בס"ד
ספר רוחות מספרות מתוך הספר "מנחת יהודה"
מאת המקובל רבי יהודה משה ישועה פתייא זצוק"ל זיע"א
הורד מאתר הברובוקס
אתר המכיל אלפי ספרים לזיכוי הרבים
http://www.hebrewbooks.org
ניתן להכניס ספר זה אל תוך אתרי האינטרנט
הספר מסביר בשפה השווה לכל נפש את הנעשה עם
נשמת האדם מעת פטירתו עד כניסתו לגן עדן.
וכן הדברים המועלים לנפש הנפטר.
ותיקון לאדם הנפטר הבא לאחד מקרוביו בחלום
)במידה והנפטר נראה בחלום ללא בגדים או רעב,
צמא ,עייף ,חולה וכו' יש לעשות תיקון לנפשו
כמובא בספר לשון חכמים חלק ב' לבן איש חיל וכן
בספר :נשמת חיים לרבי מנשה בן ישראל זצוק"ל(.
כמו כן מובא בספר על בחירת שם לילד.
להמחשת הנ"ל מומלץ לראות את הסרטים:סיאנסים
בצבא ,סעדה ,מוות קלני ,באתר :עולם היהדות
והקבלה
http://www.olam-jew.com/sratim.htm
וכן לימוד בספר :שיעורים בספר התניא )פרקים:
ד,ה,יא המבארים את לבושי הנשמה הנעשים ע"י
מחשבות )לבוש פנימי( דיבורים )לבוש אמצעי(
ומעשים )לבוש חיצון( ,אשר אדם יוצר בחיו ע"י
מחשבותיו ,דבוריו ומעשיו .וכוחות הלבושים
וכיצד ניתן לשלוט בהם( .וכן ניתן לשמוע את
הרצאותיו של הרב יצחק ערד בנושאים הנ"ל באתרו:
http://www.daat.org.il/
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רוחות מספרות
מהגאון הקדוש המקובל האלקי עושה.פלא
כשקשי׳ת מרן
רבי י ה ו ד א בושה י ש ו ע ה פתיייא זצ״ל

בר יבואר כל מה שנעשה עם האדם מעת
פטירתו עד .שזוכה ליכנם בגךעדן ,םפור
הרוחות .חבוט הקבר ,עבין גיהגום וגלגולים
ותיקוני תשובה.

פעיה׳יק ירושלם ת״ו
שנת

תשי״ד

הקדמת המחבר
יניאו* בו 9גיי י•«•«**«•.
 uן הרוחות וזגכנםין בבני האדם וגורמין לחם חולי חכמיה
u
״ * יכסה טעשיומ
ת כתבתי על וח באורך וברוחב ,ושם יבואר ג״כ חיבוט
^ ^
^
א י 0את שס חאדם בקבר וסח תועלת יש בשאלת שמו
^
• ^ ס אחר חיבוט הקבר ואיך מגישים אותו לפני הב״ד של
^
* ״ י י ו ! נ ץ מעלת החשובה וענין כף הקלע
^״ יי '
ו ל
לחשבון גיהנם וכל הםדר הנעשח באדם סעת פטירתו ! י
^
למושיע ^ ג ע ופח הם חדגריס המםוגליס והמועיליס לנפש הנפטר
^ ' " ' * °ח*עי אשר שתי עליו הב״ד של מעלה ,וסח הס
הד
על קבי הנפטר ,יענין הסח הבא אל קרוביו בחלים
^
ימה
 0הספוגים על האדם ומה דמות פניהם וצורת גופם ופה
שאין ראוי לקרוא אותו בשם הנפטר אס לא
דקי
* שהיח איש צדיק תם וישר או לפחות שצריך לעשות
י
י• בטרם שקוראים להילד ההוא בשםו .ונוסח הודוי לאדם
^ ״ י ״םא על הנפש .ובכללם יבואר גס תיקון שעשינו
ל
ל  ,׳ ל״ן יעי״ש.
^ ״ ' י ' ליכנם לגיהנס כםבואר ״ ,
,
זו חמחגרת גייס שנכפל בי כי סוב גר״ח ניםן גשגת
,
ו ז
ישד«-»« %
)ידסקן* *
ואת גית יאודה זרע אדם הרע גהמח
את גגי ״ י ״ ל
כה דברי הקל סבל חייא
M
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הצעיר יאודה
משה ישועה
פתייא
יצ״ו

ן א י ן

הספר הזה
^

גדפמ נ ת י ן -הספר .סנחת יהודה״ בבגדד בשנת חדצ״ג
ן הדפםגי מחדש סיפור הריחות למען .ליזכיח את חרבים.

הדור אתם ראו

י

סיפורים אמתיים ממקור קדוש יהלכון
מהאי גברא רבא ויקירא הרב הגאון הקדוש
המקובל !האלקי מרן ר״ מ ש ה י ה ו ד ה
פ ת י י א זצ״״ל שהיה! תלמידו וממלא מקומו
של הרב הגאון הקדוש ה״״ר י ו ס ף ח י י ם
הי״י מ ב ב ל  ,המחבר םפר בית לחם יהודה
על עץ חיים .וספר יין הרקח על אד״״ר
וא״״ה ומנחת יהודה .ועוד כמה וכמה
םפרים .םיפוריס כאלו לא נתגלו מימות
האריז״ל והס מעוררים לתשובה אמתית
והתעוררות ישים גא כל אחד על לבו
ויחזור בהם כמה וכ*ה פעמים עדי יעוררו
את לבו לשוב אל בוראו בטרם יספוד ויומו
יבוא ובזכות התשובה יזכה לכל טוב
בזה ובבא*

