפור זו! הניחו לה": "ישראל

מן השמים ' מלוה מלכה'אדם אשר לא היה זהיר בסעדת 
שלחוהו עכשיו כדי לראות עד כמה גדולה חשיבותה של סעודה 

, ואפילו אחרי עלות השחר' חזון 'עד כי גם במוצאי שבת , זו
 .(ב"ורי חסידים חסיפ). אוכלים בשר

ישבו בבית מדרשו , הגאונים של המגיד ממעזריטש
מאחר שכולם היו בעלי . כל היום ולמדו תורה

. היו התלמידים גם פוסקים הלכה במקרה הצורך, הוראה
היה בא לבית מדרשו של , כשהיתה שאלה ליהודי בענין כלשהו

מע מציג את השאלה לפני התלמיד הראון שפגש ושו, המגיד
 .מפיו את פסק הדין

נכנס המגיד לבית מדרשו ובקש מתלמידיו לא להורות 
הלכה באותו יום גם אם ישאלו אותם אלא לשלוח את 

 .השואל אל מורה ההוראה שבעיירה

הצהריים נכנס נער אחד לבית המדרש ובידו אוף 
הנער הניח את העוף ליד אחד . שכנף נשמטה ממנו

האם כשר הוא או , וע  מה יעשה בעוףהתלמידים והמתין לשמ
התלמיד זכר את דברי רבו ואמר לנער שילך עם העוף אל . טרף

לקח התלמיד את העוף ובדקו גם , לפני שהלך, רב העיר
. התלמידים האחרים מהרו לגשת ולראות מה השאלה בעוף זה

לאחר שנתנו לו . הם רק בקשוהו לחזור ולהגיד מה פסק הרב
חתו לשוב הלך הנער לדרכו והתלמידים כמה פרוטות בשכר טר

 .שבו לתלמודם

, שעה קלה חזר הנער ואמר שהרב הכשיר את העוף
כיצד יתכן להכשיר את העוף כשכתוב בשולחן ערוך 

 .אולם לנער לא אמרו מאומה, תמהו התלמידים, הפוך מזה

פניו , תוהים על פסק הדין הופיע הרב בבית המדרש

תלמידיו

פעם

בשעות

לאחר

בעודם
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לאחר שהוכנס . בקש להכנס מיד אל המגידחוורות ומבוהלות ו
. אליו ספר בהתרגשות על טעות נוראה שזה עכשיו היתה לו

, ספר הרב, נער אחד בא אליו עם עוף שכנף נשמטה ממנו
ובאותו רגע שכח את הדין שבשולחן ערוך וזכר רק את שיטת 

לפני דקות . לכן הורה לנער שהעוף כשר, שמכשיר" פרי חדש"ה
. סק של השולחן ערוך ונוכח שהורה שלא כדיןספורות נזכר בפ

סיים הרב ". ואיני יודע למי שלהודיע על כך! רבי, העוף טרף"
 .את דבריו והמתין לעצה גואלת מפי המגיד

 :"אמר הרבי באורך רוח והוסיף, "הרגע ואל תדאג"

ואספר לך , עכבו בעדך מלפסוק לפי השולחן ערוך
 ובכתה לפני על בלילה באה אי נשמה אחת. מדוע

שהיא מסתובבת בעולןם שנים רבות ואינה יכולה להגיע 
לאחרונה נתגלגלה בעוף שאותה קנה יהודי . למקום מנוחתה

אמרה לי , לפני ששחטו את העוף נשמט ממנו הכנף. אחד
והתחננה לפנישאשתדל להכשיר את העוף כדי שיהודי יברך 

 –יף המגיד ואמר  הוס–" , ובכן. עליו ועל ידי זה יהיה לה תיקון
ידעתי שקשה לי להשפיע על כל תלמידי כי ישכחו את פסק "

לכן דרשתי מהם לא לפסוק ולשלוח אילך כל שאלה , הדין
עליך פעלתי שהפסק ישכח ממך ותזכור , שתבוא היום לפניהם

מאחר וברוח . המכשיר את העוף" פרי חדדש"רק את שיטת ה
ה ולפיכך כשר הקודש נודע לי שהריאה באותו עוף לא נוקב

על העוף הזה יברך יהודי והנשמה , הרי שפעלתי כהלכה, העוף
 ".תזכה לתיקון

 יורה דעה)תורה מהגאון רבי שלום שבדרון מברעזשאן 

רבי יצחק , המקובל' שמעתי בשם הג: " כותב(ג"סימן נ
שהיתה עובדאבבית מדרשו , שקבלה בידו, אייזיק מקאמרנא

צ בעיר סמך "שהמו, ע"ריטש זיר בער ממעז"ק מרן ר"של הגה
ק "ורבם הגה, ל  וערערו עליו הגדולים"ח הנ"עצמו על הפר

 ".ץ  ויצא בהיתר"ל החזיק ביד המו"הנ

משמים"

בדעת
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 ח שער הגלגולים"ש

הנוגעים לי . ה"י זלה"הדברים שאמר לי מורי האר
 .א ליצירה"ח אדר שנת השל"ולשורש נשמתי ביום ר

להשיג השגתו ושם שבהיותו במצרים התחיל , אמר לי
חיים , ב כי שם הייתי אני"נאמר לו להגיע לעיר צפת תוב

ל שלא בא לגור "עוד אמר לי מורי ז. זאת כדי ללמדני. גר
בצפת אלא בגללי ולא עוד אלא שעיקרביאתו לעולם בגלגול 

שכן , ולא לצורך עצמו בא, היה עבורי כדי להשלים אותי, הזה
הוא גם אמר לי . ול בגללולא היה צריך לבוא לעולם בזה הגלג

שלא היה מוטל עליו ללמד שום אדם מלבדי וכאשר יעה את 
 .המוטל עליו לא יצטרך יותר להתקיים בעולם הזה

ל היתה למעלה ממקומם של כמה "אמר לי מורי ז
ויכולתי על . מלאכים וגדולה בתכלית המעלה היתה

מי היא כאשר שאלתיו . ידי מעשי לעלות למעלה מרקיע ערבות
הוא רק , ל לגלות לי את כל הפרטים"נשמתי לא רצה מורי ז

ר וידאל די עולושא בעל הספר "אמר כי בתחילה הייתי הרב ה
ושמי נקרא עכשיו כשמו ואחר כך הייתי בגלגול " מגיד משנה"

, האיש הזה היה עשיר וזקן. יהושע סוריאנו' איש אחד ושמו ר
. ובתי מדרשותבעל צדקה ומשכים ומעריב בבתי כנסיות 
היה זה נער בן , אחריו הייתי בגלגול בבחור אחד ושמו אברהם
אחריו באתי . שלוש עשרה שנה ונפטר בשנתו הארבע עשרה

בגלגול שבו אני כעת ונקרא שמי חיים בשם הראשון שבו 
 ".מגיד משנה" נתגלגלתי דון וידאל בעל הספר

היא בגלל , אמר לי מורי, שהתגלגלתי בגלגול הזה
שבאחד הגלגולים הקודמים לא האמנתי די בחכמת 

לפי דבריו הבנתישכוונתו היתה בזמן שהייתי בגלגול , הזוהר
ל "הבנתי זאת מדבריו של מורי ז". מגיד משנה"של בעל ה

שאמר לי שאני צריך בגלגולי זה לעסוק בחכמת הזוהר היות 

אלו

וכך

,נשמתי

הסבה
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ואז הייתי מעיין גדול וחריף בחכמת העיון וכעת אני צריך 
עוד אמר לי כי כל הגלגולים הנזכרים אינם רק מבחינת . לכך

נפש שלי בלבד כי בחינת הרוח והנשמה יש בהם דברים 
ג שנה "ל גם גילה לי כי בהיותי בן י"מורי ז. מגלגולים אחרים
אלעזר בן ערך תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי ' נתעבר בי נפש ר

 שמוע ובהיותי בן עשרים שנה נתעבר בי נפש רבי אלעזר בן
לפי שהיה אחד מעשרת הרודי מלכות , תלמידו של רבי עקיבא

ה ליצירה "עתה בשנת השל. מעלתו גדולה מרבי אלעזר בן ערך
' כשאני בן עשרים ותשע שנים מרחפים עלי גם רוחו של ררר

 .יתברך' עקיבא להתעבר בי בעזרת ה

ל לכפר "ראשון של חול המועד פסח הלכתי עם מורי ז
לצפת בשם עכברא ושם נכנסנו לתוך אחד הסמוך 

ינאי מעין יצא מפתח המערה שהיה צר עד מאוד ' מערת ר
דוסתאי ' ינאי קבור שם אלא גם ר' והוא אמר לי שלא רק ר

ינאי ובכלל ' באותו מקום הדביק נפשו בנפש ר. ורבי נהוראי
ינאי בעל הציון הזה הבא ' אני הוא ר: ינאי' דבריו אמר לו ר
שישמור על עצמו מרכילות ומלשון הרע , עמך חיים ויטאל

ושיחה בטלה ויהיה שפל רוח מאוד ואני אהיה עמו בכל 
 ." מקום

ה כי לנפשי יש שייכות "ההוא אמר לי מורי זלה
ה כי כל כלל הנשמות "ואחיזה בנפשו של משה רבינו ע

נכללו בו ובפרט נשמות הצדיקים וישלי חלק בחינת נפשו 
ת הרוח והנשמה לא היה מדבר אז מה דווקא ממנו אבל בבחינ

עוד אמר שנפש זו התגלגלה אחר כך בכמה גלגולים עד . ענינם
עקיבא ואחר כך ' שנתגלגלה ברבי יוחנן בן זכאי וארח כך בר

, נתגלגלה כמה גלגולים עד שנתגלגלה באבביי הנקרא נחמני
ל "ואמר לי כי זה סוד מה שאמרו רבותינו ז, חברו של רבא
משה : והם, שה אנשים חיו מאה עושרים שנהבגמרא כי שלו

משה רבינו חי ארבעים . עקיבא' רבי יוחנן בן זכאי ור, רבינו

ביום

ביום
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שנה בבית פרעה ארבעים שנה במדין וארבעים שנה הנהיג את 
, וכן רבי יוחנן בן זכאי ארבעים שנה עסק במסחר, ישראל

וכן רבי עקיבא , ארבעים שנה למד וארבעים שנה לימד
ארבעים שנה למד וארבעים שנה , יה עם הארץארבעים שנה ה

ז "ל כי ריב"וגם גלגולו באביי נרמז כך במה שאמרו חז, לימד
אחר .לא הניח מקרא ומשנה והויות דאביי ורבא והבן ענין זה

כך נתלבשה נפש זו באחד מרבנן סבוראי הנקרא רב אחאי וזה 
שנאמר בתלמוד עליו פריך רב אחאי ואמר לי כי נדמה לו שרב 

 .חאי הוא רב אחא משבחא בעל השאלתותא

כך נתגלגלה נפש זו ברבי דוסתאי גאון ואחר כך עברה 
י הלוי נכדו של "כמה גלגולים נוספים עד שנתגלגלה בר

אחר כך נתגלגלה בהרב בעל ". מאור"זרחיה הלוי בעל ה' הר
יהושע סוריאנו ואחר כך בבחור ' וארח כך בר" מגיד משנה"ה

עוד . הצעיר חיים,  ולבסוף נתגלגלה ביאברהם הנזכר לעיל
מגיד "לכן כתב ה, ם"אמר לי שיש לי שייכות וקרבה לרמב

לכן גם , ם"של הרמב" היד החזקה"באור על הספר " משנה 
 –ובי , היה רבי אלעזר בן ערך תלךמידו של רבי יוחנן בן זכאי

ל בא להתעבר בי בהיותי בן שלוש עשרה שנה "אמר לי מורי ז
ז רבו והוא מדריכני עתה "י ב" מה שחסר לרכדי להשלים
בהיותי בן עשרים . תלמיד חייב בכבוד רבו\שכן הצ, ומסייע לי

' שנה נתעבר בי רבי אלעזר בן שמוע כדי להשלים חלקו של ר
שבכל , סימן נתן לי שיש בי מחלקו של ריב עקיבא. עקיבא רבו

פעם שאני רואה אנשים שיש בדעתם להרוד אדם מיד אני 
שכן נפשי זוכרת עדיין את הסבל והצער שהיו לה , מתעלף

עוד . בהיותה מגולגלת ברבי עקיבא בשעה שהרגוה הרומאים
א "סימן נתן לי שבהיותי בחור השתוקקתי ללמוד בפרקי ר

 .שהיה רבו של רב עקיבא

ז עמי הארץ בתחילת "מה היו רבי עקיבא וריב
נא ובפרט רבי עקיבא שהיה שו, בחרותם ארבעים שנה

אחר

ומפני
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, מי יתןצלי תלמיד חכם ואשכנו כנחש: תלמידי חכמים ואומר
מפני שנפשם היתה בחינת טיפת זרע מאותם עשר טיפות 

, ל"שהוציא יוסף הצדיק מבין עשר אצבעותיו כמאמר חז
לפיכך נאחזו בהם החיצונים באותם הימים והוצרכו להתגלגל 

 .בכל הגלגולים הנזכרים

לא האמנתי , ה"ורי זלהאמר לי מ, מגלגולי הקודמים
ולכן חייב אני לעסוק תמיד , די בחכמת ספר הזוהר

בחכמת הזוהר שזהו אחד הדברים הגדוללים ביותר שעלי 
ולכן אסור לי להקשות קושיות רבות , לעשות בגלגולי זה

עד שאתעמק בו זמן ידוע ורק אחר כך תהיה לי הרשות , בזוהר
ה " מורי זלה.להקשות ולשאול כל מה שארצה לחקור ולדעת

 .גם אמר לי שבגלגולי זה יש לי קצת עוון של ליצנות

ה את הסבה שגרמה "הימים גילה לי מורי זלה
 .לגלגולם של הנשמות שקדמו לי

 ט”חסר מעמוד קל
ואת , אלוקיך' נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה
, ה"כ' שמואל א(" נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

יבוא שלום " ופן של צדיקים אומר הקדוש ברוך הואעל ג. )ט"כ
ועל נשמתן הוא , )'ז ב"ישעיה נ(" ינוחו על משכבותם

, ה"כ' שמואל א(" והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים:"אומר

' אין שלום אמר ה"על גופן של רשעים הוא אומר . )ט"כ
ואת נפש "ועל נשמתן הוא אומר , )ב"ח כ"ישעיה מ(" לרשעים
רבי אליעזר . )ט"ה כ"כ' שמואל א(" ך יקלענה בתוך כף הקלעאויבי
: נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר: אומר

ושל הרשעים " והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים"
מלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחד , זוממות והולכות

 ).'ב ב"שבת קנ(. עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה

באחד

באחד

והיתה
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, נוטל נשמתן של צדיקים נוטלה מהם בנחת רוח
וכשהוא נוטל נשמתן של רשעים מוסרה 
. למלאכים רעים למלאכים אכזרים כדי שישמטו את נשמתן

 ).ז"ספרי ברכה שנ(

אחד נשמתן של צדיקים ואחד נשמתן של רשעים כולן 
אלא שנשמותיהן של צדקים הן נתונות , עולות למרום

שאמרה , תיהן של רשעים מטורפות בארץונשמו, באוצר
והיתה נפש  : ")ק נבואות'שהיא בכלל ז(אביגיל לדוד ברוח הקודש 

 ).א"כ' קהלת רבה ג(". אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

אשר לאחר , התווכחו החכמים בדבר רוחו של אדם
אם יש לה אותה צורה , מותו הולך לגן עדן התחתון

כמו : "רבי אלעזר אמר. ם לאושהיתה לאיש אשר בו שכנה א
כן , רוח אש מים עפר: שגופו של אדם מורכב בארבעה יסודות

גם הרוח לאחר מותו מורכבת מארבעה יסודות רוחניים אשר 
בכך מצטיירת הרוח  באותה צורה שהיתה . מתחת כסא הכבוד
 .,לו לאדם בימי חייו

אספר לכם , שמעוני רבותי: "יועזר בן יעקב ואמר
לפני .  נפלא באותו ענין שאתם עוסקים בומעשה

ובאתי למקום , ימים הייתי מהלך בדרך לפתע תעיתי בדרכי
ראיתי שם עץ גדול ונחמד התקרבתי לעץ והנה התגלה . מדבר

כיון שעלו באפי ריחות בושם . לעיני פתח של מערה עמוקה
גמרתי בליבי להכנס אל , נפלא אשר נדפו מתוך המערה

כעבור דקות אחדות של .  מוצפת אורהמערה היתה. המערה
בחרתי לי דרך של עצים , עמדתי לפני פרשת דרכים, הליכה

שהחזיק שרביט זהב , על אם הדרך פגעתי באיש. מבושמים
כשראה אותי התקרב . בידו ושמר את אחד הפתחים במערה

 מי אתה " תמה ושאל, אלי

 

שהמקוםכ

:תני

פעם

התערב
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 ' כבר כתוב בספר שכר ועונש חלק א

 :העשיריהפרק " ספר נשמת חיים

היא ענין , אחת מיני רבות על השארות הנפש
גם בספרי , הרוחות הנכנסות לגופם של בני אדם

ישנם עדויות על רוחות של מתים שנכנסו ,הנוצרים להבדיל
 .לתוך גופם של אנשים חיים ודברו מתוכם

) 'מעשי בראשית פרק ב(אלעזר אשכנזיהביא בספרו' ר
עיר פירארה שנכנס בה מעשה באשה אחת יהודיה מה

. האשה היתה נופלת לארץ ונראית כישנה, רוח של נכרי אחד
גברים נשים , כל אנשי העיר. שפתיה לא נעו וקול נשמע מתוכה

נקב בשמו " מי אתה: "וטף באו לראותה וכששאלו את הרוח
הוא גם ספר . של גוי אחד מאנשי המקום שכולם הכירוהו

 .ות לאמיתות המעשה הזהכיצד נכנס לתוכה וישנן ראיות רב

בספרו המתואר . גדליה בן יחיה גם העיד על אשה זו
 הוא מתאר את המעשה באשה )ו"דף פ(שלשלת הקבלה 

כל זאת הודיע לך אלוקים באמצעות יגיע : הזו וכך הוא כותב
יגדל נא כח ידי לכתוב אליך , כפי אשר אספתים ואגדתים יחד

חות הזרות הנכנסות ולהציג לפניך תשובה לשאלתך על הרו
בכח השבעות מגלים הרוחות את שמן . לגופם של אנשים

ואכן קשה בכח שכלנו , ומספרים כי מתו במיתות משונות
להבין כיצד נכנסת רוח של מת לתוך גוף חי אחר ופועל בתוכו 

בחודש טבת שנת . אלא שזו עובדא, כאילו הוא עצמו חי וקיים
לביתה של בחורה התבקשתי ללכת , ה בהיותי בפיררה"של

ה שנים ומצאתיה מוטלת על מיטתה ללא נוע כגוף "אחת בת כ
עיניה היו עצומות פיה פתוח ולשונה עבה בצורה . בלי נשמה

האנשים שהיו לידה .בלתי רגילה ומשתרבבת מתוך שפתיה
עמדתי שם . אמרו לי שרוח נכנס בה והיא נמצאת בלשונה
בר עמי בלשוון והתחננתי לפני הרוח שישיב לשאלותי והוא ד

הוכחה

הרב

הרב
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המילים שיצאו מפי האשה נשמעו היטיב והקול אמר , טליאנו
כי שמו בטישטה דמודינה ומותו בא לו בתליה כעונש על 

. הבנתי כי הוא שרוי בצער ובסבל וניחמתיו בדברים. גניבותיו
רציתי לדעת מהותה ואופן , אחר כך שאלתיו על טיב הנשמה

שאלתיו גם . אן הלכהיציאתה מן הגוף לאחר המיתה וכיצד ול
על גן עדן לא שאלתיו כי ידעתי שבודאי לא היה , מהו הגיהנם

הגיד לי כי היה איש שדה ורועה . הוא גם ספר על חייו. שם
על מהות . בהמות ואני ראיתיו מקולו ומדבריו נמשל לבהמה

אחר כך שאלתיו מה גודלו בגוף האשה . גופו לא ידע להשיב לי
יצת תרנגול ומקומו בצד ימין בין והוא השיב לי שגודלו כב