א .ח .ברנשטיין נחלת שגע* ירושלם
אוו י .ל« פ .ת .ד 5049 ,ירושלם

ד
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לו תיקון

אז זבה

להיות

מיורדי

גיהנם

נתן העזתי כי עד א ח ר שעשינו
ו א ח ״ כ נ כ נ ס לג״ע יעו •ש.
ואלו הנשמות הם הנקראים ב ס ב א דמשפטים בשם נשמות ערטלאין ר־ ל
נשמות ערומים מבלי לבוש וכמו ש נ ב א ר בעריה .ונפשי יודעת מ א ד כי בל
ארם הוא משתוקק ונפשו מ ת א ו ה ל ד ע ת מ ה יעשה בנופו ונפשו א ח ר יציאתו
מן העוה״ז עד הניעו אל מקום מנוחתו בג״ ע העליון עם נשמות הצדיקים
והחסידים ולכן אמרתי אני אל לבי ל ה ע ל ו ת על ס פ י ממה שמצאתי בזוהר
ובדברי ה א ר ״ י ז ״ ל ו מ מ ה ששאלתי מרוחות הערטלאין שנכנסו בבני האדם ובאו
אלי לרפאותם והייתי שואל מאותם הרוחות במה מיני שאלות מ מ ה שנעשה
ב ה ם אתרי פטירתם .רק שלא היו יודעים עוד א ת ניהנם ואת ה נ ע ש ה בו כי
עדין לא זכו ליכנס לניהנם .רק א׳ מ ה ם שאחר שנתקן והלך לגיהנס ,אח׳־כ
ע״ י ה ת פ ל ה שנתפללתי לפני ה ק ב ״ ה חזר ובא אלי וסיפר לי על מדור
העליון של גהינם שהיה נידון בו ואיך סדר הנידונים שם .גם סיפר לי מ מ ה
שעתיד להעשות בו א ח ר יציאתו מגיהגם ב ע ת הליכתו לנ־יע כפי מ ה ששמע
ברמז מ ב ״ ד של מעלה ,א ב ל בפנימיות ג׳ ע עדין לא ידע ולא שמע מזה
מאומה כמ״ש ב ע ד ה  .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.
הגה בשי הגלגולים ה ק ד מ ה כ״ ב כ ת ב האר••׳ ז יל כי א ח ר שנקבר
האדם אז בא מ ל א ך אי על קברו ושואל לו מ ה שמך והוא משיב יו גלוי
וידוע לפניו ית׳ שאיגי יודע שמי.
ויש לתמוה מ ה צורך ל ש א ל ה זו ולמה הוא שוכח ומה מ ע ל ה ומה
מוריד זה למציאת עונשו .אבל העגין הוא כי כאשר חטא ארם הראשון נ פ ל ו
כל הנשמות שהיו בלולים בו בעמקי הקליפות ונתלבשו בתוך הקלי• ונעשה
להם לבושין מאותם הקלי׳ ונמצא כפי״ז שאין לך נשמה שאין לה ק ל י פ ה א ח ת
העשויה לה כעין מלבוש ואין אדם ניצול מ מ נ ה לפי שכולם היו בלולים ב א ה ד י ר
)ונשמות הנשים היו כלולים בחוה>,
ודע כי כל החטאים והעונות שעושה ה א ד ם כפ• •ע זולת מ ה שחטא
אדה׳יר ודאי שהוא ממשיך עליו קלי׳ וזוהמת הנחש כפי חטאו .אמנם כל זה
הוא תלוי ב ת ש ו ב ת ה א ד ם כי ע ״ י התשובה יס.׳ושה יובל ל ו ח ו ת מעליו
הזוהמא ההיא שהמשיכה ע ״ י חטאו אפילו אם הם חטאים גדול־ם .א ב ל
הזוהמא והקליפה ש נ ד ב ק ה בו ע יי ח ט א אדה יר אין זה ת ל י בתשובתו לפי
שלא הוא היה החוטא ומוכרח הוא למות ו א ה י כ יתוקן הפגם ההוא ע־־י
בעפר ו נ פ ר ד ת ממנו הקלי•
המיתה כי אז גקבר ה א ד ם ובשרו מתעכל
שנדבקה בו ע ״ י ח ט א אדם וחוה,
ובזה תבין ענין חיבוט ה ק ב ר והוא כ׳ אחר מ י ת ת ה א ד ם ואחר ש נ ס י ר
אז ת כ ף ומיד באים ד׳ מלאכים ומשפיל־ם קרקע ה ק ב ר ומעמיקים אותו ל מ ט ה
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וגעשה חלל הקבר כשיעור קומת האדם הנקבר שם .ואז מהדרין נפשו בגופו
*כמו בחייו .והטעם הוא לפי שהקלי׳ היא דבוקה עדין וקשורה <$ם הנפש ועם
הנוף ואינה נפרדת מהם .ולכן צריך שיחזרו ינפשו בנופו^ביחד .ואז • מלאכים
הנד אוחזים בו כל א מקצה ומנערים אותן מן האצק הנדבק בהם עד
שנפרדת מהם הקלי׳ ההיא לנמרי .ולכן נקרא חיבוט הקבר .ועל כן צריכים
המלאכים להעמיק את הקבר כדי שיהיה מקום ״חלל לנערו ולחבטו,
אמנם לא• כל האנשים שדם .כי הצדיקים "אשר בחייהם נתרחקו
מיצה״ר והיו נחבטים ע״ י חיסורים הבזקים עליהם והיו י מכניעים עצמם
ומקבלים אותם ,ונם ע״י התורה והמצות שמתישין כחי של אדם אינם צריכין
חיבוט נדול כי בחבטה כל שהוא מספיק 'להם י להפרלדה מהם .משא״כ
ברשעים שאדרבא ע״י תענוניהם בעוה״ז הם מקשרים ומחזיקים יותר את
הקלי׳ בנופם ובנפשם .ונמצא כי זה סוד׳ למה אין אדם ניצול מחיבוט הקבר
אפיי הקטנים ואפי׳ אותם שמתו בעטיו ־של נחשי• ,לפי שאין להם תקנה
להפרידה מהם זולתי ע״י המיתה וחיבוט׳ הקכר* ״זולתי ׳אותם׳שע״יי המצות
המסוגלות לזה הדבר בגון סעודה רביעית שלי מוצאי שבת* •י וכגון ^'הנקבר
בערב שבת אחר שעה זד דהייגו מתחלת שעהיו׳ ומעלה שאיגו רואה חיבו6
הקבר כי קדושת שבת מפריד ממגו הקלי* ׳בלא ציער" חיבופ* הקבר אבל
מוכרח הוא שימות כעגין ד•'שמתו בעטיו של'5חש .י '
ובזה יתבאר למה הרשעים איגם יודעים את שמם לסי'שאין ׳שום גשמה
בעולם שאין לה מלביש א׳ של קלי׳ ואותזז •^,הוא ך״יצה׳יר הגכגס,.באדם מיום
שגולד כי הגה.ע״י,חטאו של אדה״רגשתרש וגדבק עמו היצה״ר והקלי• עד
שכמעט הנשמה והקלי• שגיהם געשו כעיסה א• מעוךבת מסולת וסובין
קשורים יחד .וכמו שנשמות הקדושות כל א׳ ואי יש לה שם ידוע כך שמות
כל ניצוץ שבקלי׳.יש לו שם ידוע בפ״ע .ונמצא שכל.אדם.יש לו .בי .שמוה
י,
.
״"
. .
א׳ מצד הקדושה ואי מצד .הקלי*.
והנה אם האדם בהיותו בחיים היה ימל להשינ ןלדעו'./שם הקלי׳ שלו
היה יכול לחקור מהיכן נחצבה מהקלי׳ ועי״כ היה יודע מקום הפנם ומציאת
תיקון הצריך לו והיה יכול לתקן הפגם שלו בנקל ועי״כ היתד! הקלי ההיא
גפרדת ממגו ממגו בגקל בחייו ולא היה יצריך־* להפרידה ממגו ע״י חיבוט
י  ,״ - .די. .׳־.:..,
׳הקבר כלל״
ולכן כשגפטר הצדיק איגם לשואלים ממגו .מה שמו^מםמייא כי כיון
שבחייהם טרחו וסבלו יסורין להפריד מעליהם' הקלי׳.ההיא ובקלות גדול
גגמרת להפרך ע״י חיבוט הקבר) .אבל מדברי הרוחות יי גראה'שאין אותן
המלאכים החובמים יודעים שיעור החבימה עד כמה הבימות נפרדת הקלי״
מאותו המת כי לא כל המתים שדם .והסימן שביד המלאכים הוא אס יוכל
,

ץ

ז

,
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להניד המת את שס הקלי׳ שלו זהו סימן שנפרדה ממנו הקלי׳ ואין חובטין
אותו עוד .וא״כ לפי״ז נס לצדיקים הם שואלים את שס הקלי־ שלהם כדי
לידע אם כבר נפרדה מהם הקלי׳ שלהם ואז מושכין את ירם מלחבוט( אבל
הרשע שאדרבא שע״י חטאו נרם לקשרה בז עוד בחוזק נדול לכן צריך מכות
ועונשים נדול*ם להפרידה מטנו בחיבוט הקבר .ואלו היה יודע בחייו את שמו
דמסט״א היה מתקן הדבר בחייו בקלות נדול לכן מכין אותן הכאות נמרצות
על שאינם יודעים אותו השם )דבריו צ״ע א״כ למה הקטנים ואפי• אותן דיין
שמתו בעטיו של נחש אינם ניצולים מתיבוט הקבר .אבל למה שכתבתי לעיל
מזה בסמוך שמדברי הרוחות נראה שאין אותן המלאכים החובטים יודעים
וכוי ניחא( ע״כ לשון שער הנלנולים בקיצור יעוש־יב.
ואחרי נמר חיבוט הקבר הולכים להם אותם המלאכים ועוזבים את
המת ואת נפשו בקבר .ואז תכף ומיד בא מלאך א׳ אכזרי איום ונורא
ל ע אותה בפעם
ל
ק
ן>
מב יל
אחת עד פתח שער החצר של ב״ד העליון .ואז יוצאים ב׳ שלוחים מב״ד
ומגישים את נפשו הערומה לפני הב״ד הגדול ליתן דין וחשבון על מעשיו
הרעים אשר עשה בהיותו בחיים בעוה״ז .ונפש האשה הערומה מכסים אותה
השלוחים כבלויי הסחבות מתחת מתניה עד סוף הערוה ומבנימין אותה לפני
הב״ד לתת דין וחשבון,
ה

ם א ך

ןנןט

א ת

ה נ פ ש

מ ה

ב ף

ן מ נ י ח ה

ב כ ף

ה ק
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ו ק ו

ומעתה הט אזניך ושמע מה שספרו לי הרוחות בהיותם עומדים שם
לפני בי־ד הנדול .ואעתיק אותם לפני הקורא אחת לאחת ומהם יבין האדם
את דרכו ואת הנעשה בו אחרי ימי חלדו .וכדי שלא לדלנ מענין הרוחות
שבאו לידי כדי לתקנם נכתוב תחלה את הרוחות שבאו לידי עם שלא
שאלתי מהם את אשר נעשה בתם אחרי פטירתם לפי שהיו מצערים מאד את
הנפגעים מהם .ולכן כל השתדלותי וכל מנמתי היתה להציל את הגפנעיס
מהם שעת אתת קודם.

א .מעשה חנה בת עקיבא.
בשנת סת״ר באה אלי האשה חגה בת עקיבה שהיה מגולגל בה נפש
אשד ,אחת הנקראת נחלה בת עמאם אשת איש ומנאפת עם ישמעלי א׳
המוחזק בגיאוף ונשמעת לו בכל עת וגם נוהגת כמגהג הישמעאלים ואחרי
כמה יגיעות וקיבוץ עם רב בבתי כגסיות ובהוצאת ז׳ ספרי תורות ה
שופרות וצעתות יצאה ונתייסת חגה לנטרי.
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ז

ב .מעשה חביבה בת רחמה.
יום ה• ב• אדר א• תרם״ב באה אלי חביבה בת רחמה אשת  .יעקב
יוסף דיידא והיה מנולגל בה נפש אהרן נסים כהן שהיה חשוך בנים ועמ
הארץ ואחרי מעט יגיעות יצא ממנה.
r: -

ג* מעשה נועם בת לאח
יום א• יד כסליו באה אלי נועמ בת לאה שנכנם.בה רוח הנקרא יעקב
בן מאלה שהיה נביר מפורסם בעיר בצרה וחם על כבודו ועל ב מ ד משפחתו
ויצא תוך נ• ימים .אמנם בי״ז לחודש הגז• חזר ונכנס באשת המי וע״י היחודים
יצא ביום ואייו י״ט כסליו.

ד .מעשה ראובן בן משה.
יום ב• כ״ב כסליו שנת התרם״ג הנד בא דאובן בן משה מני בן
רחמה שנכנס בו רוח .הנקרא דוד יוחנן המתקן מנעלים הבלויים ושם אמו
עזיזה והייתי עוסק עמו עד יום ר מ״ז שבט וביום ט״יז שבט כאשר הייתי
מייחד ע ל ו רעדו כל עצמות ראובן הנז׳ ןפשט את רגליו כפשיפות חזקה
מאד וברעדה והרגיש כאלו נחלשו ונעקרו אצבעות רנליו לגמרי ואח״כ יצא
הרוח מגודל רגלו ולא הזיקו כמו שדןשבעתיו וכל מעשה אלו הרוחות ומה
שדברתי עמהם הכל גכתבים אצלי בארוכה.
;

ה .מעשה רימה גת פרחה.
בשגת תרס״ז בחזרתי מעיה״ק יוץש״תו באה אלי רימת בת פרחה
והיה בה רוח הגקרא יצחק בן כתון והוא רשע ואוהב זימה ועם הארץ
גמור .ויגעתי עמו כמה שגים ולא יצא ועודיגו עד שגה זו שהיא שגת התרצ״ג
בתזך רימה הנד וסימה את שגי עיגיה ר ח י ל :

ו .מעשה אפרים בן נסים.
בשנת תרע״א בחודש אלול נכנם רוח בבחור א׳ הנקרא אפרים בן
ניםים חנניל )דל( והיה מצער אותו מאד ודרשו אביו ואמו בפליל ישמעאל
ולא הועיל .והיה הרוח מקלל את חפליל ואת אלהיו והכה.את הפליל על
לחיו .והיה הרוח צועק* במרה הוציאו את הטמא הזה מעלי.כי אינני יכל
לסבול לראות את הנכרים הטמאים האלו .רק רחמו עלי וקראו אלי את
יהודה ואני שומע לכל אשר ינוד ,עלי כי הוא יתקן אותי.

ח
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ובאו אלי אביו ואמו וכל קרוביו .ובבואי לביתו ראיתיו שהוא מושכב
על מטתו וגלגלי עיגיו עולים למעלה ואיגו שפוי בדעתו והרוח מדבר בגרונו.
ואמרתי לרוח מ ה שמך .ולא רצה להגיד לי שמו ,ואחר כ מ ה יחורים אמר שהוא
אפרים בן ע א ב ד גצר א ל ל ה ) .פי׳ שמריה( ואמו א ס ת ר אשר הם היו דרים
)והוא ב ב י ת שאגי דר בו עכשיו( והוא לא גשא אשה וימת
בשכיגותיגו
בן ארבעים שגה.
וסיבת גלגול ה י ת ה כי מלאכתו היתה מ ח מ ר ומוליך םחורות לכפרים.
ופעם א׳ הוליך אשה א׳ ל ה ש ת ט ח על מ צ ב ת אדוגינו יחזקאל הגביא עם
שיירא גדולה והוא עיכב עצמו באחורי השיירא ועיקם א ת הדרך והפחידה
ב מ י ת ה אם צעוק תצעק ואגס אותה .ולהיות היא אשת חיל א ס ר ה א ת עצמה על
ב ע ל ה וגתגרשה מאתו .שוב פעם א ח ר ת בהיותו ב מ ד ב ר מוליך סחורות ר ב ע א ת
ה פ ר ד ה שלו .גם ביום שב״ק בא על הזכור בפרדם של כ פ ר בעקובה .ואחר כ מ ה
שגים גפלה לו ק ט ט ה עם חמרים ישמעלים ו ב ע ת שהיה מוליך סחורה לכפר
בעסובה גתקבצו עליו אותם הישמעלים והרגוהו והוליכו א ת גווייתי אל מחוץ
לכפר וקברהו שמה ולא הגיחו שום סימן על קברו .ועזבו א ת חמוריו ומשאם
גטושים בדרך ולא לקחו מ ה ם מאומה ולבסוף ה ל ך שאול אחי ולקח א ת כל
העזבין ולא החזיר לבעלים מאומה .גם לא חיפש על גווייתי .גם ל ק ח א ת כל
המעות ו א ת כל אשר לי ב ב י ת ולא שילם להגושים בי מאומה .גם לא עשה
לי שום ג ח ת רוח כדרך הגוהגים לעשות למתים בתוך הי" ב חודש .ולפי
שנצטערתי מאד ע״ו לכך גרמתי לו מכשולים רבים ואיבד א ת כל הוגו ולבסוף
גפטר בעגין רע וחולי קשה מאד .ודע כי במקום שאגי קבור שם קבורים ג״ כ
ב יהודים אחרים .וזה לי י״ז שגה משגהרגתי.
שאלתי לרוח ה א ם לא שב בתשובה ב ע ת שגהרג .אמר לי כי גבהל
מ א ד ולא ע ל ה על דעתו לעשות תשובה ובפרט שהוא עם הארץ שאיגו
חושש לתשובה .גם לא הגיח ציצית ותפלין כל ימיו רק ג :פעמים בלבד ,גם
י לא היה מ ת פ ל ל כ״א ביום חכפורים בלבד .ולא זו ת ח ל ת ביאת• לעולם כי
ת ח ל ת ביאתי ה י ת ה באיש א מילדי צפת״ו הנקרא שלמה בן יחזקאל .־לפי
שהרבתי לחטוא לכן גגזר עלי להתגלגל בדצח״ם) .דומם .צומח .חי .מדבר(
ובהיותי מגולגל ברימון א׳ נזדמן שאותו רימון ק נ ה אותו א׳ זקן וחסיד
הגקרא שמעון ואבלו בסעודת ש ב ת וברך עליו עץ ושהחייג,־ ועי״ב גתקגת׳.
ואח״כ גתגלגלתי' בעיר אזמיר באיש א׳ ה נ ק ר א
להתגלגל בחי בלתי מדבר כמו שגזרו עליו יען כי
ב־ מדרגית מן הצומח אל חי ה מ ד ב ר כמבואר בשער
דכ״ב ע״ב יעי״ש( והיה האיש ההוא חומד לאכול

חיים ןארל לא ה יצרך
שמעון הזקן ה ע ל ה אותו
הגלגולים ה ק ד מ ה כ״ב
ח ל ב כ׳ שמע םאגשים

רוחורז מספרות׳
את •החלב ואוכלו• בפני

b
עצמו.