, על שאלתי מי השימו שם. הצלעות והמותניים של האש ההזו
. השיב כי אינו יודע וכשבקשתיו לצאת מתוכה ענה שאינו יכול

ענה שלא ידע כי , לשאלתי מדוע נכנס לגופה של אשה יהודיה
הוא גם אמר לי כי . יהודיה היא ואם היה יודע לא היה נכנס

כשהשתחררה ממנו , לאחר מכן. דרך ערותהנכנס לתוכה 
 .אמתה האשה את דבריו אלו

אז ראיתי את . לאחר בקשות ותחנונים רבים נאות לצאת
גופה נתחללחל ונראה . צוארה של האשה מתעבה מאוד

רגעים אחדים התפתלה האשה . היה כי יסוריה גדולים וקשים
על מקום משכבה כחולת קדחת ולפתע נפקחו עיניה והיא 

 .הבריאה לחלוטין

שהתאוששה מעט ספרה כי ירדה אל חצר ביתה כשנר 
דלוק בידה לשאוב מים מהבאר כדי להכין אוכל 

היא לקחה את הדלי . כשלקחה את הדלי נכבה הנר. לבעלה
להורידו לתוך הבאר לא ידעה מה ארע לה צעקה פרצה מפיה 

 .בני ביתה חשו לקול זעקותיה ונשאוה לביתה. והיא התעלפה

שמעתי על מקרים רבים כגון . כאן המעשה באשה הזו
שמעתי על . אלו מפי אנשים נאמנים שהיו עדים לדבר

מקרה דומה מפי אחד מחכמי העיר צפת וגם מפי אחד מחכמי 

רק

לאחר

עד
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איטליה על אנשים שמתו בצורה משונה ונכנסו בגופם של 
אנשים אחרים חיים ועל ידי השבעות ועשן גפרית בנחירי 

הגידו את שמותם וספרו על חייהם , ברו הרוחותהאיש החי ד
הם גם פרטו את עוונותיהם בהיותם בחיים ותארו . ועל מותם

פעמים רבותה שכילו יודעי דבר . את הסבל הרב שהם סובלים
לגרש את הרוחות ובכל פעם שהיתה הרוח יוצאת מהגוף היה 
האבר שמתוכו יצאה נעשה גדול ועבה וגוף האיש או האשה 

 .חל ומתענה עד שזהלהשתחררהיה מתחל

רוחו : נאמר' ענף הגלגולים אות ח' תלפיות אות ג
הרוח בורח מן . של רשע הולכת נע ונד תוך כף הקלע

, השטן ומכניס עצמו בצומח או בדומם כפי שנגזר עליו
וכשהרוח נכנס בגופו של אדם אין השטן יכול לשלוט בו 

 .ולהזיקו

ניו רוחות נכנסות בגוף הספר מעיד כי ראה במו עי
ודבר עמהן וספרו לו מתלאותיהם בהיותם , אדם

פורחים באויר ומה ראו עיניהם בשעת פריחתם בתוך חלל 
היו רוחות שספרו לו כיצד הלכו עד פתח של גיהנם . העולם

 .ושמעו את צעקת הרשעים מתוכו

הברוח אחת שנכנסה בגופו של אדם והוכרחה לצאת 
כשיצאה מן הגוף נכנס , עותבעקבות חרמות והשב

בשערות ראשו של האיש וקמו השערות מאמצע הראש ויצאו 
ממחיצת שאר השערות אשר סביב הראש ונעשו קשים 
כמחטים של ברזל עד שהיה צריך לספרם בתער חד וכשהיה 
התער נוגע בשערות היו הן נוטות לצד התער ודוחות אותו עד 

ת עלה מהן הבל דק שהיה צורך בכח רב כדי לגלחן וכשעשו זא
מאוד אשר לא נראה כמוהו מעולם ואשר מעשה כזה לא נשמע 

 .כמוהו מעולם

במדרש

מחבר

מעש
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 103' עמ' פרק כ' מאמר ד" נשמת חיים"מתוך הספר 

י "גדול ונורא שארע בעיר הקודש צפת בימיו של האר
רוח אחד נכנס בגופה של אשה . הקדוש וכך היה

וא השיב לכל אנשים דברו אל הרוחוה. אלמנה וצערה מאוד
אחד לשאלותיו בין הבאים לשמוע מה ידבר הרוח היה החכם 

כשנכנס אל ביתה של , י"ר יוסף ארזין תלמידו של האר"מהר
ברוך הבא אדוני מורי "האשה קידם אותה הרוח בברכת 

האינו זוכר אדוני שהייתי : "להפתעתו שאלו הרוח!" ורבי
יף ואמר וכאן הוס." תלמידו במצריים זמן רב למדתי אצלו

 .הרוח את שמו ואת שם אביו

י הקדוש "יסוריה של האשה הלכו קרוביה אל האר
 .ובקשו ממנו שירחם עליה ויומיא את הרוח ממנה

ר חיים ויטאל לפעול "י את תלמידו מהר"האר
מסר לו כוונה בשמות וציוה עליו לגזור על . ממקומו

 .הרוח נדויים וחרמים עד שיצאה בעל כרחה

, ר חיים אל החדר שבו היתה האשה"נכנס מהר
רשע : "חיים' שאל ר. "הסבה היא מיד פניה אל הקיר

איני יכול להסתכל : "השיב לו הרוח " למה הסבת פניך ממני
". בפניך כיון שהרשעים אינם יכולים להסתכל בפני השכינה

, י הקדוש שיהפוך פניו אליו"גזר עליו תלמידו של האר
מה היה החטא , ספר לי מה עשית: "וומשעשה כן אמר ל

: פתח הרוח וספר" שבעטיו הענישוך בעונש חמור כל כך 
חטאתי באשת איש והעמדתי ממזרים וזה לי עשרים וחמש "

שלושה מלאכי חבלה . שנים שאני נע ונד בארץ ואין לי מנוחה
ככה : מכים אותי ללא רחם ומכריזים, הולכים עמי לכל מקום

אלו הם שלושת מלאכי (. ממזרים בישראליעשה לאיש אשר הרבה 

ט "תהילים ק, הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו : "החבלה הנרמזים בפסוק

מעשה

משגברו

שלח

רכאש
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 הנה אחד עומד מימיני – הוסיף הרוח ושאל – האינך רואה )'ו

 ".אחד עומד משמאלי והשלישי מכה אותי מכת מוות

משפט : "ל"והלא אמרו רבותינו ז: "ר חיים"מהר
מה "השיב לו "בגיהנם שנים עשר חודשרשעים 

ב חדשים הם רק לאחר שסבלו הרשעים "ל אותם י"שאמרו חז
רק אז נכנסים הם לגיהנם . וריצו את עונשם מחוץ לגיהנם

ושם מכבסים ומלבינים אותם ומוציאים מהם את כל כתמי 
 .כדי שיהיו מוכנים ומזומניםלהכנס לגן עדן, הנשמה

בתחילה .  עמוק בבשרלרופא מומחה המרפא פצא
מניח הוא על הפצע משחות וסממנים חריפים 
האוכלים את הבשר החי ורק לאחר מכן מניחו על הפצע 

כך . משחות מרגיעות המרפאות את הבשר וחובש את המקום
הוא ענין צער הגיהנם שהוא רק חלק אחד משישים מסבלות 

 ).הנפש החוטאת

: לו השיב " איך היתה מיתתך: "ר חיים"מהר
מיתתי היתה בחנק שאף על פי שארבע מיתות בית "
יצאתי : דין ארבע מיתות לא בטלו וכך יצאה נשמתי, דין בטלו

. מאלכסנדריה שבמצרים על גבי ספינה שהפליגה לעיר ראשיט
בהיותינו בלב ים מיד לאחר שיצאנו מנהר הנילוס טבעה 

 ".הספינה ואני הייתי אחד מאלו שמתו בה

ידוי ולא התודית על חטאתיך בשעת לא אמרת ו
ברגע בו . "לא הספקתי השי בהרוח"יציאת נשמתך 

ומה " . "שקעה הספינה חנקו אותי המים ודעתי נטרפה עלי
בשעה : "השיב לו הרוח. ר"שאל מהר" נעשה בך לאחר מכן

, שנודע ליהודי העיר ראשיט כי היו יוהדים בספינה שטבעה
או את כל היהודים  הוצי, יצאו למקום שבו קרה האסון

הנה ברגע שבו עזבו המלוים את בית . שטבעו בה וקברו אותם
הוא הכה על קברי , בא מלאך אחד ושבט אש בידו, הקברות

שאלו

משל(

שאלו

ולמה"
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מכה גדולה וחזקה עד שנבקע הקבר ואז הוא הרעים עלי 
שמני בכף הקלע וזרק , הוא לקחני. קום בדין! רשע'בקולו 

ברגע . מדבראותי בבת אחת עד לפתחחו של הגיהנם שב
צעקו עלי , שנפלתי שם יצאו לקראתי אלפי הנשמות שבגיהנם

! צא מכאן רשע עוכר ישראל! אי דמים!צא!!!צא, וקללו אותי
. צעקו עלי וגרשוני בכעס! אינך רשאי להכנס אפילו לכאן

ברחתי משם בבהלה רצתי מהר להר ומהר לגבעה ומגבעה 
 שדבקו לגבעה אך לא הצלחתי להמלט משלושה מלאכי חבלה

בי ולא הניחו לי אלו הם שלושה מלאכי החבלה שעד היום עוד 
. מכים אותי באכזריות ומכריזים לפני את עווני, הולכים עמי

פגשתי בדרכי מלאכי חבלה אחרים ורוחות , כאילו לא די בהם
רעות אשר בשמעם את דברי שלושת המלאכים הראשונים 

עד , ה לצד שניזה לצד זה וז, החלו להכותיני ולמשכני בחזקה
כך הייתי נע ונד במשך זמן רב . שהתפקפקו כל חוליות נשמתי

רציתי . עד שהגעתי לעיר גדולה הקרובה להודו והורמוז שמה
להכמס בגופו של יהודי כדי להנצל מצרותי אך 

מאוד לא יכולתי להכנס ' כשראיתישהםרשעים וחטאים לה
ם מחמת רוחות הטומאה השוכנים בקרב, אפילו באחד מהם

ובכן הלכתי משם . ואני לא רציתי להוסיף טומאה על טומאתי
ושוב נדדתי ממקום למקום במשך שבע שנים בלא רגע של 
מנוחה ממכות ועינויים עד שהגעתי למדבר יהודה ומרוב צער 

אלא שגם בתוכה היה לי . נכנסתי לתוך גופה של אילה מעוברת
 זה צער גדול מכיון שנפש האדם ונפש הבהמה אינם שווים

ולא עוד שנפש , שזו הולכת זקופה וזו הולכת על ארבע, לזה
שכן אין מאכלה מאכל , הבהמה מאוסה ומזוהמת וריחה רע

לא רק אני . וגם היה לי צער גדול מהעובא שבמיעיה, אדם
סבלתי גם האילה לא יכלה לשאת שלושה נפשות ובטנה צבתה 

ד מרוב יסוריה רצה האילה בין הרים וסלעים ע. עד מאוד
 .שנבקע כרסה ומתה
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נכנסתי . מתוכה ובאתי לעיר שכם שבארץ ישראל
והוא מרוב צער בקש את עזרת , בגופו של כהן יהודי

הכמריפ הגויים והם לחשו עלי לחשים של כוחות טומאה ותלו 
כאן ." ואני בראותי כל זאת יצאתי ממנו, קמיעות בצוארו

מדוע יצא ר חיים את ספורו של הרוח ושאלו "הפסיק מהר
וכי יש ממשות בכח הטומאה להרע או להיטיב , מאותו גוף
אין בכוחות אלו ממשות אולם אני חששתי שאם : השיב הרוח

לכן , הוסיף לעמוד שם ידבקו בי כל אותן כוחות הטומאה
ועתה משעברו עלי עשרים , ברחתי ובאתי אל עיר הקודש צפת

 ".וחמש שנים של צער נכנסתי בגוף אשה זו

שאלו " י עליך לסבול כל כך וכי אין לך תקומה כללמת
כל , עד שימותו הממזרים אשר הולדתי. "ר חיים"מהר

 .ענה הרוח". עוד הם חיים אין לי תקומה

שעה היו אנשים רבים ליד האשה וכששמעו את 
הדברים היוצאים מפיה שלא בטובתה נפלה עליהם 

 חיים את הרוח ר"אז שאל מהר. אימת הדין והם בכו בכי גדול
ובכן כך היה . "מי נתן לו רשות להכנס בגופה של האשה הזאת

באשמורת . לנתי בביתה לילה אחד "– אמר הרוח –" המעשה
אלא , הבוקר קמה האשה ורצתה להוציא אש מן האבן והברזל

נתכעסה , שניצוצות האש לא יצאו על אף שהשתדלה מאוד
תהא "בכעסהאשה והשליכה את הברזל והאבן מידה ואמרה 

ובכח מילה זו של שטן נתנו לי מלאכי החבלה רשות "לשטן
כיצד זה יתכן שבגללל עוון זה נענשה האשה ". "להכנס לתוכה

האשה הזו : "ר חיים והרוח ענה"בעונש גדול כל כך שאל מהר
חסרת אמונה ואינה מאמינה כלל ביציאת . אין תוכה כברה

ים הלל בליל הסדר כשכל ישראל שמחים ואומר, מצריים
יושבת היא וצוחקת בליבה ואינה , ומספרים ביציאת מצרים

 ."מאמינה כי אכן היה הנס הגדול הזה

יצאתי

עד"

באותה
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: ר חיים אל האשה ושאל אותה"הדברים פנה מהר
המאמינה את באמונה שלימה שהקדוש ברוך הוא "

ברא שמים וארץ וביכולתו לעשות כל אשר חפץ ואין מי 
וכעת . "ה בקול גדולענתה הא" כן"שיאמר לו מה יעשה 

מאמינה את באמונה שלימה שהקדוש ברוך הוא הוציאנו 
" כן. "ר חיים"ממצרים וקרע לנו את הים הוסיף ושאל המר

מאמינה אני בלב שלם ביצאת מצרים "ענתה האשה והוסיפה
בסיימה את ". ומתחרטת אני על מה שלא האמנתי עד היום

 .דבריה פרצה בבכי

ל הרוח שיצא ויעשה זאת רק י ע"גזר תלמידו של האר
שכן האבר , דרך האצבע הקטנה שברגל שמאל של האשה

ח "וכאשר כיון מהר, שדרכו יוצאת הרוח מתבטלת לגמרי
בשמות שמסר לו רבו התנפחה אצבעה של האשה ויצא ממנו 

 .הרוח ופרח דרך החלון

ההוא ובכמה לילות שאחר כך הדפק הרוח על חלונה 
הלכו קרוביה .  מוותשל האשה והפחידה עד

מיד שלח שוב את תלמידו . י הקדוש וספרו לו על כך"אלהאר
ר חיים לבדוק את המזוזה שבפתח ביתה של האשה הלך "מהר

לארח שמוה לקבוע מזוזה בפתח . ומצא את הפתח ללא מזוזה
 .לאחזר שוב הרוח ולא הטריד את האשה אף פעם

. י הקדוש"אחת הובאה אשה לבית מדרשו של האר
קרוביה ספרו שהיא חולה מזה זמן מה ואין יודעים מה 

האשה טענה כי היא בריאה וחזקה ורק שלפעמים . היה לה
י את הדופק שלה "ראה האר. נדמה לה כי יש בה רוח או שד
י שלחה לביתה ובערב "האר. ואמר כי נכנס בה רוחו של מת
ר חיים ויטאל ללכת אליה "ציוה את תלמידו הרב מהר

י " אמר האר–" הרוח ההוא. "ת הרוח ממנהולהוציא א
גם , שקרן וכזבן גדול הוא לכן עליך להתחכם עמו "–לתלמידו 

לשמע

אז

בלילה

פעם
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י וגם "הוסיף האר–" פעמים' כששואלין לשמו משקר הוא ג
 .מסר לתלמידו כוונות ושמות שידע איך להתנהג עם הרוח

. ר חיים לביתה של האשה"ביום השמשות הלך מהר
 בביתה קרוביה ועוד אנשים לפני בואו התכנסו

שחפצו להיות נוכחים במעמד הגדול בו יוציא הרב את הרוח 
ראו תיכף : "לפני שנכנס אמר הרוח לאנשים, והנה. ממנה

ומיד יכנס לבאן הרב ר חיים ויטאל וירצה להוציאני אך אני 
. הוסיף בקול חצוף אלא שלא כך היה הדבר!"איני ירא מפניו

י הרב החל לרעוד ומרוב פחד נפל ברגע בו ראה הרוח את פנ
". איני כדאי להביט בפניך הקדושים: "לפניו ואמר בהכנעה

השיב הרוח והיה זה " פלוני בן פלוני. "שאלו הרב"מי אתה "
גם בפעם השניה שקר בקשר לשמו ולשם אביו וכן היה . שקר

כששאלו הרב לשמו בעפ הרביעית אמר את , בפעם השלישית
יר הרב את השמות הקדושים שמו האמיתי וכאשר הזכ

הנני יוצא . "שנמסרו לו על ידי רבו החל הרוח לדבר בחוצפה
שכן רצה , הכריז ורצה לעשות זאת דרך הושט והצואר, "מיד

. לכבות בצאתו את כל נרות שבחדר ולהזיק לאנשים שהיו שם
הרב הבין וידע את כוונתו ומחשבתו הרעה והזהירו כי יצא רק 

" כן אעשה. "רגל שמאל של האשהדרך האצבע הקטנה של 
אלא שהרב ידע כי גם הפעם משקר הרוח ובכוונתו , אמר הרוח

לפיכך עמד וגזר עליו חרם ונדוי ואסר עליו . להמית את האשה
יזיק , שכן חשש שאם יצא בגלל החרמות וההשבעות, לצאת

 .לאשה ואולי גם יהרגנה

ר חיים "יצא הרב מהר, שהרוח הבטיח   לא לצאת
יתה של האשה והלך להתפלל תפילת ערבית בבית מב

י את "אחרי התפילה ספר לאר. י הקדוש"מדרררשו של האר
כל זאת ארע לך כיון : י"אמר לו האר. כל קורותיו בבית האשה

כי בלילה , דע לך, שהלכת בלילה ולא מבעוד יום כפי שציויתיך
שולטים כוחות החיצונים ודינים ואז מתגברים הרוחות ואי 

,בערב

לאחר
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" לך לשלום: "י"לבסוף אמר לו האר". ר לפעול כנגדםאפש
 .וליוה אותו עד הדלת דבר שלא היה עושה כן לשאר תלמידיו

ר חיים שוב אל "הלך מהר, אחרי תפילת שחרית
הרוח והשביעו שיצא דרך האצבע הקטנה שברגל 

לפתע ראו הנוכחים בחדר כמו חוט של אש יוצא . האשה
 הרוח שיצא וביציאתו היה בוכה היה זה, מאצבעה של האשה

ר חיים "לפני שנעלם שאלו מהר. וצועק מרה על מעשיו הרעים
השיב הרוח כי היה בחייו מלשין . במה חטא כי נענש בעונש זה

ומפני . "מפרסם והיה מוסר את ממונם של ישראל בידי הגויים
שאל " מה נתנו לך רשות להכנס בגופה של אשה זו

 כי היה שוכב על הכיריים בביתה ספר לו הרוח. רחיים"מהר
של האשה הזו וכשזו באה להכין את העצים ולהדליקם כדי 

שמע אותה משוררת שירים של ניבול פה , לבשל מאכלי שבת
ואז הרשו לו להכנס לגופה וזה לו שלוש שנים שהוא נמצא בה 

 .ורק מפעם לפעם היתה חשה בו

ם אנו לומדים עד כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק ע
, נעשה רוח, בריותיו מה מלשין זה לא חטא אלא בפיו

עבירות שהן חייבי , מכל שכן העושה עבירה בפועל ממש
ומה ; כריתות או ארבע מיתות בית דין על אחת כמה וכמה

אשה זו העוסקת בהכנת מזון לכבוד שבת ומזמרת זמר של 
על אחת כמה וכמה מי , נענשה שתכנס בה הרוח, ניבול פה

אזי בודאי תהיה רשות למזיקים , ל ממששחוטא בפוע
 ).ז"ספר קב הישר פרק ע(. ולרוחות להזיק לו

 :ט"שנת השס, חיים ויטאל' בספר שבחי ר

ט פקד אסון "שס' בשנת ה, דמשק אשר במדינת סוריה
אחד מנכבדי היהודים אשר , רפאל עניו' את ביתו של ר

מים בערב שבת קודש התעלפה ביתו של הרב מספר פע. בעיר
הוריה לקחוה לרופאים ואף . ולא ידעה מה נעשה עמה

,למחרת

מכאן

בעיר
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בערב שבת , והנה. אך איש לא ידע כיצד לרפאותה, למכשפים
אחרי הדלקת הנרות התעלפה הנערה , קודש ראש חודש אב

לפתע שמע אביה קול , וזמן רב אי אפשר היה להשיב את נפשה
' שאל ר" מי אתה."הקול יוצא מ פיה של ביתו. קורא בשמו

ולמה , ו"אני הוא חכם פיס: "והקול השיב . אל בפחדרפ
הדלקת רק שני נרות כמנהגך תמיד היה לך להדליק הרבה 
נרות לכבוד המלאכים ונמשות הצדיקים הבאים עמי ללותיני 

הכן ששה כסאות  "– הוסיף הקול ואמר –" ועתה, ולשמור עלי
מיד עשה כן הרב ואז ". כי שש נשמות באו איתי היום לכאן

חכם וצדיק אני , דע לך כי אני אינני כשאר רוחות: " הקולאמר
ולא רק זאת , ולא באתי כי אם על חטא קל שנשאר לי לתקן

לפני עשרים ואחד ימים . אלא שליח הנני להשיבכם בתשובה
הלכתי מתחת לאדמה עד , יצאתי מגן עדן דרך נהרות גן עדן

הוא את הדג הזה דג גוי . נהרות דמשק ושם נכנסתי בדג אחד
, כמעט ונמכרתי לרשע אחד. הביאני לרחוב היהודים למכירה

אך ברגע האחרון הזמין אותך הקדוש , חתנו של שיך אל יהוד
הייתי בתוך ראש הדג . ברוך הוא לשוק ואתה קנית אותי

 – הוסיף הקול ואמר –" דע לך. וכשאכלה אותי בתך נכנסתי בה
ז אני מא, שלא הזקתי כלל לבתך כי אינני כשאר רוחות"

בתוכה ורק עכשיו נתנו לי רשות להתגלות לפניך ולדבר 
עמךואני עצוב מאוד על  שלא זכיתי לעלות למקומי לפני שבת 

ובגלל שיהושוע אלבוב לא , שכן מקומי הוא בגןד עדן, קודש
, יהיה הוא בחרם, הוציאני בפעולת הספר שבידו בערב שבת

ום ראשון ובי, ועכשיו נאלץ אני להתעכב כאן עד צאת השבת
 .אחזור למקומי בגן עדן

פקד , רפאל עומד נדהם ונרעש למשמע אזניו' הרב ר
, חיים ויטאל' עליו הקול ללכת ולקרוא לרה בהקדוש ר

י הקדוש באומרו כי המלאכים והנשמות "תלמידו של האר
חיים כדי לעשות את שליחותו  על ' שבאו איתו מחכים לרב ר

בעוד
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לא רצה אבי הנערה לצאת , להידו אולם מכיון שהיה זה בלי
לא אזיק לביתך כי  " – אמר הרוח לאב –" אל תירא"מן הבית 

לפיכך הרגע אמור קידוש ואכול סעודת , רוח הקוד שאני
העיר הרוח את תשומת ליבו על , לפני שקידש על היין". שבת

 .שלא היה זהיר להטיל מעט מים בכוס הקידוש

יהודי ,  של הרבשדבר הקול מתוך הנערה היה בביתו
לפני שהלך חלביתו הזהירו . יעקב אשכנזי' אחד בשם ר

אחרי הסעודה . יהושוע' הקול לבל יכיר דבר בענין החרם על ר
בפתח הבית קדמו הרוח ולא . רפאל' יעקב לבית הרב ר' חזר ר

ולא רק זאת . "אמר לו" עברת על החרם"הרשה לו להכנס 
כאשר חזרת , כןש. ואשתך טובה ממך, אלא שגם שקרן אתה

לביתך שאלה אותך אשתך למה התעכבת ואתה אמרת לה 
אז אמרה . רפאל' שאחרת בגלל רוח  רעה שנכנסה בבתו של ר

" אם אתה אומר שהוא חכם כיצד יתכן שהוא רוח רעה, אשתך
 .לבסוף התיר לו הרוח להכנס

החל הרוח לדבר ולהזכיר לכל אחד מן הנוכחים מקצת 
ם הזכיר את עוון אותם אנשים הוא  ג. עוונותיהם

כל הלילה היתה ביתו של הרב נראה . שמתו לא מכבר במגפה
יעקב שישב על הכסא והאזין נרדם ' ר. כאחוז בלהבות אש

בחצות . לרגע והנה חש כאלו חונקים אותו והתעורר בבהלה
די לי בצער שהיה לי בשלושת הימים : "הלילה אמר הרוח

תנו לי מים , גם בשבתאיני ראוי להתענות , האחרונים
נתנו לו מים ותפוח ואז " וגם תפוח אחד לאכול "בקש" לשתות

. הלכו בני הבית לישון ונרדמו מיד". לכו לישון"הוא אמר 
' בעלות השחר העיר אותם הרוח  ודרש לקרוא מיד לרב ר

בתחילה סרבו למלא בקשתו בטענה שהרב לא . חיים ויטאל
 רק לאחר שגזר עליהם .יאמין לספורם המופלא אודות הרוח

 –אמר הרוח –אם לא יאמיןלכם . "הסכימו, הרוח בחרם שילכו
תנו לו אות בלילה הזה באשמורת הבוקר חלם חלום שאת "

בעת

והנה



 ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר מב
 

יושב , כשתכנסו אליו תמצאוהו לבוש בגדים. פתרונו אינו יודע
אמרו לו שיבוא אלי , ואתם, על הארץ ומהרהר בחלום ההוא

 ".ואפתור לו את חלומו

חיים ' יעקב לביתו של הרב ר' רפאל ור' כנסו רנ
ועוד לפני שמסרו לו , ויטאל מצאוהו כפי שאמר הרוח

באשמורת הבוקר :" חיים' את הדברים אמר להם הרב ר
ראיתי בחלומי ששה צדיקים באים אלי מהעולם העליון וגם 
איש אחד הביאו לפני לרפאותו ואני שכחתי מי היו הצדיקים 

'  יעקבוספר לו מה אמר הרוח אז קם ר'מיד עמד ר". ההם
 .ל והלך עמהם"חיים ויטאל ז

חיים בברכת ' רפאל קדם הרוח את הרב ר' ביתו של ר
כשהתקרב הרב אל הנערה . שלוש פעמים" ברוך הבא

" מאין אתה מכיר אותי. "ראה את פניה והנה הם כפניו של מת
חיים ' וכי אין תה הרב ר: "השיב לו הרוח. חיים' שאל הרב ר

השיב , "ו"אני חכם פיס. "שאל הרב" ומי אתה" "המקובל
ו גרתי בירושלים "אני יעקב פיס"הרוח לשאלתו והוסיף 

יצחק אשכנזי ואחות ' והייתי נשוי לבתו של החכם הרב ר
לפני שלושים וחמש שנים נפטרתי . אשתי נקראה בשם אסתר

ון מכי. מן העולם ועליתי למקומי בגן עדן שם ישבתי עד עתה
ורק עתה יודע , שנשאר לי לתקן ענין אחד באתי לעשות זאת

אני כי אוי לו למי שאינו נזהר בעולם הזה אפילו מחטא קל 
 ".שיצטרך אחר כך לעבור את כל מה שאני עובר, שבקלים

חיים עומד ומהרהר שהנה בודאי חטא ' הרב המקובל ר
האיש שרוח זה היה בקרבו בכך שמנע רבים מלעשות 

ולכן בא האו עתה לתקן ענין התשובה וכל דבריו בענין , התשוב
אני הוא האיש , בחלום הזה שחלמת: "פתח הרוח ואמר, זה

והנה באתי עם עוד , ששלחו אליך מן השמים כדי שתרפא אותו
, ל"אליהו ז: והם, שש נשמות צדיקים והם יושבים כאן לפניך

 בן ר אהרן"הר, ר שמואל עמרין"הר, ל"ר יוסף קארו ז"הר

כאשר

בפתח

בעוד
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ואף על פי שלמדת עם רבך , חכם עטייא והחכם ארחא, תופא
אולם גם הוא מתפלל עלי , ל לא בא הוא אתנו"י לוריא ז"מהר

בעולם העליון ומכיון שאין כח בעולם העליון להיטיב אלא על 
באנו לכאן וכולנו ממתינים לך , ידי תפילת צדיקים בעולם הזה

וכי אין אתה רואה . וצריכים לך כדי שתתפלל עלי ותרפא אותי
סיים הרוח את דבריו " את האש הגדולה השורפת את העולם

 .בשאלה

שאל " רוצה אתה לקבץ את כל יושבי העיר לפניך
 מי יתן ויבואו –השיב הרוח "כן. "אותו הרב המקובל
שני וחמישי ושני כיום הכפורים , כולם ויצומו שלושה תעניות

ים וישוב מחרון אפו אנשים ונשים אולי ירחם אלוק, ממש
 אלא שאנשי –חיים '  אמר ר–" הייתי עושה זאת", "עליהם

' כל זה גלוי וידוע לפני ה". "דמשק אינם חפצים בדרשותי
אם כן אקבץ את תלמידי החכמים . "אמר הרוח" יתברך
הבא לפני " את מי עלי להביא: "והוסיף. אמר המקובל, "בלבד

אמר , "מתבוולליםרק תלמידי חכמים ספרדיים ולא מאלו ה
אז בקש . פלוני' רק השמר לך שלא תביא את ר"הרוח והוסיף

חיים רשות ללכת להתפלל שכן שעת התפילה היתה ' הרב ר
דבר זה שעליך לעשות גדול הוא : "אמר לו הרוח. שעה זו
חיים עמו וטען כי מעולם לא ' לא הסכים הרב ר". מתפילה

את רצונו בבקש ממנו הרוח לעשות . בטל תפילה בזמנה
האינך מרחם עלי ואינך רןצה להפחית מסבלותי : "באומרו

אף על פי כן לא נעתר לו " בכך שתעזור לי לתקן מה שקלקלתי
אחרי התפילה הלך לביתו וסעד סעודת . הרב והלך להתפלל

אלא , רפאל לקרוא לו' שחרית בחושבו שהנה יבוא שוב רר
ב אשכנזי יעק' חיים לקרוא לר' שלח הרב ר. שהוא לא הגיע

ישבו שניהם והמתינו , ומששמע כי גם הוא עדיין לא היה שם
, רפאל ' יעקב לביתו של ר' אחר כך הלך ר, עד זמן מנחה

, רואה אני כי החכם לא רוצה לבוא: "כשראהו הרוח אמר
והנה לא יאתה הגאוה כי אם להקדוש ברוך הוא בלבד ולא 

האם"
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רך יאמר האדם  איני רוצה לשתות מאלו המים שמא יצט
דעו  "– אחר כך הוסיף הרוח ואמר –" לשתות מהם בעל כורחו

מן שמים שלחו . לכם כי כל ענין שליחותי לא היה אלא בעבורו
אותי כדי לגלות לו רזי שמים עליונים מה שלא השיג מרבו 

וכן שלחוני כדי שישוב את העם בתשובה שכן תיקון כל , ל"ז
משום , ימשיחואני באתי לגלות לללו ענינ, העולם תלוי בו

'' ומחמת קנאה אמר ר, שהוא תמיד דורש שיבוא כבר המשיח
ויען כי , פלוני כי שקר הוא דובר וכי אין משיח בא בדור זה

ומפני העבירות שעשו יושבי העיר , שחק עליו גדול יהיה עונשו
ובינתיים , הזאת הכבידו כבלי ברזל על המשחי ולא יבוא עדיין

שק והיא  תהפך כסדום ותשרף יבואו צרות רבות על העיר דמ
אחר כך תהיה מלחמת גוג . רק העיר צפת תנצל. כישושלים

ודעו , ומגוג עד שלבסוף יבוא המשיח עם שלושה נסיכי אדם
לכם כי אשתקד דרש הרב שלוש דרשות לפני שפרצה המגפה 

ולפי שמנע עצמו לדרוש , ובזכותו חזרו מעט אשנשים בתשובה
פש גדולה היתה לבתו ובנו נ. עוד מתה בתו החביבהבמגפה
ומכיון שהחכם אבד את זכותו , הקטטן יההי רב גדול בישראל

לשמוע סודות עליונים כי שלחוני מן השמים אליו והוא לא בא 
וכשיבוא לא ימצאני כי נתן לי רשות לדבר ררק היום הזה 

 ".ומחר אחזור למקומי

חיים ' יעקב אשכנזי לרב ר' כל הדברים האלה מסר ר
בבוקר יום ראשון הלך רק חיים לביתו של הרב . לויטא

ר רפאל אולם הרוח לא רצה לדבר עמו ואמר לו כי חוזר הוא '
יהושע אלבוב בבית הב והרוח ' באותה שעה היה ר. למקומו

בקשו לכתוב קמע שיש בספרו ולתלותו על צואר הנערה כדי 
 .שלא תנזק לאחר צאתו ממנה

הקהל בעניני תשובה חיים נתעככב מלדרוש לפני ' ר
אלא גם , לא היה במדינה באותו זמן) פלוני(מכיון שרבי 

חיים לתקן בענין תשובה כי אותו רב ' כשחזר לא היה בידי ר

את

הרב
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ברצונו למנוע כבוד מהרב קלקל את הרושם שהיתה דרשתו 
אז התגלה שוב . של הרב בהפכו את דבריו לדברי הבל

גזור על אביה רפאל ואמר לה ל' הרוחצאל ביתו של הרב רר
ז באב עד "שלא יטעם דבר בבוקר יום שלישי שלאחריום שני י

 .שיבוא אל ביתם אותו רב שקלקל כדי שיוכיחו על מעשיו

כיניהם , רפאל' יום התכנסו רבים בבית הרב ר
עד , ג אחיו ועוד אנשים ונשים"ב ובצלאל ופר"ריבו

 את כדי לשמוע, שהבית היה צר מהכילם ורבים עלו על הגג
והנה פתח הרוח ואמר מתוך פיה של הנערה . דבריו של הרוח

יהושע אלבוב שיביא לפניו מראה ואז הוריד הרוח את ' לר
המלאך ירד יחדדד . המלאך צדקיאל שהיה המושל ביום הזה

. עם ארבע נפשות מהעולם העליון כדי שיהיו עדים למעמד
ר "הר, ר יוסף קארו"הר, ר יוסף ציאג"הר: "הארבעה היוו

, הנערה הביטה במראה. ר אהרן בן תופא"שמואל עמרון והר
המלאך סרב לדבר עם הרב . ראתה אותם ואף דברה עמהם

, ל באומרו כי לבטח לא יאמין לדבריו שיאמרו רק ברמז"הנ
ואכן עלה המלאך , לכן עליו לקרוא לרוח שתתלבש שוב בנערה

למרומים התעכב מעט וחזר שוב עם ארבעת העדים ואז אמר 
ג לצדאת מן "פלוני ולבצלאל ולפר' נערה להגיד להגיד לרל

משעשו כן נכנס הרוח בנעררה . החדר עד שתכנס בה הרוח
בראשונה קרא לאותו רב פלוני ואמר לו להתקרב . והחל לדבר

מששאל אותו הרב מדוע לא התלבש בנערה , מבחוץ אל החלון
לכן אינך , מכיון שאתה חוטא: "השיב הרוח, בנוכחחותו 

ודע לך כי גדול עוונך לפי שאתה מתלוצץ , אי לראותינירש
, תמיד בענין ביאת המשיח ואומר כי אין הוא בא בדור זזה

ר חיים המקובל דורש לפני העם בענין תשובה ומשיח "וכשהר
והנה , אתה מתלוצץ עליו ומשטה בדבריו מפני גודל קנאתך בו

אש ר, שבועות, אם חכם אתה בעיניך תן לי טעם למצות פסח
אותו רב מהר ואמר את הטעמים הפשוטים ". השנה וסוכות

מה שאמרת נאה הוא לעמי : "לאותם מצוות אז אמר לו הרוח

באותו
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היה עליך ועל העם , ואתה לא רצית לדעת את האמת, ארצות
חיים והוא רצה לדרוש בשבת ' כולו לשמוע רזי תורה מהרב ר

בענין תשובה ולהוכיח את העם אתה עכבת בעדו ומנעת 
אוי לכם חכמי הדור שאינכם משיבים את . ובה מישראלתש

אחר כך . סיים הרוח את דבריו בתוכחה! " העם בתשובה
 :הוסיף ואמר

בחכמי מצרים ראיתי שערוריה כי בהם חכמה כלל 
ולא רק שאין בהם , ומחריבים את העיר בעיוות הדין

עבדים ומשרתים יש להם . חכמה אלא שמלאים הם בעוונות
ם יוצאים מהבית חוטאים העבדים בנשותיהם ואף וכשבעליה

טומנים את התבשיל ביום השבת ועוד חטאים מחטאים שונים 
עד שכל ההולך למצרים ואפילו רק לצרכי מסחר מחרימים 
אותו מלמעלה וסופו שיאבד את כל ממונו מפני גודל הרעות 

 .והחטאים של היושבים שם

ציה תרד חרב גם על העיר ונ, רק על מצרים תבוא הרעה
שלופה במשך שבעה ימים רצופים ויהרג בה חכמים 

כל זאת מפני . צדיקים ששששששיאן כמותם בעיר הזו, גדולים
שחכמי הדור מלא ליבם גאוה ובוז ואינם משגיחים בכבוד 

אוי לכם , לפיכך, הקדוש ברוך הוא להשיב את העם בתשובה
 !"לגדולי הדור שגורמים רעה גדולה בעולם

פלוני ודמעות ירדו '  התוכחה של הרוח נכנע רדברי
מכיון שנכנעת ונתבזית על : "אמר לו הרוח. מעיניו

די לך מזה ועתה יש לך רשות , ידי כך שהוצאתיך מן החדר
 .להכנס

אתה ויושבי דמשק : "פלוני המשיך הרוח ואמר' ר
ו וזאת מפני שאתם "אין לכם חלק לעולם הבא ח

שהנכם משביעים אותם לשקר והם מחטיאים את העם בכך 
מרמים בענין הכסף שברשותם ונשותיהם הולכות בלבוש בלתי 

גם"

לא

לשמע

משנכנס
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צנוע ועונדות תכשיטים מגונים וחצופים ומראות את גופם 
הנודף בשמים כדי לגרות את היצר הרע באנשים הרואים אותן 

כשדברתי עם הרב המקובל  "- הוסיף הרוח ואמר–" והנה
מקצת מדברי אך כשהורדתי את ר חיים הסתפק גם הוא ב"הר

אולם אתה . המלאך האמין ונתרצה להחזיר את העם בתשובה
אינך מאמין כבכלל ולכן מצוה אני על חכמי העיר להתאסף 

חיים לא ' ולהשיב את העם בתשובה ואת הרב המקובל ר
ועתה עליכם , לאסוף יחד עמם כי לא האמין לדברי תחילה

י הוא והיאך נתענה ביום והרי יום השביע." "לצום שבעה ימים
וכי מקימים אתם : "שאל הרב את הרוח שהשיב מיד" השביעי

את כל המצוות שעל זו ברצונכם להקפיד דווקא הצום הזה 
עליכם ' שאני גוזר עליכם הוא לצורך השעה כי גדול חרון אף ה

לכן צריכים אתם להתענות גם בשבת ואל תדרשו דרשות ביום 
דעו , בתחנונים ואם לא תעשו כןזה אלא רק תרבו בסליחות ו

רעב גדול יבוא . לכם כי גזרות קשות יבואו על יהודי דמשק
עתה שמו אל ליבכם . עליכם עד שאיש בשר זרועו יאכלו

ואם היה בכם צדיק גמור , שפלוני לא יהיה עמכם בתעניתזו
וקדוש היה נגלה אליו מלאך קדוש לדבר כל מה שאני אמרתי 