בורים שהחלב מבריא מאד והיה מתיך
ובסוף ימיו עלה לירושת״ו ושם נסגר יומו,
אח״כ נתגלנל בי אני אפרים יליד בבל ולא תקנתי מאומה אלא
הוספתי עון על עיני״וקלקול על קלקולי ומעת פטירת שלמה הנז״ל עד הזמן
הזה יש ארבע מאות־וחמשים שנה ובכל .זה הזמן היתד ,הנפש מתגלנלת
ממקום למקום בענין זה ,ואחרי פמירתי באו עלי חמשה ושלושים מלאכי
חבלה והיו מלקין אותי בכל יוכ ט״ו שעות .וטי שעות הנשארים מהיום היו
מוליכין אותי למדבר שמס מלא נחשים ועקרבים י והיו נושכים את בשרי
ואוכלים אותי ואח״כ אחזור לתיות .ונמשך חשבון זה ארבעה שנים .ואחר
ד* שנים אלו היו דנים אותי בניהנם ט״ו שעות .ושאר היום מורידין אותי
חוך בור עמוק מאד חשך ואפלה וסותטין את פי הבור באבן נתלה ועומדים
על האבן.
וענין זה היה מתמיד והולך יעד זמן שנתנו לי רשות להכנס בזה
הבחור לפי שיש בידו חטאת נעורים .כי בהיותו ־ קטן הלך עם אביו לכפר
בעקובא ובכנס ביום השבת לאותו הפרדס אשר שם באתי על הזכור ותלש
ביום השבת מאותו האילן עצמו אשר תחתיו באתי על הזכור .ולא נתנו לי
רשות ליכנם בו על היותו קטן .אבל עכשיו היה לי שלימה עליו מסיבה
אחרת .מלא רצה הרוח לנלות לי הסיבה עד אשר הכרחתי אותו ביהודים.
ןא״ל כי אסור לגלות מסתרי בני אדם לפני העומדים .ולחש ־ לי באזני שנשק
לבת א• בבית הבושת( י עתנו לי רשות ליכנס בו; ונכנסתי בו בערב בעת
שהיה מתקוטס עם אמו על סעודת הערב .ונכנסתי מקדקדו והרניש כאלו דקירת
מחט עב של שק נכנם בקדקדו והתחלתי לצער אותו .את הצער הזה שאתה
רואה .ועתה הנני מבקש ממעלתך לתקן אותי למען הי.
שאלתי לרוח האם שמע או ראה או ידע מענין נתן העזתי )הנז״ל
בישעיה ס״ לי( האם נכנס לניהנם או עודנו בכף הקלע אמר לי לא ^ראיתי
בעיני..רק זה ט חודשים בהיותי בתוך הבור שמעתי קול המולה נדולה כמו
שמחת חתן וכלה ושאלתי את פי הממונים עלי מה קול זה ההמולה .וא״ל
כי נתן העזתי היום ננמר דינו מכף הקלע ועכשיו הוא הולך לניהנם.
בתוך דברים אלו הגישה לו אמו בשר צלי לאכול .ובעת שנמל חתיכה
א• לאכול אמר ליושבים הביטו וראי איך בחתיכה פלונית מנולגלת אשד ,זקנה
בת פ״ז שנים .מסיבת שהיתה סורקת שער ראשה בחצר ננד הפתח הפתוח
לרשות הרבים .נם בחתיכת הרימון שבקערה הבי מנולנלת בת אחת .נם
בצפיר זה היושב על ענף האילן שמצד הימין מנולגלת בו ריבה א׳ בהיותה
בת ג• ימים וב״ז,אני וץאה בעיני ותמית אני עליכם איך אינכם רואים .ולכן:

י
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צריך שאחד מכם יברך על חתיכות אלו בכוונה וכל העומדים יענו אמן כרי
לתקנם .וכן עשינו כדבריו.
אמרתי לרוח האם תבחר לצאת בשופי ובנחת .או בהכרח וחרפה ובוז.
כי עכ״פ צריך אתה לצאת היום חזה .ואם תקשה לצאת אני מוציאך בעל
כרחך וקולר שמות הקדושים והשבועות תלוי על צוארך .אייל הן אעשה
כדבריך כי נם אני רצוני לצאת אמנם לא אצא כי אם בשעה י״ ב ושליש
כעת הכנסי בו.
אמרתי לו מן הנמנע הוא זה .יען כי היום הזה הוא ערב שבת וערב
ר״ה וצריכין אנחנו לעסוק בצרכי שבת וצרכי ר״ה ואי אפשר להתעכב אצלך
יותר טוב לצאת עתה שהוא זמן עליית הנשמות לג״ע כדי שתזכה לעלות עם
i
הנשמות.
השיב הרוח כל השבת הוא קודש ואוכל לעלות בכל עת שארצה.
והתחלתי להכריחו ע ״ י היחודים וצעק בקול מר ואמר א״כ אצא בשעה
י״א וחצי מהיום .אייל גם זה לא אוכל שאת אלא עכשיו תצא .א״ ל אם כן
לך קנה צרכי שבת ושוב אלי בשעה ח׳ וירחם ה׳ ונראה מה געשה .אמרתי
לו א״כ אין לך שום רשות להזיק את אפרים או לעלפו עד שובי אליך.
והודה לי בזה .וחזרתי אצלו בשעה ח• והתחלתי ליחד עליו ותקעתי אצל
אזנו י׳־ב קולות .והרעים הרוח וצעק ואמר רצוני לצאת בלא הכרח.
אמרתי לו מאיזה אבר אתה יוצא .א״ל מעיניו .ונערתי בו שלא יצא
מעיניו יען כי ביציאתו הוא מסמא את עיניו .אמר לי א״כ אצא מפיו.
ונערתי בו .אצא משיניו ולא אעקור לו רק את המתלעת שאצא מדרך שם.
ונערתי בו .אמר לי א״כ מאיזה אבר רצונך לצאת .אמרתי לו מאצבע קטנה
של רגל שמאלית מבין הצפורן לבשר .השיב כי זהו צער נדול אלי לצאת
מסיום חגוף שהוא מקים אחיזת הקלי׳ ומקום טמא.
והכרחתי אותו ביהודים ובהשבעות ובגזירת נח״ש שלא יצא כ״א
מאצבע הקםגה של רגל שמאלית ולא יזיקו בשום אבר אפיי באותה אצבע
הקטנה שהוא יוצא ממגה .ולא יכגס עוד בשום א׳ מישראל ולא יזיק לשום א'
מישראל .ונתרעם מאד ואמר כי איך אפשר שלא יעקור או לפחות יבטל את
אצבע הקטנה שיוצא ממנה .והוציכתי לדבר עמו בלשון רכה כדי שלא יצא
בכעס ויזיקיהו ואמרתי לו כי כפי הנראה שנשמתך היא גדולה מאד רק
מסיבת העוגות הוכרחה להתגלגל .ואתה עניו וביישן ואוהב את התורה
ומוקיר רבנן .והואיל וכן אין רצונך להזיק לבחור זה כלל כדי שלא תכנס
בכלל ס״ש רז״ ל נשמות הרשעים הם הם טזיקי עולם ותהיה נם אתה
כאחד מהם.
אז נכנע הרוח והשיב דבריך טובים ונכונים מאד ואני מזומן להכריח
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את עצמי ולהתגבר על מדתי שלא אויקנו כלל .אבל עכ״פ ישאר חולה מ״ו
ימים ואחיכ יבריא אמרתי לו עגץ זה לא יתכן להיות יען ״כי ימים אלו הס
גשגבים ויקרים מאד ורובי המצות תלויס בהם שהם ר״יה ושבת ותקיעה
ועשרת ימי תשובה ויוה• •כ וסוכה ולולב והושע״ר וסיום התורה ואתה גורם
להפריעו מכל אלו המצות וגם ממצות ציצית ותפלין ומן התפלה וזה מוקש
לגפשך בעולם הגשמות .אמר כי זה צער גדול הוא לי אם לא אעשה לו
מאומה רע.
אמרתי לו ראוי לך לסבול הצער הזה לכבוד הקב״ה ולכבוד מצותיו.
אמר הרוח אוי לי אס אעשה כדברך .אבל מוכרח אגי לסבול כ״ז לכבוד הקב״ח.
ובתוך דברים אלו אמר הךוח עתה הגיעה שעה עשירית מהיום ואגי רוצה
לצאת .בבקשה ממך שתלמוד כדי שתצא גפשי מתוך דברי תורה ותתתקן.
והתחלתי ללמוד מזמור יעגך הי ביום צרה וכר יושב בסתר עליון ובו־''בקראי
עגיגי וכר אלפא ביתא שם אפרים בן אסתר דברי עונות גברו מגיזום עד
קדוש היכלך .מרכבה יחזקאל .מי אל כמוך וכר .אדרא רבא מן פתח ר״ש
ואמר ווי מאן דאושיט וכר עד סוף י״ג תיקוני דיקנא .זוהר ויקהל דרי״ט
ע י ב מן ר״ש ור״א בריה הוו יתבי וכר עד הקיצו ורגגו שוכגי עפר .פיטום
הקטורת .שמע ישראל .אנא בכה וכד ואחר כך אמרתי יהי רצון וכד הכתובה
לעיל בישעיה סי לי.
ובהיותי לומד אמר הרוח הרי אני יוצא ואמר 'שלום עליכם ויצא לפי
דבריו מהבחור ולא עשה לו מאומה רע .ותכף ישב הגפגע וחזרה דעתו עליו
כי לא הרגיש מכל הגעשה בו .ותמה ואמר על מה קבוצת האגשים והגשים
אלה פה .ועל מה אבי ואמי בוכים .אמרו אין דבר כי גתעלף מעט .מזער
ובאו לבקרו .ותכף גתפזרו אותם האגשים וילכו איש לדרמ .וגגשו אביו ואמו
וגשקוהו .ואמר להם תה ל שאין בו מאומה רע .ואגי כבר הזמגתי קמיע
לגפגע לגושאו עליו אחר יציאת הרוח כמ״ש האר״י דיל .וכן אמר הרוח
קודם צאתי כי הממוגים אשר עליו אומרים שצריך להזמין לאפרים קמיע
ולכתוב בו ד• שמות הגורעים לך ותתלה אותם בצוארו כדי שלא יחזור
הרוח ליכגס בבחור .ותכף מיד תליגו הקמיע בצןארו.
אמגם לפי דעתי שיערתי שלא יצא הרוח מהבחור רק ערום הערים
ונחבא בגופו .יען כ־ לא עשה הגפגע שם תגועה בגופו או ברגליו כגהוג.
אבל העלמתי עין והראיתי את עצמי כאלו גם אני סובר שיצא הרוח לגמרי.
יען כי נטה היום לערוב וצריך לילך לבית הכגסת .וגם כדי להטעות את
הרוח שיםבור שאגחגו מאמיגים שיצא ועי״כ יזהר להסתיר את עצמו בכל
יכולתו ולא •זיק את הגער לפחות בשני ימים של ר׳יה ואח״כ ירחם הי.
והנה אחרי שני הימים קל דיה התחיל הנער לחלוו; מעמ ־מעט עד
,

,
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וחובטים אותה ג׳ ימים וגי לילות באין הפסק כלל במקלות של אש .עד
שעלה אח יכ בדעתה לומר להם שם זה ואמרה להם שנקראת נהריים ותכף
עזבוה והלכו להם.
ואחרי הליכתם _בא מלאך אחד אכזרי כמו משחית אעם״י שהוא
אינו משחית והוציא את הנפש מהקבר והכה אותה מכה חזקה ומאותה
ההכאה נקלעה ונזרקה עד פתח בית דין הנדול שברקיע והיא מועמדת שם
ערומה כיום הולדה .ותכף יצאו מב״ד ב׳ מלאכים אכזרים והביאו סמרטוט
של בנד בלוי ושחור והקיפוה למטה מטבורה לכסות את הערוה והכניסוה
לפגי הב״ד והב יד היו גי .הגדול הוא באמצע והשנים הם א׳ בימינו ואי
בשמאלו וזוהר פניהם כמו החמה .ושאל אותי האב יד מה שם אביך ואמך•
ולא רציתי להשיב לו .והכוני הממונים מכות אכזריות עד שלא יכולתי לסבול
כי במכה האי נעשיתי כאוד מוצל מאש .ובמכה ב־ נעשיתי גחלת .ובמכה
נעשיתי אפר .ונם הב־ יד הלקוני עמהם ואח״כ חזרו והחיו אותי .עי
שהוכרחתי לומר להם ששם אבי הוא יעקב ושם אמי פרחה )עיקר שם אמה
היא צלחה והיא אשת יעקב בן נזאלה הנז״ל בתחלת דברינו בפעם הנ׳ דשנת
התרס־־ג שהיה מגולגל בנועם בת לאה והוא הגביר המפורסם שהיה דר
בעיר בצרה ושמו יעקב כמארה .וגם בנו יצחק המכונה חוגי.היה רע ובליעל
ולא הניח שום זימה ותועבה שלא עשה ובסוף ימיו המיר דתו ונעשה
ישמעאל ואחרי מותו נעשה רוח רעה ונכנס באשה א• ובאה אותה האשת
אצלי לרפאותה .ונחזור לדברינו( י אוי ואבוי למי שיכפור לפני הב-ד כי
לפניהם גגלו כל תעלומות ל ואין דבר גסתר מהם .אח־ •כ נתנו לי פנקס
אי ואינו כסגקם עוהי־ז ואין לו דוגמא בעוה״ז ופתחי אותו לפני ואמרו ל
י י ו לקרוא) .ואפשר שעל זה ארז״ל תחלת
,
ק י
דינו של אדם על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון .כי כשנותנין
לו פנקס לקרוא אם אמר שאינו יודע לקרוא אז אומרים לו למה לא למד
תורה.
והנה הנשים אינם חייבים בלימוד התורה .זא־יכ צריך טעם למה אנשי
דורינו הם טורחים ומאבדים מטון הרבה על בנותיהם ללמדם כתב ולשון.
והלא אחר הנשואים הם עוסקים בצרכי הבית ואין להם פנאי ללימוד ומה
גם שיש להם צער העיבור וצער הלירה ומטופלים בגידול בניהם וא״כ מה
תועלת בלימודים .אבל יתכן שכוונתם ללמדם ספר כדי שלאחר פטירתם יזכו
לקרא בפנקס הב״ד את כל עוגותם ותועבתם אשר עשו בהיותם בחיים כמו
חילול שבת ואיסור נדה ואכילת בשר בחלב ואיסור נבילות וטרפות וגנבה
של נכרים שבעוה׳ ר געשו היתר אצלם• ולא יטריחו על הבי ד לקרא
לפניהם את עונם ונם אולי ח יו יאמרו ה ב ד דבר שאיני כחוג בפנקסם.
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וגם יזנ £לומר בפה מלא אח עוגם הכרוב בפנקסם לפגי הבי׳יד .וגס כחי
להכיר את חתימת ידם אם היא אמתית או לו• וגחזור לדברנו(
אמרו לה חב״ד אם לא תדעי לקרא אמרי את מה עשית איםורימ
מימיך .אמרתי להמ לא עשיתי מאומה רע .וכפרתי בכל מרוב הבושה
והכלימה .וחזרו וגתגו לי מכות גמרצות כבתחילה .והוכרחתי לומר להם כי
דיברתי דברי חשק עם הבחור םלמאן שכגגו .אמרו לי ולא עשית עמו איסור
ומריב יראתי מן המכות אמרתי להם ששכב אותי .אמרו לי כמה שגיס
שכב אותך אמדתי להם שגה א׳ בלבד .ויוסיפו להכות אותי עד שהודעתי
לפגיהס ששכב אותי הי שגים .אמרו לי כמה פעמים שכב אותך באותן הה־
שגיס .אמרתי להם זה לא ידעתי אולי חמשים או ששים פעמים .ולפי שידעו
שבאמת איגי יודעת מםפרמ לא הכוגי .רק אמר לי האב ב״ד כי מאה פעמים
שכב אותך ומן השמים המיתו אותך כדי שלא יבוא עור בעליך לידי איסור
ואת למה עשית זה האם לא יש לך בשר היתר .ועלה ;בדעתי לומר לפגי
הב־יד וכי אג• היה בדעתי לגאוף והלא םלמאן שכגו הוא אשר מתגי .ולא
עוד אלא שלא ידעתי שזה הוא איסור ז^ןור רק מנהג בעלמא וגם מימי לא
שכבתי עם אחר רק עם סלמאן לבד .וכאשר התחלתי למעון הכוני שלוחי
הב״ד העומדים מימיני ומשמאלי ואמרו לי שתוקי ואל תדברי שום דבר אחר
רק תשיבי תשובה על מה ששואלים אותך הב״ד בלבד.
אח״כ אמר לי אב ב״ד פסק דינך הוא להנהן ביד המשחיתים מאה
שגה )מבואר מזה שאם חטא האדם באיזה חטא ושנה ושילש בו צריך
לו תיקון על כל פעם ופעם ולא די לו בתיקון אי בלבד שהרי כאן נזרו
הבי״ד לק• בעילות ק׳ שגים. .וכן נראה מלשון שער הכוונות דרוש ז•
דלילה שכתב וז־״ל •ויש אדם שגדול כה כווגתו עד שיוכל להמית
בכל לילה אלף וקכ״ה ויש אדם שלא יוכל להמית אלא דבי יום ביומו.
וכמספר הימים שחטא כך צריך ימים אחרים לגגדם לתקן עון זה וכר יעו״ש
וכן גראה משער רוח הקודש די״־א שכתב שכל לילה הוא פומר מכרת א• לבד.
גס פרק קמא דםוטה אמריגן על אבשלום בן דוד הע״ה ולפי שבא על עשרה
פילגשי אביו וגגב גי לבבות גתגו בו עשרה לומביות וג• שבטים וכו• ולא
הספיק לו לזמביא א׳ ושבט א  .וכן בעגון הקרבגות אם אכל בי פעמים
חלב בשוגג אין די לו בחטאת א• בלבד (.ובכל יום מכין אותך כ״ז מלקיות
ביום וי״ז מלקוית בלילה )אפשר שהם בג• דם כי גיאפה גס בימי גדתה(
ובכל לילה תחטבי עצים וישרפוך בהם לעיגי ב״ד שלשה שעות בכל לילה
גם תלקי לעיני הבי״ד שעה אי .ובאלו הנך שנה תלכי עם המשחיתים אשר
גמגה אותם עליך לכל מקום אשר יצוו עליך ללכת שמה .והזהרי שלא
תעברי ושלא תמרי את דבריהם .ואחר הק• שגה תחזרי לפגיגו פה לדון אותך
4
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על עוגות אחרות .וקבלי עליך א ת הדין .והשבעי לפגיגו בשמו הגדול שלא
תעבורי על דברינו אלה .והרימותי ידי וגשבעתי בחי העולם שלא אעבור על
דבריהם .ואחייב קראו לד־ משחיתים ואמרו לי בי אלו הם הר• משחיתים
פקיד עליהם.
אשר הפקדנום עליך א׳ בימין ואי בשמאל ואי לפניך וא