ושוע אלבוב יודע ובקי בהשבעת רוות ומכיון שיה, לכם זה עתה
ר דוד מהמוגראבי רבו שהיה ירא "דבר שקבל מהר, ושדים 

יהושוע לרפא את שמעון אחי ' יוכל ר, שמים וחכם ובקי
 .בצלאל הנכפה

פלוני חכם על ' שהרוח סיים את דבריו והסתלק גזר ר
הנוכחים שלא יגלו דבר מכל אשר שמעו מפני כבודו 

 האנשים שאותם הזכיר הרוח בדבריוא אולם ומפני כבוד שאר
ימים מספר לאחר מכן . האנשים לא הקפידו ונתגלו הדברים

רפאל בשם הרוח כי הוא הרוח עומד ' אמרה בתו של הרב ר
פלוני ואת כל ' בכל יום בישיבה של מעלה ומחרים את הרב ר

 .המסכימים עם מעשיו

לאחר
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' ד ררהורי. שישי בחודש אב שבו קרא המעשה המופלא
שר היום , יהושוע אלבוב מלאך אחד ממשרתי צדקיאל

המלאך נראה במראה זכוכית כמנהגק ואז שאלו הרב . ההוא
חיים ויטאל אם אמת הוא שדבר אלייו מורו ורבו בעניני 

אז הוסיף הרב . אמת אהשיב המלאך. "נשמתו ובעניני השגתו
חיים ויטאל ושאל אם כל מה שמדבר נפש הצדיק עמו ע ' רר
גם על כך השיב המלאך . חודים גם אמת הוא או דמיוןהי

אלא שלפעמים הוסיף המלאך ואמר נכנסת נשמת צדיק ! אמת
ולפעמים יושב הוא , בלבך ומעלה דבורו בפיך ואתה שמומע
ולמה התרחק ממני ". "בחוץ ורק מתקרב אליך ומדבר עמך

ר "שאל הר" ל ואינו מתגלה אלי זה זמן רב"מורי ז
. אתה בעצמך גורם להתרחקות זו: "ב לוהמלאך השי.חיים

מכיון שבתחילה הרחקת מליבך כל עניני העולם הזה ונדבקת 
בקונך והיית מיחד יחוודים ועוסק כל היום בתורה ודורש 

אתה יודע . עתה עזבת כל זאת לכן גם רבך עזבך. תוכחה לעם
היטיב מה שאמרלך רבך וגם אחרים אמרו לך כי כל העולם 

.  לעולם אלא כדי להשיב את העם בתשובהתלוי בך ולא באת
וכבר ניסית להחישה , עוד יודע אתה כי גם הגאולה תלויה בך

אכן , מזזהעשר שנים בהן אתה מוכיח את העם לחזור בתשובה
היו אנשים שהדברים נכנסו ללליבם והם חזרו בהם ממעשיהם 
הרעים אולם משעזבת אותם והפסקת לדבר על ליבם סרו 

ך הטובה ורבים מהם מתו בעוונם ועוון זה מהר מאוד מן הדר
בחרת לך קרן זוית וגם , ואתה מוסיף להתרחק, תלוי בצוארך

כשבאים אליך אנשים ומספרים לך חלומות מופלאים שחלמו 
וזאת עושים הם בהשגחת הבורא יתברך שמו ששולח אותם 

 .ואתה אינך מאמין באותם חלומות, לחזק לבך

 כי מקומך בגן –חיים ' לר המשיך המלאך ואמר -, לך
עעדן ליד רבך האשכנזי וליד שני צדיקים מהתנאים 
הגדולים ואתה צדיק גמור לפני הקדוש ברוך הוא ורק מפני 

ביום

ודע
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מה שאמרצי לפני כן כועס עליך רבך מעט ולכן אינך חולם עליו 
א ולןם אם תחזור לעבודתך תשיג כל רצונך ללא , כבראשונה

ן שאין לנו רשות לגלותו לפני הנה יש בךעדיין עוון קט. ספק
אך אם תמחול על כבודך אומר לך כי בתך , העומדים כאן

היחידה שהיתה לה נפש צדיק גדול ונפטרה במגיפה מפני עוון 
כמו כן איני יכול לגלות לך את שם הצדיק המדבר . זה שלך

רק אומר לך כי יש , אליך כי העומדים כאן אינם זכאים לכך
ה היחוד היותר נכון לך לעתה הוא בשמו ארבע אותיות והנ

 .שמואל הנביא

ולא , לך שאם לא תשמע לדברי להשיב את העם בתשובה
תדאג שיצומו כולם בימי שני וחמישי כמו ביום הכיפורים 

כי אז תבוא עלך צרה גדולה וגם על , וירבו בבכי ובתפילה
דע לך כי הרוח אשר . יושבי דמשק יבואו אסונות גדולים

רפאל לא נכנסה אלא כדי להשיב את ' ו של הרב רנכנסה בבית
אנשי דמשק בתשובה שכן הרוח הזה הוא רוח של חסיד גדול 
אשר מקומו בגן עדן ורק בגלל חטא אחד שעדיין לא תקן אותו 
שלחוהו לקבל את עונשו בנהר אחד ושם נכנס בגופו של דג 
שהגיע אל שולחנו של הרב רפאל וכשאכלה הבת את ראשו של 

בראש חודש אב . נס בה הרוח וישב בה שנים עשר יוםהדג נכ
הגיע זמן עליתו  למקומו ועלה מאליו ולא על ידי גזרת אדם 
והוא רצה לגלות לך רזים עליונים כשירד עם עוד נפשות 
צדיקים ואף מלאכים היו עמו באותו ליל שבת שהמתין לך 

לא האמנת לדבריהם על כן אבדת זכותך לדעת , ואתה לא באת
ואת כל עושי אלה עשה אותם הקדוש ברוך , ותם רזיםכל א

הוא כדי שישמע העם ויירא ועל ידי כך ישוב בתשובה אז ישוב 
מחרון אפו עליכם כי רעה גדולה עתידה לבוא עליכם בגלל ' ה

על אף שיודע הקדוש ברוך הוא שיושבי . רוב העוונות שבידכם
ניהם דמשק לא ישמעו לקולך וכי מלאים הם בעוונות ויש בי

עליך . אל תשים לבך לכל אלה, אנשים המעכבים את תשובתם
לפיכך לך וקבץ עשרה אנשים , לעשות את הנדרש ממך

דע
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. גם אם אין בהם אחד שהוא כולו ירא חטא, מהטובים שבהם
עשה שהם העשרה ישובו בתשובה שלמה ואחר כך יחד איתם 

גם אם לא ישמעו לך אל . קבץ את העם והחזירם בתשובה
ומי שישמע לך לטובתו .  הדבר המוטל עליך לעשותותמנע מן

 ישא את עוונו ואתה את נ –ישמע ומי שלא ישית ליבו לדבריך 
 .פשך הצלת

 :מתחילת ספר שער הגלגולים

יהודה וייסיר ' מ בת הר"בבת ישראל בשם אסתר ת
הדבר ארע . ו שחלתה כחדשיים לאחר נשואיה"יצ

שמואל ויטאל '  רבארץ מצרים בתקופתו של החכם הצעיר
והוא גם היה האיש אשר נקארא לבוא לראותה ולנסות 

. כהגיע לביתה מצאה והנה נכנס בה שד או רוח רעה. לרפאותה
כאשר בא זה . מיד ציוה להביא לפניה פליל אחד מן הגויים

' הגוי דבר הרוח מתוכה ואמר שהוא גוי וכדי שלא יוכל ר
והביא עליו שמואל לרפאותה הכהו לפני זמן מה בשוקו 

הגוי שמע את הדברים ואמר כי עשה כבר את מה . כאבים
שעשה וכבר חבש את המזיק בצלוחית קטנה והטמין אותה 

אלא שלפתע נשמע קול צועק מפיה של , כמנהגו עם המזיקים
רוח , אני לבדי נשארתי בגופה של האשה: "האשה ואומר

די ו כ"ק שמואל ויטאל יצ'יהודי אני לכן קראו מהר לחכם ר
 .שירפאני ויוציאני מתוכה

. שמואל והוא נאות להם ובא' קרוביה לקרוא לר
כאשר נכנס לביתה עדיין לא היה בטוח אם רוח יהודי 

זמן מה ישב והביט בה . בתוכה או שמא שד או מזיק אחר
. והיא היתה מוטלת לפניו כאבן דוממת מכוסה בשמיכה לבנה

תי האשה והוא נעו שפ" שלום על ישראל: "משפתח ואמר
אם כן יהודי " "ברוך הבא שלום עליכם טובה וברכה: "השיבה
כדי שלא יהיה לו ספק , כן היב הרוח. "שמואל' אמר ר" אתה

מעשה

מהרו
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הרוח עשה " שמע ישראל"שמואל להגיד ' בדבר בקשו ר
מי , כדבריו וארמ אז החל החכם לשוחח עמו ושאלו מי הוא

כמה שנים חי . מתי מת והיכן נקבר, אביו מאיזו ארץ הוא בא
הוא גם התענין לדעת . מה היה חטאו ומה נגזזר עליו כעונש
מי ממונה עליו ואם יושב , אם גופו או נפשו מגוגלגלת באשה זו
הרוח השיב כהלכה על כל . הוא יחידי או שיש עמו שומר עליו

שאלה מבלי להתחכם ובלי שהחכם יאלץ לגזור עליו להשיב 
על " מה אתה רוצה: "חכםלבסוף שאלו ה. כדרך שאר רוחות

רוצה אני תיקון ושאתה בחכמתך הגדולה הידויעה : "כך השיב
אז ששאלו ". תוציא אותי מכאן,  לי ממה שמכריזים בשמים

כיצד זה נשתבחת ואמרת , כיון שמכיר אתה בחכמתי: "החכם
לא אני " . "שאתה הכית אותי בשוקי כדי שלא אבוא אליך

אותו גוי שהיה עמי הוא  "–  השיב הרוח והוסיף–" אמרתי זאת
ומי היה אצלי ". "שאמר כך ושקר בדבריו כדי לשבח את עצמו

אני . "שאל החכם" ז בתמוז וצער אותי"בליל שלישי ליל י
אבל לא אני צערתיך אותו גוי  "– ענה הרוח –" הייתי אצלך

אםפ כן מדוע באת ", "מזיק עשה זאת ואנילא חטאתי לך כלל
אז .י לבקש ממף תיקון השיב הרוחכד"שמואל ' שאל ר" עמו

 .הבטיח לו החכם לעשות רצוונו והלך

. שמואל וויטאל אל ביתה של החולה' חזר החכם ר
מדוע מצער הנך אותי ואת : "כשנכנס אמר הרוח

אכן ". האשה הצעירהההההה הזאת והלא יש בכחך לעזור לנו
לאחר שהפציר בומ אוד נענה החכם והשביע אותו שבועה 

ה שיצא מגוף האשה ולא יכנס בה עוד לעולם ושיזהר חמור
ביציאתו לא להזיק לה ולא למשפחתה ולא לעומדים בקרבתה 

עוד צוה עליו להסתלק מארץ , ואף לא לשום יהודי אחר
לבסוף בקש . ולעלות לגיהנם עד שיתכפרו לו עוונותיו, מצרים

. ממנו לתת לו אות אמת שאכן עשה כל מה שנדרש ממנו
והרוח עשה , שמע ישראל פקד עליו החכם"אמור ביציאתך "

אחר כך קרא החכם לעשרה  תלמידי חכמים ואמר . כדבריו

למחרת
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הוא גם קרא . איתם פסוקים שונים בכוונות ויחודים גדוליןם
ויהי נועם ', ביום צרה וגו' יענך ה: "עם הרוח את המזמורים

ע "וכוון בשם קר', אנא בכח וכו', יושב בסתר עליון וגו', וגו
בקראי ענני אלוקי צדקי : "אחר כך אמר את המזמור. ן"שט
ולבסוף אמר תפילה מיוחדת לתיקון נשמתו של הרוח ', וגו

 .היוצאת

' אנא ה. גדול אתה וגדול שמך בגבורה. הקל המיוחד
המהודר והמפואר והמקודש והמרומם , הנכבד והנורא

, הנעלם והמכוסה, המיושר והנשגב, הבוחן והחוקר. והמבורך
השומע , הצח והטהור, הקל המיוחד, ב שמות"המתקף בע

הט אזנך אל תפילתי . העונה בצרות, המקבל תפילות, זעקות
. ואל תחינתיועשה נא את בקשתי שאני מבקש ומתפלל לפניך

מן השמים ממכון שבתך וקבל ברחמים וברצון רוח ' שמע נא ה
פ שעומד לפנינו ומגולגל באשה זו הנקראת "זה הנקרא פב

ותקבל תפילתנו לתקן נפשו ורוחו להוציאו מן הגלגול , פ"בפ
ההזה ולהכניסה בדינה של גיהנם ולמלט נפשו ורוחו מכף 

ויהיו , הקלע של המזיקים ולגאלו מן הצער שהוא שרוי בו
דברינו אלה דברי סנגוריה לפניך עליו ויגולו רחמיך על 

 .ג מדות של רחמים"מידותיך עליו בזכרנו לפניך י

ג מידות של מיכה "וי' ג מידות ה" אמר החכם יכך
דברי עוונות : "עוד הוסיף ואמר את הפסוקים. הנביא
', וירדו כל עבדיך אלי וגו' אשרי תבחר ותקרב וגו' גברו מני וגו

את הפסוק האחרון ארמ שלוש פעמים ואחר כך קרא לרוח 
כשאמר לו לצאת בפעם השלישית התרוממה רגלה . לצאת

שה ומן האצבע הקטנה של רגלה יצאה הרוח השמאלית של הא
" לך לשלום. "שלוש פעמים" שלום עליכם: "וצעקה בצאתה

פקחה , קרא החכם שלוש פעמים ובאותו רגע התישבה האשה
מה עושים אלה . "עיניה והביטה במבוכה בפניהם של הנוכחים

שאלה בלחש שכן לא ידעה ולא זכרה מאומה מכל אשר " כאן

בשם

אחר
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על הנס '  אכלה ושתתה והודתה לה,כשהתאוששה. ארע לה
ו היה "ו תמוז שנת התכ"יום חמישי כ, באותו יום. הגדול

שמואל ויטאל למזכרת לדורות ' המעשה וכתבו החכם רר
 .הבאים למען ידעו כי יש אלוקים בישראל

 :'מספר נשמת חיים מאמר שלישי פרק י

להיות כי האדם , ב"ק צפת תוב"גדול שהיה בק
ל הנאת גופו והרגשתו מללכת אחר מתקרב יותר א

ואף המאמינים , עצת נפשו ואחר הדרכת והישרת התורה
בעבור כי עניני העולם הבא אינם , והמדקדקים בכל מכל

מי ומי יקבע בליבו את כל הצדדים כדי , נרגשים כפי השכל
הן בדיבור , שיעשה לו רושם להבדיל עצמו מכל צד רשע ופשע

לכן הסכמתי , ל אדם זוכה לזהולא כ, הן במחשבה הן במעשה
א "להעלות על ספר כדי לזכות אחרים מה שעבר לפני היום י

 .א ליצירה"אדר הששל

ב שנכנס בה רוח אדם "באשה אחת מהערי צפת תוב
קרוביה שראו ביסוריה הביאו . שנקטר זה מכבר

אליה שני אנששים יודעי השבעות והם ניסו לדובב את הרוח 
האשה נצבה ללא ניע ולא . ש וגפריתבקקרבם אל נחיריה א

לארח שאמרו מה שאמרו בקול . נרתעהמהאש והעשן כהוא זה
גדול נשמע מתוכה קול גס ורם כשאגת אריה בעוד האשה 

הקול היה איום ומפחיד ושני . אינה מניעעה כלל  את שפתיה
השיב כנגדו בקול גדול השבעות ופסוקים \האנשים מהרו לש

: אז שאלוהו.  הנורא שבקע מתוכהשונים עד אשר נחלש הקול
השיב הרוח בקול בני " אני הוא פלוני בן פלוני" "מי אתהרשע"

אז נקב הרוח . שאלו" מאין נדע כי אכן דובר אמת הנך. "אדם
בשם בנטו שנשאר אחריו ובשם , בשם המקום ששם היה גר

הוא גם אמר שאשתו . שלושת הנשים שלהם היה נשוי בחייו
נשואה לאיש אחר שגם את שמו ,  נפטראשר בימיה, השלישית

שני האנשים שמעו את דבריו ועד מהרה נודע להם כי . אמר

מעשה

מעשה
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. אמת הגיד אז שבו ושאלוהו על איזה עוון הוא מתגלגל בעולם
משהשיב להם כי חטא רבות בחייו בקשוהו לפרט את מעשיו 

הרבה עבירות ומעשים רעים עשיתי בחיי : "אז אמר להם
תי אפיקורס והייתי מדבר נגד תורת הגדול שבהם הוא שהיי

גם דבריו אלו הוכחו כאמת לאחר שאנשים ". ה"משה רבינו ע
ועתה מה . "שהכירוהו בחייו העידו שאכן היה כופר בעיקר

מכיר : "על כך השיב הרוח בקול בכי מר. שאלוהו" אתה אומר
עוויתי ופשעתי ועכשיו מבקש , יודע אני כי חטאתי. אני בחטאי

צא ". "קדוש ברוך הוא ומתורתו התמימהאני מחילה מה
" מתוך האשה הזו למקום שומם  בו לא תוכל להזיק עוד

 – אמר הרוח –" אעשה כדבריכם. "בבקשו ממנו האנשים
בתנאי שתבקשו עלי רחמים ותתקעו בשופר למעני כדי שלא "

הסכימו לעשות את רצצונו ושאלוהו מי יתקע ". אתיסר עיוד
ר שלמה אלקבץ יתקע "י החכם ההרוח בקש כ. בשופר עבורו

בקש שיעשה , ומשאמרו בשמו של החכם כי אינו יכול, בשופר
עוד בקש שגם הרב אליהו , ר אברהם לחמיט"זזאת החכם  כה

 .פליקון יתפלל בעדו

באותו יום תקעו בשופר והתפללו למען אותו רוח אז פנו 
אצא . "אליו ובקשוהו שיצא מאחר שכבר עשו רצונו

מששאלוהו אם ירצה שיעשו לו . אמר הרוח,  "מהבעוד זמן 
גם לשאלה אם רצונו . תיקקון נפשש השיב שאין לו תקנה

שילמדו את בנו תורה ויאמר קדיש אחריוענה שכל זה לא 
כאשר . יועיל לו מאומה ובנו כלל אינו כדאי ללמוד תורה

אמר אחד מן הנוכחים כי רוח , שאלוהו על ענין חיבוט הקבר
ביום : "על כך אמר הרוח, יה כלל בבקברזה ודאי לא ה

אלא שבאותו לילה , הקבורה כאכן נכנסתי לתוך הקבר
מאז ועד היום אני . הוציארנו משם ומזאז לא נכנסתי עוד

 .ואיני מוצא מנוחה, הולך להר ומהר לגבעה

עוד
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אולם נאלצתי , פעם בעיר שכם ונכנסתי באשהחת
, עותלצאת מתוכה לאחר שהשביעוני בכל מיי השב

ברגע  שיצאתי שמו עליה קמיעות ולא יכולתי להכנס לתוכה 
לפיכך שוטטתי בעיר רציתי להכנס לבית הכנזת אולי שם . שוב

, נשאל הרוח" מי עכב בעדך", "אמצא מרגוע אך לא הניחו לי
חכמים אשר כבר אינם בין החיים עכבו בעדי : "והוא השיב

ית כנסת רצית לאיזה ב! רשע צא מכאן: הם דחפוני וצעקו עלי
לבית הכנסת שהייתי מתפלל בו "השבתי . שאלוהו' להכנס

איני יודע . "שאלוהו" ומי יושב כעת במקומך" "בהיותי בחיים
" אם לא נתנו לי להכנס איך אדע מי יושב במקטומי " השיב"
אם כן הגד מי האיש אשר נהדג לשבת לידך שאלוהו ברצונם "

ר הרוח אאת שם לאחר שאמ. לדעת אם אכן דובר אמת הוא
חקרו ומ מצאו שאכן דובר אמת הוא ואז , האיש שלידו ישב

. שאלוהו כיצד נכנס לתוך ביתה של האשה בית שיש בו מזוזה
השיב , "דרכו נכנסתי, ליד מטתה היה פתח שאין בו מזוזה"
על כך . שאלוהו"והלא אשה כשרה היא וכיצד נכנסת בה "

טיט ואז בשעה שכבדב את הרצפה השליכה עלי "השיב 
ולמה אינך יוצא ממנה הלא החרמנו אותך " "נכנסתי לתוכה

על טענה זו אמר , גערו בו". אתמול לצאת ולא לחזור עוד
אמנם יצאתי כאשר דברתי אך כאשר ראיתי שהוסרו : "הרוח

ראו האנשים כי גדול עקשנותו ". הקמעיעות ממנה נכנסתי שוב
כדי שיצא של הרוח והטילו עליו חרם גדול והשבעות הרבה 

אך הוא לא נבהל ונשבע בעשרת הדברות שיצא רק כעבור , מיד
בין הנוכחים היו שהכירוהו בחייו והעידו כי כך בהיתה . שעה

 .דרכו להשבע בעשרת הדברות

שעה שבה התעכב הרוח באשה דברו עמו בלשונות 
רבות והוא היה עונה על כל שאלה בלשון צחה על כל 

, בלשון הקודש דבר. דעה אותןשאלה בשפות שהאשה לא י
בלשון אשכנז לא היה בקי . בשפה הערבית ובשפה ישמעאלית
היה שם אחד אשר שאלו . ואמר שגם בחייו לא הכיר שפה זו

הייתי

באותה
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. אם הוא מכיר וראהאת בן מוסה והוא השיב שלא ראהו כלל
לבסוף  הפצירו בו שיצא דרך צפורן אצבע אחד מרגליה של 

את בהרימו את רגליה של האשה והוא רמז שאכן יעשה ז
אלא שבכך רצה . האשה בזה אחר זה במהירות גדולה

הם הכריזו לפניו כי יאמינו לדבריו רק אם , להטעותם שכן
לכן היה הרוח , יכבה נר אחד התלוי על הקיר בצאתו מהאשה

משראו , מתחזק ומנענע את רגליה של האשה כאומר לצאת
הקריבו . " בהםאמרו לו כי בודאי מהתל הוא, שהנר לא כבה

רק אם ", השיבו לו" לא נעשה כן. "אלי את הנר קרא הרוח
אמות ממך נדע כי אכן ' יכבה הנר שעל הקיר הנמצא במרחק ג

צא ממנה . "והרוח עדיין לא יצא!" יצאת ממנה בלי להזיק לה
אם תכריחוני : "על כך השיב. הזהירוהו!" ולא תצטער על כך! 

 לרגע הרפו ממנו ואז דרש ".אוציא את נפשה ביציאתי, לצאת
עשו את רצונו ושוב צעקו . הרוח שיושיבו את האשה על המטה

ברגע זה החלה !" צא ממנה מבלי להוציא את נפשה: "עליו
האשה ממששת באצבע על גבי רגליה כאילו דוחה היא את 
הרוח שבתוכה דרך הצפורן של אצבע רגלה ולםפתע התישבה 

 ".הוא כבר יצא": ואמרה בקולה הרגיל מימים ימימה

הנר , שכן, עדיין לא האמינו בחשבם שהרוח מדבר מתוכה
נראה כי שכח לכבות את הנר מחמת בלבול . לא כבה
אז צעקה , עדיין לא האמינו לה. אמרה האשה, ורצון להסתלק

הרי כבר , האשה לחמיה ולזקנתה למה אתם מניחים לענותני
ן כבר יצא אבל אני יודעת שאכ, יצא ואתם לא מאמינים לי

הסכימו , משהרבתה להפציר בהם כי יאמינו לדבריה. ממני
 .איתה ושמו עליה קמעות כדי שלא ישוב הרוח לגופה לעולם

אחת לאחר מכן התקבצו רבים בבית האשה מאחר 
שנודע בעיר על הרוח המדבר מגרונה ורצו כולם 

והנה קשתה הנשימה על האשה והחליטו , לראותה ולשומעה
יתכן , י הנה נכנס בה הרוח שוב מצד אחרהחכמים כ

אך

כשעה
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והיתה האשה , שהקמיעות שלא נכתבו על שמה לא הועילו לה
לפיכך .  מכשפה9בסכנת מוות כי רצו הגויים לשרפה באש כדין

מהרו היהודים להשתיק את הענין והסתירוה עד שישכח 
יש אומרים . אלא שלאחר שמונה ימים נפטרה האשה, הענין

 . ויש אומרים שחנק אותה ויצא עם נפשה,שהרוח לא הניח לה

המעשה הנורא הזה אכן אירע ועל כך חתומים חכמי 
 :הדור באותה תקופה

 )מ שורש ישי על רות"בעה(שלמה לוי בן אלקבץ 

  אברהם ארואיטי- נאם שמואל בואינו -אברהם לחמי 

 מתוך הספר נשמת חיים

באו אליו חכמים . בבחור אחד שנכנס בו רוח
ביעוהו בכל מיניט השבעות עד שהסכים לענות והש

באיזו עיר גר בחייו וה שם , לשאלותיהם וארמ להם מה שמו
כשהזכיר את אשתווו פרץ בבכי באומרו כי נשארה . אשתו
שכן הוא טבע בים וחכמים סרבו להתירה להנשא והיא , עגונה

סימנים רבים נתן לדבריו ובקש מן . משרכת דרכיה בגלל זה
אולם הם טענו כי עדיין היא , דו על ידו שיתירוההחכמים שעמ

הם עמדו בתוקף על דבריהם גם לאחר שהרוח נשא . אסורה
 .ל"ונתן עמהם והביא להם הוחכות מדברי חז

השיב להם שבא על אשת איש . שאלוהו" היה עוונך
דין ארבע : ל"בקושטנדינא ונתקיים בו מה שאמרו חז

שם האשה שזנתה עמו לא לשאלתם מה . 'מיתות לא בטלו וכו
ענה באומרו שהיא מתה זה מכבר ואין שום תועלת שינקוב 

 .בשמה

שאלוהו . התרומם הבחור ועמד על רגליו, מדבר
מפני כבוד חכם פלוני שנכנס זה : השיב. מדוע קם

אכן ברגע זה נכנס אותו חכם ויחד עמו נכנסו ובאו . עתה לחדר

כל

מעשה

מה"

בעודנו
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" ה באתם אלי לראותינילמ: "אמר להם הרוח. כת של בחורים
לשמע דבריו !" הלא אתם עשיתם כמעשי וסופכם יהיה כסופי

אלא שהרוח לא הרפה מהם והוכיח להם , נבהלו הבחורים
נכנסו דבריו לליבם והחלו . שהוא יודע על מעשיהם הרעים
אז שאל אחד החכמים את . לבכות ולהתוודות על מעלליהם

וכי : "הרוח ואמרשחק . הרוח מאין יודע הוא מה חטאו אלה
וכיצד רואה אתה את " וביד כל אדם יחתום: אין הפסוק אומר

על כך שחק הרוח . שאלו החכם. ידיהם והלא מוסתרות הן
: שאלו חכם אחד" אני רואה אפילו בחדרי חדרים: "והשיב

על כבודוו אין לנו רשות : "אמר לו" תאמר לי מה מעשי"
וכי " אתה מדבר שאלו למה מדבר הרוח עם פיך כאילו, "לדבר

שלוחו של אדם כמותו : ו"מ דף צ"ל במסכת ב"לא אמרו רז
על שאלת החכמים כיצד נכנס לגופו של בחור זה . ענה' וכו

טבעתי בים והדגים אכלו את בשרי והיתה רוחי : "השיב
משוטטת בארץ ומסתירה עצמה מעיני הבריות שהיו כולן 

עה ואז הפרה השתג. עד שנכנסתי בפרה אחת, מצערות אותי
, אותו יהודי שחט אותה. מכר אותה בעליה הגוי ליהודי אחד

". במקום שנשחטה הפרה עמד בחור זה ובאותו רגע נכנסתי בו
דברי הרוח אומתו על ידי אנשים שנכחו במקום באותו זמן 
. והם העידו שאכן מיד לאחר שנשחטה הפרה חש הבחור ברע

 .עולמולאחר שמונה ימים נפטר והלך ל. הבחור לא ניצל

אף להורג ) 'ה', בראשית ט(את דמכם לנפשותיכם אדרוש 
את עצמו הקדוש ברוך הוא דורש דמו ממנו ולמדך 

שההורג את עצמו חייב והקדוש ברוך הוא עתיד , הכתוב הזה
 ).מפרשים(. לדרוש דמו מיד עצמו

 מספר מנחת אליהו פרק חמישי
 :מבעל המחבר ספר שבט מוסר וספר מדרש תלפיות

. ח ליצירה בחודש אב נכנס רוח באשה אחת"התמ

אך

בשנת
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שמונה חודשים היתה האשה חולה ולא ידעו הרופאים מה היה 
 .לה עד אשר נואשו מלרפאותה

נפלה על פניה , שנכנסתי לחצר ביתה והיא ראתה אותי
והחלה לגמגם ואז ידעתי בברור שאכן נכנס בה רוחו 

 .של נפטר אחד

ה יחד עם מספר אנשים תפילת מנחה הלכתי אלי
נפלה שוב כפעם , כשראתה אותנו האשה. כשרים

אז גזרתי חרם על הרוח וציויתי עליו להגיד לי מי . הראשונה
הוא ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לצער בת ישראל זמן רב כל 

מכח החרם החל לגמגם בקולואני לא הבנתי דבר מכל . כך
חזר למקום לפיכך גזרתי עליו שישוב למקומו ו. אשר אמר

. בצד ימין מקום בו היה לו להיות, הרגל להיות מוצנע שם
בינתיים התאוששה האשה וספרה כי בפעמים הקודמות שבהן 

רק בפעם הזו שמעה קול מדבר . היתה נופלת לא שמעה דבר
ואני לא , מדוע מפציר בי כבודו שאדבר: "מתוך גופה ואומר

לשים עצמו לאחר שציויתי עליו ". יכול כי במקום צר אני
קם ועלה לגרונה ואז שאלתיו מי , במקום שבו יוכל לדבר עימי

 –אמר הרוח והוסיף –" אני אברה שניאור די קורוניאל. "הוא
חנקתי את עצמי מכיון שיום חופתי היה קרב ובא ובידי לא "

היו הוצאות החופה ומחמת בושה בחרתי במוות אף על פי 
 למעלת כבוד תורתו כי הנה ידוע. שידעתי כי גדול יהיה עונשי

אני אני היייתי בעל תשובה ומספר שנים לפני מותי הייתי 
ולפני שחנקתי את עצמי , בלבוש שק ואפר והתעניתי רבות

צמתי שלושה ימים ושלושה לילות ונתתי צדקה והתודיתי על 
חטאי בתקוה שיועילו לי כל אלה להנצל מעונש אך לא הועיל 

כיצד אבדת : מכריזים לפנילהיפך רבה מכתי ועוד . לי דבר
כיצד היו לריק כל התעניות . ברגע אחד כל מה שטרחת עליו

והנה היית כבר מושלם ורצוי לפני , שעשית למרק עוונותיך
המקום והחלוקא הנעשית מתשובה כבר היתה מושלמת 

ביום

לאחר
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ובכל עת מעבירים אותי ליד קברי ואני , ועכשיו קלקלת הכל
 עליו תשובה והוא מגוון רואה תלוי באויר בדמות לבוש כתוב

לשאלתי . בדברו כל זאת בכה הרוח בכי גדול". הענן החושך
בוכה אני מרוב צער על מה שעשיתי : "מדוע הוא בוכה השיב

לעצמי וגם בגלל שכלתי נשאה לאחר והשומרים עלי אומרים 
שאם לא הייתי עושה המעשה הרע הזה הייתי מגיע אל 

שנולד למי שנשא את והנה הולד הזה , המנוחה ואל הנחלה
 .וכך אכן היה" כלתי לאשה ימות בעוד זמן מה

: נשאל הרוח והוא השיב" נכנסת אל האשה הזו
הייתי בתוך קערה מלאה מים שמהם הכינותרופה "

כשנגעו בה המים נכנסתי , עבור האשה שלא הרגישה טוב
וכיצד זה החזקת מעמד בתוך המים בשעה שרתחו ." "לתוכה
ל הרוח לאחר שבני הבית ספרו שכך הכינו את נשא" על האש
ומאז  "– ענה והוסיף –" הרוחות אינן נכוות מן האש. "התרופה

 ".במשך שמונה חודשים נמצא אני באשה זו

כך פתח וספר מה נעשה עמו מהרגע שבו נפטר האיש 
יצאאתי מן הגוף בבהלה גדולה ומיד . "שבתוכו שכן

וך לפתחה של גיהנם בצד שמו אותי בכף הקלע והשליכוני סמ
באותו רגע יצאתי לקראתי מהגיהנם רבבות רשעים  . ירושלים

ומקלות של אש בידיהם והם דחפוני ולא הרשוני להכנס 
השתדלתי להכנס חרף המכות ! סור מכאן טמא: באמרם

הנוראות שירדו עלי מכל צד אולם לא הצלחתי מכיון שלידי 
מחמת המכות . יעמדו שומרים  שגם הם הפליאו מכותיהם ב

. נתפרקו כל חוליות נפשי ואני נמלטתי משם ופרחתי באויר
אלא שהמלאכים המחבלים רדפו אחרי והוסיפו להכותינו ללא 

כה גדולים היו יסורי עד שאין ביכולתו של אדם חי , רחמים
מאז . להבין ולדעת מה חשתי באותן שעות וימים של עינויים

ה לא בהרים ולא לא היתה לי מנוחה לא בים ולא ביבש
רק ביום השבת הרפו ממני . בגבעות שביניהם רחפתי נע ונד

כיצד"

אחר
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דחפוני לתוך חור אחד ומיד לאחר צאת השבת החלו שוב 
לאחר שסיים הרוח את דבריו הפצרתי בו . לרדפני וליסריני

הוא הסכים ורצה להשבע בתפילין שאכן יקיים . שיצא
 .הבטחתו ויצא

ו בגד כפול ויאמרו לו להתחכם לו ובקקשתי שיביא
אולם הוא ידע שאינם שם , שתפילין מוסתרים בו

אז עשיתי את רצונו . ורצה להשבע רק אם יביאו תפילין לפניו
כשהגיע הזמן אמר . והוא נששבע לצאת כעבור זמן מסוים

לאשה כי הנה הוא מקיים הבטחתו ויוצא ומכיון שהוא 
שיצא אמר , מתבייש לצאת לפני הקהל הרב שנכח במקום

 .האשה הרגישה ברגע שיצא והבריאה מיד. בהחבא וכך היה

וידעתי , האיש שבו היה הרוח הזה הכרתי עוד בחייו
פעם אחת בא אלי ושאל ממני . שהיה בעל תשובה גמור

הוא רצה לדעת אלו סגופים מחייבים , תשובה על עוון אחד
הספרים הכתובים בעניני תקוני עוונות ואני אמרתי לו שאב 

חמן ירחם עליו כי בשגגב עשה מה שעשה ורק קוצר ידיעתו הר
 .גרם לו לעשות כן

באתי אליהם . בשני רוחות שנכנסו באח ואחות
אחד . וגזרתי על אחד מהם בחרם שיאמר לי מי הוא

עשר חדשים שהה הרוח בגוף האיש שסבל מאוד ממנו ולא ידע 
לאחרשהשבעתיו פעמים אחדות החל . מפני מה הוא סובל

כאשר . לדבר בקול נמוך וספר כי הוא פלוני מוכר העופות
שכן הכרתיו בחיו כאיש כעסן , שמעתי את שמו נזכרתי בו

לשאלתי על מה נענש השיב כי היה שרוי . ובעל מעשים רעים
בחובות גדולים ופחד שמא יזדקק לרחמי הבריות לכן המית 

 .עצמו באוכלו סם המוות

לא . "שאלתיו" תךראית את מלאך המות לפני מו
ענה לי רק סבלתי מאוד כשיצאה הנפש מן " ראיתיו

הגוף ומיד דחפוני לפתחה של גיהנם אשר בצדה של 

ניסיתי

את

מעשה

האם"
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שאלתיו " למה נדחפים כל הרוחות לפתח זה דוקא."ירושלים
, משום ששם הפתח גדול משאר פתחי הגיהנם: "והוא ענה

וכשעמדתי בפתחו של גיהנם יצאו רשעים לקראתי ולתא 
שאלתיו " האם ראית הרבה רשעים שם". "לי להכנסהניחו 

לא ידעתי מה אני רואה כי היה שם חושך גדול : "והוא ענה
אולם ראיתי שם צדיקים שעלו , ועבה שאי אפשר כלל לדמותו

מהעולם הזה ועברו בפתחו של גיהנם ונאחזו בכנפיהם נפשות 
. שוכני הגהינם שהיו יוצאים מאותו החושך והולכים עמהם

 ". והנה בגדי הצדיקים נשרפים מעט בעברם שםראיתי

וכי : "הרוח בענין הבגדים הפליאוני ואני שאלתיו
אין הם לבושים בבגדים של בשר " "בגדים יש להם שם

השיב לי ופתח בתאור ". בגדיהם ענין רוחני הוא, ודם
 :וכך ספר, תלאותיו

אני . רוחות הייו תחת פקוחם של מלאכי חבלה
ד מאיסטנבול ורוחו של אברהם שניאור ורשע אח

כל השבוע היינו תחת , שנכנס באשה אחת ויצא ממנה
רק בשבת . השגחתם של מלאכי החבלה שהציקו לנו מאוד

הניחו לנו והיינו שרויים בתוך חור אחד ומספרים זהלזה על 
המעשים הרעים שעשינו אשר הביאו עלינו את כל הרעה 

גבר עלינו ומוליכנו  הרשע היה אשכנזי שהיה מת. הזאת
למקומות שבני אדם מטילים שם מימיהם והיינו סובללים 

הלא שניים : ועוד היה לועג לנו ואומר, בגללו מריחות רעים
אתם ואני אחד ואיך זה שאינכם מתגברים עלי יוצא איפוא 

וכשהיינו רוצים להתנגד לו ולענות לו על , שאני בעל הכח
ד שנאלצנו להכנע לו דבריו החצופים היה מחרף ומגדף ע
בשאר ימות השבוע . וללכת אחריו למקום שסחב אותנו

, התענה אותו רשע יחד עמנו ואז לא היה גדול כוחו כבשבת
שכן המכות הנוראות שקבלנו היו חותכים בנו כסכין בבשר 

סבלנו כל כך עד שגם בשבת שבו הניחו לנו היינו בוכים . החי

דברי

שלושה
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שניאור שהיה עמנו אברהם . מהפחד על מה לנו בשבוע הבא
בכל מקום ספר כי בימיו היה בעל תשובה והוא אינו יודע על 

ואני אמרתי לו שזה מפני שאבד עצמו לדעת , מה נענש כל כך
 .ואחרי שיתמו סבלותיו יקבל שכר המצוות אשר עשה

כך שאלתי אותו אם מתאוה הוא לדבר אכילה והוא 
אך , השיב כי בהיותו משוטט כרוח לא התאוה לאוכל

בהיותו בגופו של אדם חש הוא בתאות האכילה ובשאר , כעת
תאוות הגוף כפי שהיה רגיל בהיותו בין החיים וכן מרגיש הוא 

. מצטער וכואב, בצער וכאב כשגופו של האיש שבו הוא נמצא
לשאלתי האם הוא תמתאוה הוא גם לדבר עבירה השיב 

רה שכן בשלילה באומרו כי גם בחייו לא היה מתאוה לדבר עבי
ובגלל שהיה שיכור לא התפלל , היה כל ימיו שותה יין ומשתכר

ולאר עסק בתורה ובמצוות ובליל הסדר לא אמר את ההגדה 
אין  , -הוסיף הרוח ואמר בבכי, ורק היה שותה יין בלי סוף לכן

ללכת לבית הכנסת ואין , הוא מניח לבחור הזה שבגופו נכנס
יו היה היין מונע ממנו מכיון שגם בחי, הוא יכול להמנע מכך