ופטרוני מב יד .ונמשכה עמידתי לפגי הביי־ד ג׳ שעות.
ותכף לקחוני המשחיתים והוליכוני למדבר גדול איום ונורא מ ל א
ממינים שונים וכלבים נדולים כולם
נחשים ועקרבים וחיות רעות מינים
רוחניים המחרידים א ת כל הנפשות ה ע ו ב ר ו ת דרך שם )וע יז ה ת פ ל ל דוד
הע־יה הצילה מ ח ר ב גפשי מיד כ ל ב יחידתי( בי אעפ׳ י שלא היו מגעים בי
כלל .מ־ימ מ פ ח ד ם רחפו בל עצמותי .ואני אעפ׳ י שכח• גדול כמו המשחיתים
י ן מרחק
,
ממש .כי תמיד אני פ ו ר ח ת ובורחת מלפניהם והם ר ו ד פ י
ביני וביניהם רק א מ ה אי ב ל ב ד עב •ז אני כ פ ו פ ה להם מפני שהם ממינים
« מהלילה
י
ל י
עלי .והשיגוני והלקוני במדבר ההוא כ•
ל ל כ ת שמד׳
י ל
עין
מוליכין אותו למדבר אחר שלא ש
ל אמה
,
,
לבדי וגוזרים ל  .ל
ברום א מ ה ולשאת אותם על שכמי העירום ולהביאם לפגי ה ב ״ ד השגי
שמקומם הוא בסוף חצי העליון של אויר הרקיע .ובית דין הגז• הם ממוגים
על העונש )מלשון זוהר פקודי ד ר מ ״ ה ע ״ ב משמע שאלו הב• ד הם מ ס ט ר א
מ ס א ב א ( והם ב׳ ד אחר מ ל ב ד ב ״ ד הראשון שברקיע אשר נתת• דין וחשבון
לפניהם .ובבי ד הבי יש גי כ ממינים אחרים שמשמש• ן לפניהם והם מלאכים
אכזריים רק שאיגם כמו הדי משחיתים הממונים עלי .והדי משחיתים מסרו
הבגיסיגי ל ב ״ ד ולקיתי שם
אותי עם משא העצים ביד אותם הממוניים והם
שעה א׳ ולא יכולתי לכויי ולדעת א ת מ ס פ ר ה מ כ ו ת כ מ ה הם ואח יב הושיבו
אותי על אלומת העצים וביערו אש ת ח ת העצים והסיקו אותי ג׳ שעית עד
שגעשתי אפר .ו א ח ״ כ חזרו והחיו אותי ,ואותם ה ב ״ ד אז תכף כותבים
בפנקסם כי ביום פלוני בחודש פלוני ב א ה רוזה לפגיגו ועשינו בה דין כך
וכך .ואח •כ מוציאין אותי הממונים של הבי •ד ומוסרים אותי ביד המשחיתם
המחכים מחוץ לב״ד .וחוזרים ומוליבין אותי אל מדבר החיות ה נ ז י ל ושם
מלקין אותי י״ז מלקיית של הל לה .כ ה נהגו עמי שתי שנים של מות.
ו ת ב כ ה רוזה לפני ודמעתה יורדת לארץ .ותאמר מ ה אומר לפני אדוני
אוי ואבוי עלי ועל אותי הצער שאני בו בי היו עוקצי העצים עיקצים בבשרי
כ מ ח ט בבשר החי )פי׳ כמחט בבשר ה מ כ ה שהיתה ש מ ב א ב ת יותי־( כי אין אותם
העצים כעצים של עוה״ז ובכל פעם ופעם יתפח הבשר של כתפי עד שיהיה
כנוד מלא מים .ועוד א ח ר ת שכתפי הוא עירום ואיני לובשת מאומה .ולא
עזד אלא שאם אני מ ח ס ר ת מ א ל ו מ ת העצים אפי קיסם א׳ בשיעור מחט
ם
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היו גוזרים עלי הב״ד לשוב בחזרה למדבר הרחוק ההוא ולהוליך עמי גם
אלומת העצים עד~ שם ולהוסיף עליה שם קיםם אי ולחזור אח״כ לביד
להשרף בה .וגם המשחיתים הס הולכים ובאים עמי .ובבר גסיתי עגין זה ג ״פ
שחסרתי קיסם א׳ במתכוין וקנסו אותי לחזור לשם עם משא העצים ולהוסיף
עליו קיסם א׳ כי נם אנחנו יודעים השיעור .ומשם והלאה נזהרתי שלא
לחסר כלום.
ובתשלום כל שנה ושנה של פסק דין של ב״ד הנדול שברקיע אחרי
צאתי מב״יד הב׳ היו מנישים אותי הר׳ משחיתים לפני ב״ד שלישי שנם הוא
באויר למטה מהרקיע ושם כותבים׳ בפנקסם כמה שנים נסתלק מעינש שלי
וכמה שנים נשארו עלי .ובאותו הב׳׳ד אין בו לא עונש ולא מלקות כלל.
ובכל ימות השבוע אין לנו מנוחה רק שביום הששי מתחלת שעה ששית
ומעלה אוסרים אותנו בשלשלאות ועומדים עלינו המשחיתים לשמור י׳ אותנו
עד מוצא• שב״ק .ויש רוחות שיושבים בכנופייא ומספרים זה לזה את
מעשיהם הרעים ואת ערמתם הרעה שהיו עושים בהיותם בחיים ואת פסק
דינם ואת עונשם אשר שתו עליהם הב״ד של מעלה וכיוצא בזה .ובדרך כלל
שאפי׳ ביום השבת לא נמצ £נחת רוח .יען כי אנחנו זוכרים את הצער
שעבר בימות •,החול על ראשינו ואת העונש והצער המעותד לבוא עלינו
במוצאי שב״ק .רק אני חזה אוהבת לישב גלמוד בלא חברה .רש רוחות
שהם כבן ט• יו וכבן י׳ יד שנים) .כי אעפ״י שארז״ל שאין ב״ד של מעלה
מענישין פחות מבן כ• שנה כבר כתבנו לעיל בפ• דברים אות ם״ז שזה הוא
בעוזד׳ז אבל בעוה״ב הם מענישין יעו״ש( וכאשר אומרים החיים קדיש על
נשמותינו נקח מעט נחת רוח כמו רגע אי בלבד .כי בעונות אין עכשיו
אומרים הקדיש כהינן׳ וכראוי .אלא בהבלעה ובחיסור אותיות ופסולים הם.
ומה נם האומרים קריש הם רשעים ומחללי שבתות .כל הרוחות הם ערומים
ויחפים ופרועי ראש .כיום הוילדס ממש מלכן נקראים בזוהר *בשם נשמות
ערטלאיי( ואינם מתבוששיס זה מיה כלל )כי אין שם יצה״ר( ורוב המנאפים
הס נשים .ובכל מקום שפרחתי לא מצאתי רק כתות כתות של נואפים וכולם
יהודים אנשים ונשים ובחורים .י
אמרתי לרוח והלא אמרו רז״ל הבועל נכרית קשורה בו ככלב כמי׳ש
לשכב אצלה בעיהי׳ז להיות עמה בעוה״ב .א״כ לא יבצר שלא יש בהם
בועלי נכריות ג״כ ואיך את אומרת -שבל הנשים הם יהודים .אמרה לי לא
ידעת• בי אולי הקב״ה הוא נקרא רב חמד וכדי שלא יתביישו הרשעים זה י
מזה .הפריש לכל מין עבירה ועבירה מקום מיוחד ומונבל בפני עצמו
באויר הרקיע •ולא יקרב זה א<^ זה רק העובר בשתי עבירות של זו ושל
זו היא נכנם ועובר בשני המקומות )כן נרו*ה •מלשון זוהר ויקרא דט״ז ע״ב
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ברעיא מהימנא 1אך אני שלא נאפתי כ־ יא עם שלמאן לזה לא ידעתי ממר׳
שנעשה במקומות אחרים ואין ה ד ב ר ברור אצלי) .אמנם בשי רוה״ק תיקי! '
ד׳ י״ח ע׳׳ב כ ת ב שם וז׳׳ל דע בי אמרו רז״ל ה ב א על הגויה קשורה עמי
ב כ ל ב וכי'
כ כ ל ב וכוונת רז״ל הוא כי ה ב א על הנויה יתגלנל אחרי מותו
הנכריות
עייש .וא״כ לא קשה מדי אם לא מצאה רוזה רוחות קשורים עם
לפי שאותם הרוחות עדין לא זכו ל ה ת ג ל ג ל ב כ ל ב  .אמנם בזוהר בהר סיני
דקי׳ א ע• א ברעיא מהימגא משמע ש ה ב א על הגויה יתגלגל בנכרי(.
ב

וגחזור לעגין שהייגו בו .כי א ח ר שהייתי פירחת ב׳ שנים במקום חיות
רעות גזרו אח׳יכ עלי לפרוח על חוף הים שבע שנים רצופות .ושתי שגיה
על קברי המתים של עיר מולדתי בגדאד .וזהו ת מ ו ר ת מקום חיות הרעות•
ודע שאין שום צער בעולם במי צער הפורח על קברי המתים כי עולה באשם
וסרחונם וצחנתם באפינו יותר מ ג ב ל ה סרוחה ויש לגו צער גדול אשר לא
ישוער .ובעברי דרך שם ראיתי א ת נפשי )הוא ה ב ל א רגרמי שמצי־ ה א ס
ה ח ו פ פ ת ל מ ע ל ה כמבואר בעץ חיים באמצע פייה דשי טנת־יא יעו׳ ש( עומרת
על ה ק ב ר ותתבונן בי ותקרא אלי בקול גדיל א נ ה א ת הולכת .ואני לא השגחתי
ו«ה ולא חששתי לדבריה כי אגי בצער גדול של הריח רע ואפילו אם ת ת ב ט ל
הגפש לגמרי לא א כ פ ת לי כלל .ושאר השגים עד תשלום ה ם א ה שגה גזרו
עלי לעוף ל מ ע ל ה באויר הרקיע בגובה ארבעים שגה מן הארץ כי ער שם
מגיע ע פ י פ ת הרוחות ולא ל מ ע ל ה מזה כלל רק בזמן שדג ן אותגו בב־יד ה ג י ו ל
שברקיע אנחנו עולים עד שם כדי לידו! .אמנם כאשר אגחגו פורחים על
חוף הים או ה ק ב ר ו ת אנחגו פורחין בגובה ב׳ קומות או נ׳ קומות מהארץ ולא
ברביע
מכשלון כח כי יש לנו כח וידינו מגעת לעוף מן הקרקע עד הרקיע
שעה א ל א שכך נוזרים עלינו ואי! לנו רשות ל ה י ב י ה יותר .נם מתיראים
אגחגו להגביה יותר פן נכוה באש הרקיע כי עדין לא נזדככגו .גם אנחנו
פורחין מעומד ולא כשטין על המים ודע כי כשגוזרים עלינו לפרוח במדיגתיגו
אגחגו מוצאים קורת רוח מאד .אמגם כאשר רוצים המשחיתים להכביד א ת
עוליגו גוזרים עלינו ל ה ת ר ח ק ה ל א ה למדינות אחרות וזה קשה עלינו מאד.
)אולי מ ס י ב ת שאינם מבינים לשונם( ואעפ״י שתמיד אנחנו בורחים וגשטטים
מהמשחיתים מ״מ אין אגו יכולים לצאת ה ל א ה מהגבול אשר גבלו לנו רק
נשמט מ ה ם ממקום למקום באותו הגבול ואם יצוא גצא מחוץ לאותו הגבול
עונש גדול מוכן לצלעותינו כי מ נ י ם אותנו מכות אכזריות בלא קצבה מ ל ב ד
סכום ה מ ל ק ו ת שגזרו עלינו הב״ד.
גם דע כי א ח ר שמלקין אותנו המשחיתם שיעור שקצבו לנו הבי־ד .אין
להם רשות ל ה כ ו ת אותנו עוד ביום ההוא .וגם אין להם רשות למנוע אותנו
מכל ד ב ר רע אשר נעשה אם להזיק א ת בני האדם או ל ה ב נ ס בתוכם כדי
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להנצל ממכות המשחיתים עצמם עם שאין אנחנו נמלטים מעונש המוטל עלינו
ליתן לפני ב״ד הבי הנדל כי בזמן החיוב צריכים אנו לילך ולהביא עצים
ולהשרף וללקות לפניהם .ואז הממונים שעל אותו הרוח מוציאין אותו מתיך
הנעיל חי או מהאדם החי בעל כרתו ומוליכין ־ אותו לפני הב״ד יושם הוא
נשרף ולוקה ואח״כ חוזר ונכנס תוך הבעל חי או האדם ההוא .ואינו מרויח
רק להנצל.מהכאת המשתיתיס בלבד.
ודע כי בזמן שתיחד היהודים על הרוח .אם יזדמן שידך מונחת על
הרוח יכאב לרוח מאד יותר מהכויה ישל אש) .נם למדתי כלל אחר מגיבוי
עסקי הרוחות שבאו על ידי .והוא אס איזה רוח נכנם באשה ואי אתה יודע
אם אותו הרוח הוא איש או אשה .שאול תשאל את הנפנעת אס רואה
כחלום איש עומד לנגדה או שוכב עמה או שמכניס בלבה תאות תשמיש
או אם מחכך לה בית הרחם או פי הטבעת .או שאין מניחה לעסוק במלאכת
הנשים .או שאין מניחה ,להזקק לבעלה .ידוע תדע כי אותו הרוח הוא איש
ולא אשד ,ולכן הוא מואס במלאכת הנשים ונם 5וגעה להזקק לבעלה כדי
שלא יהיה נם הוא נבעל .ובסימן א׳ או בב׳ סימנים מאלו די להמיחד .כי
יש רוחות מקפידים באי אוי בשנים ואינם מקפידים בכולם .ולכן אפילו אם
נשבע לך הרוח שהוא אשד ,ולא איש אל תאמן בו.
וכן הענין באיש המתלבש בו רוח אשד ,שתמיד הוא רואה בחלום
שהוא משמש עם אשד ,ורואה קרי ומוציא זרע לבטלה אבל אם רוח אשד,
גכגם באשה או איש באיש אין להם מגהיג זה .וזה הסימן הוא דווקא י ברוחות
המגאפיס אבל אם אותם הרוחות לא היו מגאפיס בחייהם אין סימן זה גוהג
בהם .וזה בדוק ומגוםה(.
ואם לא תדע איזה״ מקום הקבוע לו לישב שם .או אם ישמט מתחת
ידך ומדלג ממקום למקום אז תדביק את פיך על אוזן הגפגע ממש כדי
שיכגס כל הבל היחוד תוך חלל הגוף וזה יםעול יותר מאשר תגיח ירך על
האבר שבו יושב הרוח כי זה יכאב לרוח יותר ממלקות המשחיתים ומחיבוט
הקבר) .ולכן גתחכמתי וקגיתי לי קנים של ברזל מאותם שמגיחים הרופאים
באזגיהם בעת שרוצים לשמוע את ,דפק הלב• .שצד א׳ שהוא כעין ,משפך