 .,כל דבר שבקדושהוגורם לו לעשות מעשים האסורים

: שאלתי אותו והוא אמר" הוא חברך אברהם שניאור
לפני שמונה חודשים ספר לי כי נכנס בגופפה של אשה 

עכשיו איני , אחת שהכינו לה תרופה ממים שהוא נמצא בהם
ל נער זהוגופו של יודע היכן הוא ובינתיים נכנסתי אני בגופו ש

למה נכנסתם באח . "האשכנזי ימח שמו נכנס בגופה של אחותו
לא התכוננתי להכנס בנער :"שאלתי והוא ענה לי" ובאחותו

ביום שבת הייתי בחצר ורציתי להכנס לגופה של אשה . זה
אחת אז ראיתי את הנער משליך דבר מה לחצר ובואתו רגע 

קיתון מים שהנעש שתה אזי נכנסתי ל. נתנו לי רשות להכנס בו
ממנו וכך נכנסתי לתוכו וזה לי עחד עשר חודשים  שאני יושב 

ואילו לא היה בא מעלת כבוד תורתו לדבר עמי לא , בקרבו
לאחר " הייתי מדבר עםשום אדםבעולם עד שימות הנער הזה

אחר

היכן"
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מכן החל הרוח לפרט את מעשיהפ של האנשים אשר נכחו 
ואני הוספתי , הם דבריובמקום וכל אחד מהם הודה כי נכונים 

לשאלתי אם חש האו באויר העולם כמו בעת שחש . לדבר עמו
השיב כי העולם נראה בעיניו חשוך עד מאוד ובו , בו בחייו

להבת אש נוראה רק בשבת נראה העולם בהיר ואויבו צלול 
וזאת עד צאת שלושה כוכבים שאז יוצאת השבת ושוב היו 

 .מתחילים יסורחו

: ל ביותר שאלתי אותו והוא השיבמשלושתכם סב
אברהם שניאור התייסר יותר מכולנו מכיון שבימיו "

וכיצד מכים . טרח לחזור בתשובה ולבסוף אבד הכל במו ידיו
 ואין – השיב והוסיף –מכים אותנו מאחור "שאלתי " אתכם

וכיצד זה יכול רוח ". לנו רשות להסתובב ולהביט בפני המכים
שאלתיו " לדון ושפתיים:  דיבור כגוןלדבר והרי אין להם כלי

לשאלתי מה גודלו . והוא השיב כי אינו יכול להסביר לי זאת
שכן הכל לפי רוחניותו של , השיב שאין גודלו  של הרוח קבוע

על עצמו העיד כי גודלו כגודל אגוז קטן . האיש בהיותו בחייים
הוא גם אמר כי אינו עולה לגרונו . וכי יש רוחות קטנים ממנו

של הנער מחשש שמא יחנוק אותו לכן דבורו נמוך ונשמע 
הוא גם ספר שבשבת היה מאיר יותר . כמדבר מבטנו של הנער

מבכל ימות השבוע מכיון שרוח אחד של שבת בקומתו 
 .ובכמותו היה מתלבש בו

שאלתי אותו והוא " שמעת בהיותך פורח באויר העולם
שהיה שלוש פעמים ביום הייתי שומע כרוז : "השיב

: נוקבים בשמו של האיש ואומרים, מחרים שלושה בני אדם
 על שבעל ארמית –פלוני ,  בגלל שמקלל אביו ואמו–פלוני 

ופלוני על שמסתכל תמיד על נשים וכל מחשבותיו ללכוד אותן 
כששמעתי את שמות האנשים נוכחתי לדעת ". ברשת העבירה

צד כי. "שאני מכיר אותם ומעשיהם הרעים מפורסמים היו
: שאלתי והוא ענה" יודע אתה מה היא העבירה של כל אחד

מי"

מה
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בצידה של רוחו נראית צורה מכוערת בתכלית הכיעור ובתוך 
העבירה עצמה . צורה זו כתובה העבירה שהחוטא עבר עליה

צורה זו , נעשית שד והולכת לצידו כל זמןשלא שב ממנו
מכריזה על העבירה אך גם אינה מניחה לבייש את הרוח 

 ".ה שיחזור בתשובהבתקו

שאלתי והוא " שמעת מכריזים טובה על אנשים
לא שמעתי אבל אברהם שניאור ספר לי : "השיב

ששמע כרוז מכריז בקול שמחה וצהלה ורקול ערב נשמע מסוף 
, העולם ועד סופו ונשמע הכרוז הז הבאזני כל הבריות שבעולם

 בהם כאילו הזהרו בפלוני ופלוני שכל הנוגע ' : וכה אמר הכרוז
אם אומר : "דבריו הפליאוני ואני שאלתי". נוגע בבבת עינו

אתה שהקול נכנס באזני כל הבריות שבעולם כיצד זה שמע 
על כך השיב " את הקול אברהם שניאור ואתה לא שמעת אותו

שכדי לשמוע את הקול הזה צריך זכות ורשות ניתה לארברהם 
, ראה כמה איבדשניאור לשמוע את הקול כדי להענישו בזה שי

בשעה שעשה תשובה היו גם עליו מכריזים כך ועתה , שכן
ומה טעם שומעים את ". "הפסיד הכל בכך שאבד עצמו לדעת

 ".כדי שיפול עליהם פחד" "הקול שאר בריות שבעולם

לכן שאלתיו אם ידוע לו בגין , עת היה רעב בעיר
בעוון : "על כך ענה, איזהעוון הגיע רעב זה לעיר

כרי מזונות שמיקרים אותן ולא רק זאת אלא שנשבעים מו
 ."לשקר ומנבלים את פיהם

ספר כי היה פורח באויר בגובה של שלוש קומות 
וסיים את דבריו בבקשה לשתות לוג יין טובו משובח 

מה תועלת , לשאלתי. כמו שהיה נוהדג לשתות בהיותו בחיים
ם בראשו של אדי המים עולי"השיב" יש לך עכשיו מן היין

הנער השותה אותו ומכיון שהוא מתפשט בכל הגוף יש לו לרוח 
מלאתי את בקשתו . שמחה כשמחת החי השותה ומשתכר

אחר כך שאלתי אותו אם הוא מתאוה . ונתתי לנער לשתות יין

האם"

באותה

לבסוף 
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אך הוא לא ידע היכן קברוהו , ללכת אל הקבר בו טמון גופו
אחר שיצאה מיד ל, שכן, מכיון שלא ראה כשהוליכוהו לקבר

אז שאלתיו את . נשמתו מוגפו השליכוהו עד שער הגהינם
, אם ראה רשעים בגהינם , השאלה שכבר ש אלתי לנפי כן  

והוא השיב לי שכבר אמר לי לפני כן ולא ראה דבר מפאת גודל 
. מלח וזפת, אפילה נוראה ובתוכה גפרית, החשכה ששררה שם

 להכנס ועםכל זאת רצציתי,,הנתכים על ראשי הרשעים
לשאלתי . אלא שמלאכי החבלה לא הניחו לי. אמר הרוח,לשם

האם הוא בין הרים וגבעות אועל פני , היכן פתחו של הינום
, האם הוא חור באמצע הקרקע ואז אמר וכיצד צורתו, השדה

מה עוד ראית בהיותך ."השיב כי אינו יכול לתאר חי כל זאת
י בין צוצאות עברצ:" שאלתי והוא השיב" פורח באויר הכעולם

החום הנורא לא הציק . הכסף והזהב והשמש שם מכה כאש
לנו אולם מלאכי החבלה היו מכים בנו ואל יכולנו להתעכ ב 

היינו גם בהרי החושך ושם . בשום מקום ויתר מרגע אחד
עברנו . גם לשם לא הניחו לנו להכנס. ראיתי פתח נוסף לגיהנם
הר גדול ובו מים ראיתיו והנה הוא נ, גם ליד נהר הסבטיון

רציתי לעבור מעבר לנהר ולהכנס , רבים ולידטו אבנים גדולות
אלא שלא , אל בני ישראל אשר בחיי שמעתי שהם שם נמצאים
בהיותי פרוח . הניחו לי בטענה כי טמא לא יעבור בתוך הנהר

 ראיתי מיני פרות ואילנות שאין – הוסיף הרוח וספר –באויר 
וכבים שבני אדם רואים אותם סוף לגדלם ולקומתם ואותם כ

את דבריו זסיים " קטנים נראים לעיננו גדדדולים עד מאוד
דע לך כי יש בכוחינו להתפשט בכל הגוף ולא רק בכל : באומרו

הגוף אלא יש בנו כח ויכולת להתפשט באופן כזה שכל הבית 
 ".יתמלא בנו

בערב חזרתי . לדבר עם הרוח והלכתי לביתי
.  הוא חפץ לראות את קברוושאלתיו שוב אם

אך הוא סרב , בבוקר רציתי לקחתו אל קברו. ענה לי" כן"

הפסקתי
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בקשתי . באומרו כי לפני כן רוצה הוא להכנס לתוך הים לטבול
שיקח את בנו אל הים והוא , מאבי הנער שבתוכו שכן הרוח

לפתע החל נער להתרחק . עשה כן ונכנס עם הנער לתוך הים
תה מוליכו במהירות גבוהה עד שכן הרוח הי, בשחיה מהירה

, משראינו זאת נבהלנו מאוד. שלא היה בכוחו של אדם להשיגו
. טבל והתלבש, אך הוא תכף חזר לשפת הים, חששנו לגורלו

כל אחד מאתנו . אחר כך הלכנו לקברו של האיש בעל הרוח
כשרצה גם הנער לזרוק אבן . זרק אבן על קברו לשם כפרה
 יכולנן אני ואביו להחזיר   את התעעקמה זרועו לאחריו ולא

גם . הזרוע למקומה עד שהשליך את האבן מיד ארצה
הסתכלתי . נסיונותיו הנוספים לזרוק אבן על הקבר עלו בתוהו

על הנער וראיתי שעיניו דולקות כאש בש עה שהיה מרים אבן 
וזאת מכיון שהרוח אשר בקרבו היה נכנס , להשליכה על הקבר

הנער ארמ לנו כי . ב בעדו מלעשות כןבראשו ובזרועותיו ומעכ
בשעה שמרים ידו לזרוק את האבן הוא רואה לפניו גוף עומד 

הנער תאר את . על הקבר ופניו ירקרקות כטיט ושחורות כעורב
האיש שמעולם לא ראהו ואנחנו שהכרנו אותו נוכחנו לדעת כי 

אז בקשתי מהרוח שתצא . אכן זה האיש אשר קבור שם
גם בקשתי ממנו להשבע . קבעתי ללו זמןמגופפו של הנער ו

, הוא הסכים ובקש תפילין. שלא יעבור על הזמן שקבעתי לו
שמתי תפילין ביד הנער והרוח נשבע מתוכו בשם הקל הגדול 

. ם שנקבע8והנורא שכתוב באלו התפילין שהוא יוצא ביו
חששתי ". מםי הטבעת: "שאלתי והוא השיב" מהיכן תצא"

. ר לכן הפצרתי בו שיצא מצפורן הרגלשאם יעשה כן יזיק לנע
שאני אתפלל , השיב לי אז אמרתי לו" איני רשאי לעשות כן"

עליו שיתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לצאת דרך הצפורן 
שברגל ולא דרך פי הטבעת כדי שלא יוסיף טומאה על 

 .טומאתו

הקדמתי ובאתי אליו , שנקבע לו לצאת מגופו של הנער
אותו אותי שמח מאוד ועכב אותי כר. מבעוד לילה

ביום
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מיד שלחתי לקרוא לשני תלמידי חכמים וכששהם באו . לידו
הסכמנו והוא . החל הנער לצחוק ולהתהולל ובקש שנסעד עמו

מחר : אכל אכילה גסה המספגקת לשלושה אנשים באומרו
, אני יוצא מכאן לכן אני אוכל הרבה ולכן אני שמח הלילה

ות ומי יודע עוד כמה עונשים היות ומחר אתחיל שוב להתענ
לשמע דבריו חששתי שמא מתחכם הוא איתי ולא ". צפויים לי

אעשה כאשר . "ייצא לכן הזכרתי לו כי עומד הוא בשבועתו
וכי עבריין אני אם הבטחתי : "אמר הרוח והוסיף, "אמרתי
לשאלתי אם יאות לצאת מהיכן שבקשתי ".  אצא–לצאת 
יראתי פן יזיק לנער חזרתי השיב כי אינו יכול ואני , ממנו

אז החל האו לצחוק מהעומדים שם ולהכות . והפצרתי בו
לאחר זמן מה אמר . אותם עד שגערתי בו והתישב ושתק

מתירא אני מאוד מן הצער , איני יודע מה לעשות: "בלשון רכה
באומרו כן פרף בבכי ובקש , "הנכון לי ברגע שאצא מכאן

לקברו ואני עשיתי את שאלך עמו לטבול ואחר כך אלך עמו 
 .רצוננו

בחרתי מנין אנשים כשרים ובקשתיו לצאת דרך 
הנני מסתתר : "אז אמר לי הרוח. הצפורן שברגל

באבר אחד ששם לא אשמע את החרמות שתחרים אותי בהם 
אך אני גזרתי עליו חרם גדול , הוא אמנם עשה כן". לצאת

, ות יענו אמןבכמה נרות שידליקו אותם ויכבו אותם ותינוק
רק הנער . אלא גם לאחר שעשיתי כל זאת לא נענה לי הרוח

דבר ואמר ששומע הוא קול המכריז בקרבו ואומר שכל 
החרמות האלו יבואו על אומות העולם המיצירים ומציקים 

הוספתי לקרוא לפניו קללות הכתובות בתורת . לעם ישראל
ל לפתע התחי, להפך. כהנים ושבמשנה תורה ולא הועלתי

אז כתבבתי דבר מה בקמיע ומחיתי את . להכאיב לנער ולצערו
הכתיבה במים והגשתי את המים לפי הנער שישתה מהם אלא 
שהוא סרב וסגר את פיו בשיניו בחזקה עד שהיה צורך לנתק 

כשחזרתי
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את שיניו העליונות משיניו התחתונות בחתיכת ברזל ואז 
 ברגע זה החל לבכות בקול מר, שפכתי לתוך פיו את המים

רציתי לעשות כדבריו אלא , תנו לי זמן של חצי שעה: "וקרא
שהוא ניסה להתחכם ועלה בגרונו של הנער והחל להפילו 

למראה הנער המתענה קמו אביו ואמו , ארצה פעם אחר פעם
עד כמה תצער את בנינו איננו יכולים ! רשע: "להכותו בקראם

 לרגע הניח הררוח לנער אך מיד החל!" לראות עוד בסבלו
להתעמר בו וגרם לנער להתפרע ולשבוראת כלי הבית הוא גם 

לא ידענו מה לעשות . הכריח אותו להסכים להמיר את דתו
עמו והנה קם הנער על רגליו ואמר כי שומע הוא קול בקרבו 

ואת התנהגותו המוזרה תרץ , האומר שיצא עוד היום מתוכו
צוה באומרו כי כעס עלי על שהבאתי עמי אנשים אשר הוא לא 

וגם מפני שהפצרתי בו לצאת ממקום שאינו יכול , להביאם
לצאת על אף שיודע הוא שלטובתו התכוונתי כדי שלא יוסיף 

אלא שמלאכי החבלה השומרים עליו , טומאה על טומאתו
 .גזרו שיצא דווקאדרך פי הטבעת

עומד הרגיש הנער רוח חזקה יוצאת מלמטה בכאב 
 רעש גדול שנשמע בכל ביצאתו עשה הרוח קול. גדול

הבית ונכנס לתוך קערה אחת שהחלה לפתע להתנועע מצד 
ברגע זה נכנס אבי הנער . לצד ולקפץמעלה ומטה פעמים מספר

נפלה , לחדר והקערה כאילו קפצה לקראתו והוא נתקל בה
. כל אותו הזמן שכב הנער על הרצפה ולא זז, ונשברה לחתיכות

כששבה אליו רוחו אמר כי . מיד נגשו אליו והשקוהו מעט מים
במקום משם הרוח , בבגדו. מרגיש הוא שהרוח יצאה ממנו

מיד . יצאה נראה קרע גדול ואז ידענו לבטח כי הרוח יצאה
חבקו האב והאם את בנם ושמחו בו שמחה גדולה יחד עםם כל 

 .העומדים סביב

נזכרו האב והאם בבתם , שנרגעו מהשמחה הגדולה
תוכה רוחו של האשכנסי שהיתה בת שש בלבד וב

בעודנו

לאחר



 ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר ע
 

כופר בעיקר וכל , רשע גמור היה. ההוא שהיה מצערה מאוד
צערם של ההורים גדול היה כשנסכרו בדברי . דבריו שקר וכזב

הרוח שהיה בבנם שספר להם כי רוח האשכנסי הכריז שלא 
היה , לבד מדבר אחד, יצא מגוף הילדה בשום אופן שבעולם

 .חושש שמא יחרימו אותו בעשרה

אם כה בטוח הוא בעצמו שלא : פניתי אל הרוח ושאלתיו
על כך השיב לי . יצא כיצד מתירא הוא מחרם של עשרה

כי אינו מתירא מן החרם עצמו אלא רק מן הנזק הנגרם לו 
לפיכך הקמנו מנין של עשרה והחרמנו אותו אך . מכח החרם

לא יכולנו לו כיון שהיה עולה בגרונה של הילדה מצחק ומגדף 
דופים שאין להעלותם על הכתב ודורש מיני מתיקה גי

ומאכלים שונים וכשהיינו מתעכבים מלתת לו את מבוקשו 
עד שנכמרו רחמיו של . היה מאיים כי ימית את הילדה מיד

לפתע נכנסו אנשים אל החדר ואז . הקדוש ברוך הוא ועשה נס
הכרזתי שוב חרם על הרוח וציויתי עליו לצאת הפעם שינה את 

ותו ובקול בכי מר ספר כי שמו אהרן ובגלל שסבל בחייו התנהג
כך , עכשיו. מעוני ומחסור לא עמד בו כוחו ואבד עצמו לדעת

מששמע שחברו יצא מן הנער רוצה הוא לצאת מן הילדה , אמר
אחר כך נשבע שכעבור זמן .  אחותו ולא להכנס אליה עוד–

יק מסוים יצא ואכן כשהגיע אותו זמן יצא מאליו מבלי להז
לשמחתם הרבה של הוריה ושל כל האנשים אשר ראו , לה

 .בסבלה

במכתב . ימים הגיעו אלי שני מכתבים מהעיר טוריא
דיין . הראשון ספרו לי על נערה אחת שרוח נכנס בה

הלך לביתה של הנערה ודרש בחרם מן , כך נכתב אלי, היער
זמן רב שתק הרוח עד שלבסוף הסכים .הרוח שידבר עמו

השיב , לשאלתו של הדיין מדוע סרב לדבר עמו לפני כן. לדבר
וכבוד , פרנס העיר הייתי, מפני שאינני רוח רעה: "לו הרוח

להחרים איש כמוני ' הייטב בעיני ה, תורתך בא להחרימני

יאז

באותם
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אלא רק , והלא לא באתי אל הנערה הזו בגלל חטא שחטאתי
 שבימי היה בעיר רשע אחד שהצר לחברו מאוד עד שההוא גרש

אני שידעתי מכל . את אשתו ואותו רשע לקחה לו לאשה
מעשיו הרעים לא מחיתי בו שכן היה האיש מקורב לגדולי 
אומות העולם ואני חששתי שמא יבולע לקהילה אם אעשה 

בגלל זה נגזר עלי לבוא ולפרסם עווני ברבים . דבר מה בנידון
 ".ולפרסם עוונות תושבי העיר הזאת

וכאשר החל הרוח לפרט , יםדבריו נחרדו השומע
נוכחו , ולפרסם את מעשיהם הרעים של תושבי העיר

הרוח בקש . לדעת כי דבריו נכונים ופחד גדול נכנס בליבם
. משבאו נקב בשם כל אחד מהם. להביא אליו את בני משפחתו

הוא גם קרא בשמות הנולדים אחרי מותו והיה מגלה לכל 
ירה תכנס חלעיר ואיזו הוא גם ידע להגיד איזו שי. אחד מעשיו

כל דבריו נחקרו ונבדקו , שיירה יצאה מן העיר וניזוקה בדרך
נענה לו . כשסיים לדבר בקש ממנו הדייןשייצא. והוכרו כאמת
. עשיתי שליחותי ומוכן אני ללכת למקומי: "הרוח לאמר
ברגע זה פתחה הנערה את פיה וקולו של הרוח ". שלום עליכם

אלא , אותו יום הבריאה הנערהעוד ב, "כבר יצצאתי."נשמע
למה רימית , שכעבור שלוששה  ימים חזר הרוח לשכון בקרבה

היה עלי לחזור בגלל דבר : והוא השיב. אותנו שאלו אותו
 .אחד

הראשון הסתיים בספור יציאתו של הרוח ובמכתב 
כתבו לי אנשי , השני שהגיע באחור של ימים מספר

מני עצה כיצד להפטר המקום על שובו של הרוח ובקשו מ
הכרתי גם אני את הפרנס , לפי מה שהבנתי מתוך הכתוב. ממנו

לכן . שרוחו נכנסה בנערה וזכרתי שהיה יהודי זקן וחסיד
, כתבתי להם שינהגו בו כבוד אם אכן רוחו של אותו חסיד הוא

נתתי להם סימנים כיצד ידעו כי הוא האיש והזהרתי אותם 
י משקר הוא להם ורק בערמה אז, שאם אין בו אותם סימנים

לשמע

המכתב
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במכתבי אלליהם כתבתי גגגם את נוסח . הצליח לשטות בהם
 .החרם שבו יחרימו את הרוח שייצא

אולם מכיון , חכם העיר, שבת הגיע מכתבי אל הדיין
לא פתח את האגרת ולא , שהוא כבר קדש את היום

רק במוצאי שבת לקח את המכתב בעודנו . ידע מה כתוב בה
 .לך עמו אל הנערהסגור וה

הנה יש אגרת ביד החכם : "פנה אליו הרוח ואמר
עוד לפני שקרא החכם . ואניי יודע מה כתוב בה

, את המכתב אמר הרוח מהיכן הגיע המכתב ומה כתוב בו
למרבה תדהמתם של הנוכחים אשר מהרו לקרוא את האגרת 
ולהוכח שאכן ידע הרוח מה כתוב בו כאילו קרא את המכתב 

 .בעצמו

האנישים עומדים ומשתאים פתח הרוח ותאר שוב את 
פרצו , לשמע דבריו שהוכחו כדברי אמת. חטאיהם

כאשר חזרו . כולם בבכי והרהרו בליבם בתשובה שלמה
ושאלוהו מדוע לא עמד בהבטחתו וחזר לגופה של הנערה אמר 

, אולם לא לפני קהל ייצא, הרוח כי הפעם יצא ולא ישוב עוד
ייצא מתוכה , יניחו לו ויפסיקו לעקוב אחרי הנערהאלא כש
 .לעולם

כעבור ימים מספר כאשר היתה . את רצונו והניחו לו
נכנס לחדרה נער אחד וראה אותה , הנעערה לבד בבית

נופלת ארצה ומכה ברגליה בקרקע מכה גדולה עד שנפל צפורן 
הנער ה הבריאה מיד ולא יספה . אצבע רגלה וויצא משם הרוח

 ).כל זה מספר מנחת אליהו(. רוח להציק לה עוד כל ימי חייהה

 ק"העתק מספר זרע קודש להגה
 :ל"בעל המחבר ספר ויקהל משה וז

מהעיר , ר חיים"של נער יהודי בשם אברהם במהר

בערב

,כשנכנס

בעוד

עשו

בגופו
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השתכן רוח אחד ולא הרפה ממנו במשך שש , שעפיס שבפולין
יום ביומו מדי , סבלו של הנער היה גדול מנשוא, שנים רצופות

ולפעמים פעמיים ואפילו שלוש פעמים ביום היה הרוח גורם לו 
גבו למטה ופניו למעלה , ליפול ארצה בפשוט רגליים וידיים

וכך היה שוכב ומתודה הרוח שבו על חטאים שחאט מנעוריו 
נע ונד היה הנער . ועד יום מותו בקול נעים ומלא התעוררות

לא עוד אלא שמפפעם ו, ההוא בחפשו מזור למכתו ולא מצאש
לפניש נפל היה מכין לעצמו . לפעם היה כמתייסר יותר ויותר

אבל גדולה ובשוכבו על הארץ היה מכה בה בשתי ידיו ויה 
מכה בה על ליבו בכל כוחו מכות נוראות שהיו נשמעות 

עם כל מכה ומכה היה מתודה . למרחוק כפטיש יפוצץ סלע
סובבים ל. ומתאר את מעשיו הרעיטם בפרטי פרטים

קולו , בהשתוממות ובפחד היה נראה כאילו לא חש כלל בכאב
היה נעים ורך וכל מילה היתה יוצאת מפיו בנעימה רכה עד 
שכל האנשים שסבבוהו נחרדו מהמראה הנורא ומהדברים 
אשר אמר והחלו אף הם להזכר במעשיהם הרעים ולקבל על 

 .עצמם עול תשובה גמורה

מעיר לעיר וממדינה , וכושנים התהלך הנער והרוח בת
עיר , למדינה עד אשר הגיעו לקהילה הקדושה נקלשבורג

. עיר גדולה לאלוקים מלאה חכמים וסופרים, ואם בישראל
מהרו לספר , משראוהו אנשי העיר בנפילתו ושמעו את וידויו

ר דוד "הגאון הצופפלג מהור, ד הקהילה"כל זאת לאב
צמו היה עד למחז לא עבר זמן רב והרב בע. ו"אופנהיים נר

בהכותו את עצמו בחזקה ובאומרו ודוי , ההנורא בנפול הנער
מי יתן ויהיה : "זמן רב עמד הרב נדהם ונרעש וארמ. בקול ערב

מי יתן ותגולגל זכות על ידי זכאי וחפץ . לו עזר ותרופה למכתו
האיש אשר בו בחר הרב להיות השליח להצלתו . בידו יצליח' ה

ר משה פרעגער " האלוקי החכם מוהרהיה המקובל, של הנער
ק "ץ אשר התגורר בקהילת נקלשבורג מאז השרפה בק"י

, באותם ימים היה בשליחות בעיר ברודא ועכשחזאר. פראג

שש
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, ויקהל משה"מהר לבית הדפוס כדי להדפיס את חבורו הנקרא
ר דוד אפנהיים רב "ר מהור"ה הגאון הגדול מו"בהסכמת ה

 .הקהילה הקדושה

תו ולאחר שספר לו על הנער המסכן שמח לקרא
, והמתיסר זה זמן רב בקשו להיות השליח לרפאותו

מה לך נרדם הלא מסוגל אתה בדוק : "בחיבה פנה אליו ואמר
אולי תתגלגל זכות על ידי , ומפורסם ומנוסה בענינים כגון אלו

והנה אני הכנתי מגילת ספר והנחצתיה בין כתבי , זכאי כמוך
 מיני השבעות וסגולות ואתה קח כל הקוד ששלי כתבתי כל

 ".אולי על ידך יתקדש שמו ברבים, זאת והיית לאיש

ר משה קבל מיד את השליחות "הצדיק מוהר
לא אנוח ולא אשקוט עד אשר אמצא מזור : "באומרו

עושה ' אשליך יהבי ועזרי מעם ה' ותרופה למכתו ועל ה
דש אשר אחר כך לקח מאת הרב את כתבי הקו, "השמים וארץ
ומכיון שהרב היה צריך לצאת בענין דחוף לעיר , הכין עבורו

בין , בחר קודם צאתו לדרך בית דין גדול של הקהילה, וינה
ה "ל וה"ר הירש דיין סג"הנבחרים היה הגאון הרבני מוהר

ה "וציוהעליהם להיות לעזר ולסעד לה, ר פרץ דיין"מוהר
הגדול ר משה להוציא מכח אל הפועל הקדוש השם "מוהר
 .הזה

אנשי מעשה , ר קבץ סביבו רבנים מופלגים"מוהר
ויחד מעמם הלך לבית ' וחסידיםיראים וחרדים לדבר ה

כשראה החכם הקדוש את הנער . המלון אשר בו התגורר הנער
פתח עמו בשלום והתרה בו בשם בית דין הגדולל והועד 

ד "מ ואב"הקדוש ובראשם אדונינו מורינו ורבינו הגדול ר
שיצא מגופו של הנער ,  דודR"לה ורב המדינה מוהרהקה

אברהם בלי להזיק לו ולקהל אשר ישנו כאן לידו ובלי לצער 
הוסיף החכם , ואם יסרב לעשות כן, עוד שום אדם בעולם

יצא הוא לקראתו בקללות ונדויים ובחרמות שלא שמע , וארמ

הרב

הגאון

גם
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כדי לפייס את הרוח ולרצותו הבטיח לו החכם . כמותם מעולם
ידאג הוא בעצמו לתיקונו , ם יעשה את אששר נדרש ממנוכי א

ואני מקבל עלי : "לבסוף אמר, בתפילה ובצדקה ובלימוד תורה
תענית עבורך במשך שנה תמימה חוץ מימים שאין אומרים 

עבורך כדי שתהיה לך מנוחה מן ' קדיש'וגם אגיד ' תחנון' בהם 
 ".המחבלים והמקטרגים הרודפים אחריך

להפך בקול גדול צחק ,  נבהל הרוחהפלא לא
וכיצד מתרה אתה בי ! לא אזוז מכאן: "והכריז

בשם הגאון הלא נמצא הוא בעיר וינה כעת ומי ערב לי שאכן 
 "הוא שלח אותך אלי

אולם , ר נמשה"השיב מוהר, "נמצא אכן רחוק מכאן
לפני צאתו לדרכו ציוה וגזר עלי בתוקף גזרתו שאצא 

ונפלאות ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה לקראתך בגדולות 
גם לשמע דברים אלו לא נרתע הרוח ". כאשר יש לי לקל ידי

כל נסיונותיו של . והוסיף לצחוק ולהתל בנוכחים בקול גדול
הרוח הוסיף להשתולל בגופו של . הצדיק להפחידו עלו בתוהו
 .הנער והציק לו כפל כפליים

ה זה משה האיש אנא אני בא כי הנ: "צעק בקול נפחד
אשר ברחתי מפניו מכל המדינות כי יראתי ממנו פגש 

 .,אין זאת כי אם אשר יגורתי בא לי עתה, אותי כאן

ר משה לעיני האנשים אשר "פעמים התרה בו מוהר
ב לחודש "סביבו ואחר כך קבע לו את יום חמישי כ

בשבעה ספרי תורה ובשבעה . ליום בו עליו לצאת, ו"שבט תנ
 החרים את הרוח על אף שהיו אנשים שהתנגדו לצאת שופרות

לקראת הרוח בכח גדול כזה מחשש שמא לא ישמע להם 
' אלא חילול ה' למרות הכל ואזי לא רק שלא יהיה קידוש ה

חשש גדול היה להם מתגובותיהם של אומות העולם . חלילה
אשר הרוח היה לצידם בהניחו לנער בימי המנוחה של הגויים 

דווקא בשבתות שאז היה מענה את הנער בעינויים ובהציקו לו 

למרבה

רבינו"

לפתע

שלוש
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. קשים ולא היה מניחו לאכול דבר כי אם לחם צר טבול בעפר
ר משה לא ידע כל זאת אולם נחוש היה בדעתו לעשות "מוהר

בחסד עליון : "את שליחותו והוא הרגיע את הנוכחים באומרו
 ".ויעבור עלי מה' בטחתי לגמור מלאכתי בעזרת ה

המיועד הוליכו את הנער לבית הכנסת החדש היום 
נשים וטף , אנשים. שבקהילת נקלשבורג ברוב עם

ר משה עמד מול "מוהר. באו בהמוניהם לראות כיצד יפול דבר
הוא גם חזר על , הנער ושב והתרה בו בשם הקהל הקדוש

, אמר לרוח, כל הצבור ישתדל עבורו, הבטחתו לפעול למענו
ויאמרו קדיש למען , ו עיתים לתורהיקבע, כולם יתפללו למענו

אולם גם הפעם עמד הרוח במריו והעז פנים . תהיה לו מנוחה
כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותי : "כבראשונה באומרו

' קהלת א(הרי שעלי נאמר , ומה שאמרתם לתקן אותי, ממקומי

ודעו לכם כי כל החטאים אשר ' מעות לא יוכל לתקון  ')טו
שכן עווני , עתה אינם אל חטאים קטניםעליהם התודיתי עד 

הרוח לא , ר משה שאלו לשמו ולשם אביו"מוהר, "גדול מנשוא
רצה להשיב רק אמר שהוא מן העיר נאראל אשר במדינת 

 .פולין ושבימיו היה שם ראש מדינה

החל , ר משה כי הרוח אינו שומע לו"החכם מוהר
להשביעו בשמות קדושים כשכל הקהל עונה 

לאחר שתקעו בשבעה שופרות החל . ו אמן בקול גדולאחרי
ואף על פי כן לא רצה לצאת וקרא , הרוח לזעוק וליילל בפחד

הוא גם קילל ! על משמרתי אעמוד ולא אצא החוצה: בכעס
ר משה את שמות "אז אמר מוהר. רבים מן הנוכחים

ר דוד וכל "והפסוקים הקדושים שהכין עבורו הרב הגאון מוהר
. ן בקול אשר היה בכוחו להבקיע שערי שמיםהקהל ענו אמ

הוא הוסיף . שלוש שעות רצופות נלחמו ברוח ולא נצחוהו
לבסוף קבע . ולצעוק לסרוגין ונשבע כי לא יצא לעולם, לחרף

ו לחודש "ר משה יום אחר ליציאתו את יום שני כ"לו מוהר

כשהגיע

וכשראה
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יוליכו שוב את הנער , ביום זה הבטיח הרב. ק"ו לפ"שבט תנ
 .ת ולא יצאו משם עד אשר ישיגו את מטרתםלבית הכנס

הנער העלוב , נראה היה בעליל כי תש כוחו של הרוח
. חש טוב כפי שלא חש במשך שש השנים האחרונות

ברך ברכת המזון . בשבת קודש קדש כהלכה ואכל כאוות נפשו
הרוח הרפה ממנו לחלוטין ביום . במזומן וכל אותה שבת נח
 .זה ולנער היתה הרוחחה

ר משה קהל רב בבית הכנסת "ראשון אסף מוהר
ציוה להביא את הנער והושיבו מול ארון . החדש

אחר כך פנה אל הרוח והתרה בו בשם ובצרף העדה . הקודש
הקדושה שיצא מגוף הנער אברהם בלי להזיק לו ולשום איש 
. מישראל הנמצאים במקום להם ולאלו שאינם נמצאים כאן

הרוח את נוסח התפילה שיתפלל עבורו הוא גם הקריא לפני 
' קדיש'בתפילת שמונה עשרה וחזר על הבטחתו להגיד 

וכך יאמר כל יום , ולהתענות עבורו במשך שנה תמימה
קל , אדון הסליחות, אב הרחמים, רבונו של עולם: "בתפילה

הנה באנו לפניך . מלך חנון ורחום עושה חסד עם בריותיו
 ותעשה לפנים משורת הדין בתפילה ובתחנונים שתשפיע טוב

. עם זה הרוח אשר נדבק ובא לנער הזה אברהם הנולד מן יוטא
נא הקל מעליו דינו על אף שיש לו מן הסתם ! אב הרחמים

החסד ' הלא לך ה. להענש בענשים קלים וחמורים כהנה וכנה
יהי רצון שתעלה . עשה עמו חסד של חנם לבל ידח ממנו נדח

 ותזכור בזכרון טוב כל הזכויות בתפילתינו לפני כסא כבודך
זכור לו נא גם את זכות . והטובות אשר עשה הרוח הזה

אבותיו וצרף לכל זאת את תפילתינו שתהא מקובלת לפניך 
כקטורת סמים וכריח ניחוח להשפיע עליו חסד וחנינה ולא 

הן , יזכרו לו חטאיו ופשעיו ושא נא לעוונות ולפשעים שחטא
אחרים ותעלה תפילתינו לפניך כאילו על ידי עצמו והן על ידי 

התפלל הוא בעצמו עליו ותהיה לו מנוחה ולא יזיק עוד לשום 

למחרת

ביום
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ואתה ברחמים הרבים , הן ששכר או נקבהה, אדם מישראל
ואתה השומע תפילת עמך ישראל , חמול נא עליו ותן לו מנוחה

' ה, ברחמים תשמע תפילתינו ויהיה לרצון אמרי פינו לפניך
 ".ו אמןצורינו וגואלינ

סיים הרב את דבריו צעק הרוח צעקה גדולה ומרה 
וכעת עשה ! כן דברת ויפה דברת: "ובקול בכי קרא

לאחר שאמר ". מה שאמרת ואמור מיד תהילים וקדיש עבורי
וכעת אמור קדיש : "ר ששה מזמורי תהילים צעק הרוח"מוהר
לאחר מכן בקש . מיד מילא הרב גם את בקשתו זו". עבורי

חכה לי עד : להתעכב עוד זמן מה לפני שיצא באומרוהרוח 
שאמצא מקום מנוחה בעולם מכיוןם שאיני יודע עתה אנא אני 

ראיתי אלפי רבבות מלאכי חבלה מצפים ליציאתי מהגוף . בא
ברגע שאצא יתפסוני ואי . הזה כדי לדון אותי בדינים קשים

אל : "ר משה"על כך השיב לו מוהר" לאן אני אברח מפניהם 
אנו מתפללים עבורך בצבור תפילות שאינן . אני מגן לך! תירא

לטובתך אנו מכוונים ואם לא תשמע לקולי . חוזרות ריקם
אבוא עליך אם , כפי שקבענו, ותעמוד בסרובך לצאת אזי מחר

. בהשבעות גדולות אשר לא נראו ולא נשמעו כמותם' ירצה ה
 ותחתונים אנו נרעיש עליך ועל הממונים עליך עולמןת עליונים

עד שנוציאך בכח מגוף הנער הזה ואם כך נעשה לא תהיה לך 
ברבים ובכך יסור עוונך על ' כדאי לך לקדש שם ה. שוב תקנה

 ".אשר חללת שמו יתברך בחייך

ר משה על הרוח "היום בו גזר מוהר, ביום שני
הוליכו את הנער לבית הכנסת הישן של , לצאת

גם רבים מבני אומות . ורבהקהילה שם התאסף קהל עצום 
ביניהם שרים ומושלים נתקבצו ובאו לראות מה יעשה , העולם

לפי פקודתו של הרב אסרו את הנער . בנער וברוח אשר בקרבו
בעבותות והעמידוהו מול ארון הקודש ואז התרה ברוח וצוה 

גם , הרוח לא נענה. עליו לצאת דרך אצבע קטנה שברגלו

כאשר

,למחרת
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משראה הרב . ל למען תיקונוכשחזר הרב והבטיח לעשות הכ
השביע את הרוח בהשבעות . כי כל זאת לא הועיל עדיין

הוא גם קרא , חמורות ובתקיעת שבעה שופרות בפעם אחרת
לפניו שמות ונדויים והכריז שהם מכוונים גם לממונים עליו 

לבסוף . וכל הקהל הרב ענה אמן בקול גדול שנשמע למרחוק
לקו באותה שעה בבית ציוה הרב לכבות את כל הנרות שד

 .הכנסת

אם . הרף ממני משה: "רגע החל הרוח לצעוק
אזי אצא וזאת בתנאי שתאמר קדיש עבורי , תשתוק

ר הירש דיין יאמרקדיש "ה מוהר"בבית הכנסת החדש וה
ר משה ישב "ועוד דורש אני כי מוהר, עבורי בבית הכנסת הישן

ש במשך למעני במקום אבלים בבית הכנסת אבל וחפוי רא
והנער אברהם ינהג אבלות ויאמר קדיש בשבילי , שלושים יום

הרב הסכים לדבריו ועוד הוסיף ואמר ". במשך שנה תמימה
אמר , "צדקה אינה מועילה לי. "שכל הקהל יתנו צדקה עבורו

אבל תוכל לעזור לי אם תמדדו את בית העלמין ותתנו . הרוח
 אשר אמרת  כל- אמר הרב–" יהי כן". "נרות לבית הכנסת

אצא בעוד שנים עשר ". "נעשה רק צא מיד מגוף הנער
אמר הרוח ומיד הוסיף אקצר שהותי ואצא אחרי ". חדשים

דורשים אנו ממך . הכריז הרב!" איני מסכים. "שנים עשר יום
. אמר הרוח". אצא כעבור שתים עשרה שעות". "שתצא מיד

 של איני נותן לך שהות! צא מיד. "קרא הרב,"לא תעשה כן"
ר "משסרב הרוח לצאת השביע אותו מוהר". שעה אחת אפעילו

הלא רחמנים : "משה עוד ועוד עד אשר צעק הרוח בתחנונים
הנה מרחים אתם על הנער הזה ולמה לא , בני רחמנים אתם

תרחמוגם עלי איך אצא מדירה נאה ומגוף טהור וקדוש כזה 
לא אוכל לעשות זאת לפני תום שתים עשרה שעות לפחות 

אם תמתינו לי תראו שאקיים . זאת מטעמים השמורים אתיו
אצא אמנם אך אחזור , ואם תכריחוני לצאת מיד, את דברי

 .לגופו לאחר שלושה ימים

באותו
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: ל את גודל עקשנותו ואמר לו"ר הירש דיין סג"מהור
השבע לנו בקל עליון שאתה רוצה לצאת אחרי שתים "

רשאי לומר זה איני . "צעק הרוח" אוי ווי". "עשרה שעות
הדיבור רק בתקיעת כף רשאי אני להבטיח ואתם תראו 

ר "שאלו מוהר" ואים נדע כי אכן יצאת"."שאקיים את דברי
 אני אצא דרך אצבע – אמר הרוח –" זה לכם האות. "הירש

קטנה שברגלו ודרך חור שהבקיע בשמשת החלון אצא לי 
ור ועתה אמ: "ר משה והוסיף"אמר מוהר!" יהי כן!" "לדרכי

אז ". מה שמך כדי שנוכל לעשות כל מה שהבטחנו בשבילך
שמואל הוא שמי : צעק הרוח בקול גדול יותר מעשר פעמים

' מענדיל ואבי זקני נקרא ר' אבי נקרא ר. וראש המדינה הייתי
אחר כך החל לקלל את אמו ". מיכל ושם אמי היה בילא

לו כסף וזהב הרבתה . באמרו כי היא הסיתה אותו לכל דבר רע
היא גם הסיתה אותו . והא השתמש בהון הרב לדבר עביררה

להכנס במחלוקת ובגללה לא הנח שום עבודה זרה שלא עבדה 
' ר איצק ר"ולא רק זאת אלא שגם הרג שני רבנים את מוהר

ר אהרן ליבש בגלל שהוכיחו אותו "ל ואת מוהר"הענדלש זצ
ראים ועדיין לא היה לא די בכל המעשים הנו, על מעשיו הרעים

ק נאראל וכל זאת "שעשה אלאט שגם גרם לגרוש יהודי ק
 .הוא ידע את רבונו ובכוונה מרד בו. עשה בכוונה להכעיס

המרגש נגע ללבם של החכמים והם הסכימו להמתין לו 
כל . בינתיים הגיע זמן תפילת מנחה. שתים עשרה שעות

הנאספים והנער בתוכם עמדו והתפללו בכונה גדולה ולאחר 
 .שהחשיך היום הלכו לבתיהם

בטרם עלות השחר , לפנות בוקר. שב לאכסניה שלו
בריצה יצא מחדרו , החל להתרצץ בחדר כאחוז תזזית

כשהוא טוררק אחריו את הדלת בחזקה עד שעמדה להשבר 
בני הבית ראוהו רץ ומשתולל כאדם שאינו . מגודל החבטה
 אלא שהוא ,מהרו אליו ושאלוהו מה קרה לו, שולט במעשיו

ראה

ודויו

הנער
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. רץ חזרה לחדרו והתישב על ספסל ליד התנור, לא ענה להם
אל תעמדו ליד . "צעק אל הנאספים סביבו!" לכו מכאן"

דעו לכם כי כל מי שיעמוד ליד "קרא בקול גדול !" החלון
בבהלה גדולה נסו כולם מהמקום . הוסיף לצעוק!" החלון ינזק

.  דרכו החוצהולפתע נעשה בחלון לור עגול כדינר והרוח פרח
אצבעו הקטנה . באותו רגע נפל הנער והחל לגנוח בקול נמוך

דרכה יצאה הרוח ופרחה . של רגלו נראתה כפצועה וזבה דם
הניח תפילין . לאחר שעה קלה קם הנער כבריה חדשה. לה

קרא קריאת שמע . ואמר קדיש מילה במילה בכונה גדולה
רבים ראהו אנשים . כשהוא מפסיק בין הדבקים כדין וכמשפט

בתפילתו ועיניהם זלגו דמעות שמחה על נס הבראתו של הנער 
 .אשר במשך שש שנים לא יכול היה להתפלל כלל

מהרו ראשי הקהל , לאחר צאתו של הרוח מגוף הנער
בית דין של הקהילה שלחו את . לקיים את הבטחותיהם

' ר משה בן מוה"ר הירש ואת הר"את הר, משמשיהם הנאמנים
לסלס להכריז בכל בתי הכנסת שבעיר נקלשבורג דוד פיק

להתיר ולבטל בשם רבני ודייני העיר את כל החרמות והנדויים 
מאחר שקיים . שבהם החרימו את הרוח ואת הממונים עליו

הבטחתו ויצא מגוף הנער מבלי להזיק לו יהיו כל החרמות 
 .והנדויים בטלים ומבוטלים

 בלווית שלושה בא הרוח, לפני חצות, שלאחר מכן
שם היה , ר הירש"רוחות אחרים אל ביתו של מהר

ר נפתלי בן "ץ ואורח ירושלמי בשם מוהר"בער נפתלי י' גם ר
צעקה . ר משה מווין ורצה להכנס בגופו של האורח"מהור

הבטחתי בתקיעת כף : "גדולה ומרה צעק הרוח וכך אמר
 קיימתי את, ובכן, שאצא מגוף הנער אברהם בלי להזיק לו

דברי והנה אני טס בעולם עם הממונים עלי בין אושא 
לשפרעםולפתע יצאו לקראתינו אלפים ורבבותוהחלו להטריד 
אותנו ולהציק לנו ולא נתנו לנו מנוח מפני החרמות והנדויים 

יום

בלילה
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לכן באתי לבק ש מכם , והשמתות והארורים שנתנו עלינו
 .להתיר מיד כל זאת מעלינו שכן איננו יודעים מה לעשות

הלא עשינו כל זאת ביום : "ר נפתלי"אמר לו מוה
בכל בתי הכנסת שבעיר . שלאחר צאתך מגוף הנער

התירו את כל החרמות והנדויים והשמתות מעליך ומעל 
יודע אני מה : "על כך השיב הרוח בצעקה". הממונים עליך

עשיתם אך מאתנו לא סר החרם כי הפה שאסרהוא הפה 
גער הוא החרים אותנו בשמות ר משה פר"החכם מוהר. שיתיר

הוא בלבד צריך . הקדושים לכן רק הוא חייב להתיר אתנו
להכריז בכל בתי הכנסת שבעיר לבטל מעלינו כל החרמות 

 ".וההשבעות אשר נתן עלינו

ר נפתלי לפני ראשי הקהל וספר להם "עמד מוהר
הוא ספר כי הרוח בא . מה אמר לו הרוח בליל אמש

 שחור בעל עיניים רבות רק זאת ראה ואלו אליו בדמות חתול
. לא ראה, את שלושת הרוחות האחרים שגם היו נוכחים שם

ר נפתלי מסר את דברי הרוח וחזר בשמו ובקש את "מוהר
 .ר משה פרגער לעשות מיד את הנדרש ממנו"מוהר

. ר משה לעשות את שליחותו"באותו ערב החל מוהר
. שבקהילהבראשונה בטל את החרם בבית המדרש 

. למחרת עשה זאת בבית הכנסת הישן ובבית הכנסת החדש
בית דין גזרו אותו יום תענית ואמירת סליחות בכל בתיח 

 .הכנסת

נוסח הכרוז שהכריזו בבתי הכנסת שבקהילת 
' כאן מכריזים כי עין בעין נראה כי קרוב ה: "ניקלשבורג

ה ואת לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ורצון יראיו יעש
והנה היה עלינו לתת חרמות והשבעות , שועתם ישמע ויושיעם

ל כדי שיציית ויצא מגופו של "גדולים ונוראים על הרוח הנ
הרי , ומכיוון שעשה הרוח את הנדרש ממנו, הנער אברהם

ידמ

למחרת

עוד

וזה
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וכל השמתות , שכלל החרם בטל ומבוטל כחרס הנשבר
 .והנדויים לא שרירין ולא קימין

שמתות והנדויים נעשו בהסכמת החרמות וההשבעות וה
הצבור הקדוש ובראשם גדולי וחכמי הקהילה וזאת כדי 
שהרוח אשר הזכיר שמו שמואל בן בילא ואשר השתכן בגופו 
של הנער אברהם בן יוטא יצא ממנו שבלי שום נזק וצער ואם 
יעשה זאת הרי שכל  מה שהכרזנו עליו ועל הממונים עליו בטל 

ים עליו נקיים מכל ההשבעות ומבוטל ויהיה הוא והממונ
והחרמות ואלות וקללות ושמתות ונדויים וארורים אשר נתנו 

ל לא "ק נקלשבורג וזאת גם בתנאי שהרוח הנ"עליהם כאן בק
הן , יבוא עוד להבעית ולהבהיל שום אדם בעולם הן בהקיץ

זקן , נער ותינוק, הן לאיש או אשה או בחור או בתולה, בחלום
הן בישוב והן ,  זו והן במדינות אחרותהן במדינה. או זקנה
וכל העם יתנו אל ליבם להתעלות , בימים ובנהרות, במדבר

באהבה וביראה כי השם נותן שכר  וגמול לעושי ' בעבודת ה
יתן השפע הטוב ורחמים לנו ' רצונו ומעניש לעוברי רצונו וה

 .כ"ולכל ישראל אמן סלה ע

הרי שלפתע בא , אף כי נראה שהבריא לגמרי, אברהם
עליו חום גדול כאש של גיהנם כל כוחותיו עזבוהו 
. והוא נשאר מוטל על ערש דוי מבלי יכולת להזיז את אבריו

משראו זאת ראשי הקהל מהרו להכניס את מטתו לבית 
שמונה . ר משה עמד לידו יומם ולילה לשומרו"המדרש ומוהר

זמן ימים רצופים שכב הנער חסר אונים לחלוטין וכל אותו 
ץ תלה עליו קמיעות "ר י"ר משה לידו ומוהר"עמד מוהר

לאחר , לחודש אדר' ד, בלילה. ושמות קדושים לשמור עליו
ישבו החכמים ליד מטת הנער ועסקו בלימוד ספר , חצות
והנה החל הנער לצעוק צעקה גדולה ומרה ולקרוא , הזוהר

שאלוהו " על מה את הצועק". "שמע ישראל"בקול גדול 
הרוח עומד לנגדי ואבן של ריחיים על : "וא השיבבבהלה וה

כל

והנער
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כתפו והוא מאיים עלי כי יכנס לתוכי אם לא תעשו את מה 
" הוא גם רוצה להכותיני באבן שעל כתפו. שבקש מכם לעשות

שאלו את הנער " מה עוד הוא אומר. "הוסיף הנער להגיד בפחד
הוא מזכיר לי כי היה בתוכי במשך תקופה : "והוא השיב

 יותר משש שנים שכן בקרבי ולא הזיק לי על אף שלא .ארוכה
פעם הלכתי בחורף ערום ויחף והקור היה גדול ואני לא חליתי 

אם לא יסירו את השמות והקמיעות מעלי , אף פעם ועכשיו
ואם יעשואת רצונו ויסירו כל הקמיעות , יהיה סופי רע ומר

זק יוכל שוב להכנס לתוכי ואז אבריא ואהיה ח, והשמות ממני
, "אמות ממני' עכשיו עומד הוא במרחק של ד. כבריה חדשה

. והוא גם ספר לי כי הקלו מעליו את עונשו"הוסיף הנער ואמר
מקודם היו דנים אותו ארבע פעמים ביום ועכשיו דנים  אותו 

ואם תקימו את התנאים , על ידי מחבלים רק פעמיים ביום
. היה במדברשהתנה עמי יבוא הזמן שלא יענוהו כלל ומקומו י

שבעים שנה נגזר עליו להיות רוח ובינתיים עברו רק ארבעיםש 
לכן עליו להיות עוד שללושים שנה נע ונד ומתיסר ורק , נה

מה רוצה ." "אחר כך יפסקו לי משמים באיזה דין ידונו אותו
: שאלו את הנער והוא השיב" הוא שנעשה ועדיין לא עשינו

 להציק לי אם אהיה כל הנה זה עתה התנה עמי כי לא יוסיף"
כמו . ימי ירא חטא וזהיר במצוות ואומר תמיד תהילים עבורו

כן דורש הוא ממני לקרוא את הבן הראשון אשר יולד לי על 
 .שמואל, שמו

באותו לילה הבריא הנער לחלוטין ומאז הלך וגדל 
בבריאות גופו ואבריו והיה מתמימי דרך ההולכים 

כל הבטחותיו קיים במלואן וכל את . מחיל אל חיל' בתורת ה
וגם ליהודי קהילת , ימיו עברו עליו באהלה של תורה

נקלשבורג היתה הרוחה מהייום בו הבריא הנער נס יגגגון 
 .וברחובות אין פרץ וצוחה רק פדות ורוחה, ואנחה

עוד
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אלוקינו בכל ' ראו תראו מי כה, אתם אחינו בני ישראל
הוא בשמים ממעל ', אלוקי הרוחות ה, קוראינו אליו

מי ימלל , אין כמוך באלוקים ואין כמעשיך, ועל הארץ מתחת
ובכן המעשה אשר עשה , ומי יספר כל נפלאותיך' גבורות ה

וכדי שלא תהיה האמת . נראה עין בעין, משה לעיני כל ישראל
ק נקלשבורג "מלבד שאר מעשיו סגולות אשר עשה בק, נעדרת

וכן שלמים יעידון רבים , בפרט אצל נשים המקשות לילד
וכדי להיות , בידו יצליח ועושים פירות' ויגידון עליו כי חפץ ה

פה , לזכרון לדורות ניתן לכתוב מגילת ספר בעט ברזל ועופרת
אלוקים יכננה , ק ניקלשבורג קריה עליזה קריה נאמנה"ק

שמה נזכה כולנו , עד כי יבנה ירושלים וציונה, לעולמי עד
 . פעמים בשנהלעלות בגילה ורינה שלוש

 ק ניקלשבורג ובכל מדינות מעהרין"נאום דוד הקטן אפענהיים החונה ק
 )א בערך ויקהל משה"מופיע גם בספר שם הגדולים להחיד(

 ,דוד' מובא סיפורו של הרב ר, בספר סיפורים נוראים
 .אשר מסטאלין' מגדולי החסידים של הרב הקדוש ר

היה , יןשהפך להיות חסיד מובהק של הרב מסטאל
. דוד נוסע אל הרב הקדוש המגיד מקאזשניץ' הרב ר

התפלא . גדוד' ספר הרב ררררר, בהיותו פעם בקאזשניץ
את המגיד הקדוש לומד , לראות בכל בוקר לאחר התפילה

הוא גם שמע את . משניות ובחור אחד עומד לידו ואומר קדיש
מה : "המגיד מפסיק מדי פעם בלימודו וגוער בבחור לאמר

 -". מצחק הרוצה אתה כי יכנס בך הרוח פעם נוספתאתה 
פנה ושאל את החסידים , מכיון שחפץ לדעת מה כל הענין הזה

 .והם ספרו לו מעשה מופלא באותו בחור

נכנס רוח אחד בבחור הזה וגרם לו , סיפרו, זמן מה
רצו אנשי העיר להוליכו אל הצדיק . יסורים נוראים

בקושי רב גררהו עד לפתח . מקאזשניץ אך הוא סרב ללכת
ביתו של המגיד ושם הוא נעצר והכריז שאינו רוצה לראות את 

והנה

לפני

לפני



 ועונש שכר ועונש וגלגולים שכר פו
 

. הכככריז בקול בכי, חיי אינם חיים אם אראנןו. פני המגיד
באמרם שוב ושוב כי רק , שעה ארוכה עמדו ושדלוהו להכנס

לבסוף התחזק הנער ובעזרת אנשים . בטובתו הם רוצים
דרו של הצדיק אולם סרב שאחזו בו משני צדדיו נכנס לח

גוזר אני עליך : "אמר לו הרב הקדוש. בתוקף להסב פניו אליו
אתה : "מיד פתח הרוח בצווחות ואמר". שתסובב פניך אלי
מה אתה רוצה ממני דע לך כי בהיותי בן . הוא הרב בקאזשניץ

שלוש עשרה שנה הייתי בקי בתורה יותר ממה שאתה בקי בה 
הרב הקדוש לא !" ל לגזרתךאי לכך איני שומע כל. עתה

בקול גדול פקד עליו להסב פניו אליו , להפפך, התרגש מדבריו
יכנו מרה גדולה במטה אשר , איים עליו הרב, ואם לא יעשה כן

! רוצח: "אלא שהרוח עמד בזרובו וצעק בקולי קולות. בידו
מיד הניח עליו הצדיק את המטה " הרוצה אתה להרגני

אם תעמוד ", הרוג אותי! רוג אותיה: והבחור נפל לארץ וצווח
אז קם הבחור הסב פניו . אמר הרב" בסירובך אכה אותך שנית

גוזר אני עליך שתגביה עיניך . "אל הרב אך לא הסתכל בפניו
על כך השיב הרוח בעיניים . פקד עליו המגיד! ותתסתכל בפני

 ".לא אוכל לעשות זזאת גם אם תהרגני: "מושפלות

נבהל הרוח ונשא פניו אליו . מגידאמר ה" אותך שוב
למה זה תשאל . "שאל הרב, "מי אתה. "בפחד גדול

לפני זמן , איני כלל מהדורות הללו"אמר הרוח והוסיף " לשמי
הוסיף הרב , "מאיזה דור אתה". רב מאוד הייתי בעולם הזה

. איים עליו כי יכנו שוב, לשאול ומששתק הרוח ולא השיב
אך הרב לא שם ליבו . רוחבכה ה" הלהרגני אתה אומר"

באותו הרגע החל הרוח . לתחנוניו והניח עליו שוב את מטהו
אז . לצעוק ולבכות בקול נורא עד שנבהלו כל העומדים שם

אני הוא האיש אשר זרק את . "גילה הרוח בקול בכי מי הוא
ראשון הפוגעים בו . האבן על זכריה הנביא בבית המקדש

זארדן הרג אותי ומאז אין לי נבו. הייתי וגם ראשון הנפגעים

אכה"
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מאז רודפים אחרי . אפילו לגהינםת לא זכיתי, מנוחה אף לרגע
 .המשחיתים ומענים אותי עד בלי סוף

. שאל המגיד, "נתן לך רשות להכנס בגוף הנער הזה
אמר הרוח בבכי ". כאן יש לי מנוחה מן המשחיתים"

 אופן איני מסכים בשום. "והתחנן אל המגיד כי לא יגרשנו
גוזר אני עליך לצאת : "הכריז המגיד והוסיף" שתשאר בקרבו

בכי גדול בכה הרוח עד ". ממנו מבלי להזיק לו בשום אבר
שנכמרו עליו רחמי האנשים שנכחו במקום ובכו אף הם יחד 

רחם עליו המגיד הקדוש והבטיח לו שאם ישמע לקולו . עמו
תו על ידי המגיד הקודש את נשמ, יזכה הוא, ויצא מגוף הנער

כך שבכל יום לאחר התפילה ילמד משניות עבורו והבחור אשר 
 .יאמר קדיש אחריו ואז יזכה הרוח להכנס לגיהנם, ממנו ייצא

. הסכים לתנאי ויצא מגופו לש הבחור מבלי להזיק לו
עומד המגיד הקדוש , דוד' מאז ספרו החסידים לרב ר

 מקפיד גם בדבורו ולומד משניות עבור אותה נשמה כשהוא
בכל יום " קדיש"שהבחור יעשה את המוטל עליו ויאמר 

 .בכוונה גדולה

 

   

ומי"

הרוח