מגיחין אותו על לב החולה .וצד הב״ שביי ב׳ קגים •מעוקמים מכגיסס הרופא
בשתי אזניו ושומע את דפק הלב .ואני הייתי נותן את ב׳ הקנים באזני*
הנפצע וראש הב׳ שהוא כעין המשפך הייתי נותן על פי ׳ומייחד ב 0גם > ם
תכה בידך על הגפגע יכאב לרוח כמו הגחלים וכמו היהודים אלא ש>\1־
המכות ימתקנים את הריח .רק היחודים בלבד.
ואני רוזה לא הוכרחתי לדבר אתך רק מרוב המכות אשר היית מכה
כי עד שלא־ יכולתי לסבול .גס אם לא תחמיר ליחד יעל חגפגע כ״א לפרקים
:
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איגו מועיל לכלוא א ת הרוח מיגיעו ויחזור ויקשה ערפו ומצחו לנגדך ריו
ליחד ה ר ב ה פעמים זה א ח ר זה ולהכותו ולבזותו ולהכעיסו כדי שתקצר גפשו
בזה ויצא.
גם יש רוח קשה וכעסן ואם תכעיםהו יזיק לנפגע וצריך ת ח ב ו ל ה לזד׳
למושבו בדברים ולא בחזקה ובפרט אם הרוח ההוא הוא למדן ות״ח גמשך
רכים ולא בחרופים וגדופים וצריך המיחד לשקול ב פ ל ס שכלי
בדברים
ולכלכל דבריו במשפט איך יתגהג עם הרוחות .נם דע בי אין במות הרוחות
שוים בגודלם כי יש רוחות ששיעורם גדול כשיעור כף איש .ויש קטנים מזה
ויש קטני קטנים עד שיעור פול הלבן )הנקרא ב ע ־ ב ׳ פסוליי( ורוח אשר הוא
קטן בכמותו יכול לעלות עד גרון הגפגע וניכר שם בלוז קטן ומדבר עם
המיחד .א ב ל רוח הגדול בכמות איגו יכול לעלות עד הגרון .כי הגרון הוא
צר מהביל אותו ואם ע ל ה יעלה עד שם יחנק הנפגע ההוא לכן הוא מדבר
בלבו )הגה מ״ש רוזה שיש דוח גדול ויש רוח קטן בשיעור פול הלבן .זהי
א מ ת שכן מבואר בשער הגלגולים ה ק ד מ ה י״א כי יש גשמה כלולה מכמה
ניצוצות קטנים של ששים רבוא וי ט שאינה כ״א גיצוץ קטן שהוא א׳ מששים
רבוא כי פ ח ו ת מזה אינו נקרא נשמה יעוש׳׳ב .א ב ל מ״ש ר ה ה שנשמה
הגדולה אינה יכולה לעלות להגרו; שמא יחנק ה נ פ ג ע ובו׳ דבר זה אינו א מ ת
כי הרוח יוכל ליכנס אפי׳ ב ג ק ב קטן כחודו של מחט .שאם לא בן איך הוא
נכגס באדם מדרך הגרון ואיך יוצא בכל יום לב״ד של מ ע ל ה ללקית שם.
ועור למה הוא צריך ל ה ע ל ו ת א ת כל קומתו בגרון והלא הוא יכול ל ה ע ל ו ת
בגרון א ת ראשו ב ל ב ד ולדבר .אלא העיקר הוא במ״ש בע:ין ה י ו ח של שבתאי
צבי שהוא כדי שלא יכירוהו ולא יתבזה בי; החיים יעו״ש .ועי״ש בסמוך
שאמרה רוזה עצמה טעם א ח ר שהוא כי בהיותם בחיים מדתם היא למעט
בדיבורים יעו״ש(.
גם מ ט ב ע הרוח שלא יגיח לגפנע לעשות ד י ר שהרוח היה מואס בו
בחייו או איגו רגיל בו .כגון שהרוח שאינו שותה שכר או אינו שותה סיגארא
אז איגו מגיח לגפגע לעשן םיגארא או לשתות שכר כ־ יימר שכר לשותיו
ואם גכגס באשה איגד ,מגיחה לתפור ולבבם כ״א בקושי כי תקוץ ותבחל
גפשו בדבר שאיגו רגיל בו גם ביים ה ש ב ת תיבל ייחד לגפגע אם הוא גצרך
לזה .ואם בני אדם ישתדלו לתקן א ת הרוחות יגרמו ביאת המשיח.
ודע כי אין הרוחות מכירים בעבירות בני אדם כ״א בעבירות שגם
הרוחות היו עוברים עליהם בהיותם בחיים .ולפי שהם מכיריב א ת מומי
נפשם לכן הם מכירים נם במומי נפשות החיים הדומים למומיהם .נם נדע
כ מ ה פעמים חטאו באותו העון .כגון אם היה הרוח ההוא מ נ א ף בהיותו
בחיים הגה ע ת ה כשיסתכל באדם ידע אם נ א ף או לא .ואת מי נאף ב ת ו ל ה
4
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או בעולה .אלמנה או גרושה ארוםה או נשואז* .שומרה יבם" אי חלוצה.
כדרכה או שלא כדרכה .יהודית או נכרית .וכמה פעמים קלקל .וכן הבא על
הזכור שוכב או נשכב וכמה פעמים חטא בחטא זה .כי כל טון ועון הוא
עושה פנם בנשמתו ומעלה עליה חלודה וכתמים .או עושה בה נתבים נקבים
כצגד אכלו עש .רק •אס זבו לחזור בתשובה ולעשות תיקון על חטאם אז
מתחילין הנקבים להסתם והכתמים להטהר .ועל ידי עסק התורה והתפלה
חחזור נשמתם להתרפא מחולי שבה ותבריא לנמרי ותהיה בדיה חדשה כילד
קטן .ואז אין אנחנו רואים בהם שום חסרון.
נם אנחנו יודעים ומכירים שמות הנואף .והנואפת ושם׳ אביהם ואמם
ומשפחתם ועירס וחצר שלהם וחדר שנאפו שם והזמן שנאפו בו אס הוא
ביום או בלילה ובאיזה חורש• ובאיזה שנה ואם היתד ,הנואפת נדה או
טהורה או מעוברת הכל אנחנו יודעים בין אם הס חיים בין אס הם מתים.
אמנם כאשר יתתקן הרוח המתלבש באדם ע״י היהודים ויטהר מן החלודה
שבו יוכל להכיר נם בעונות אחרים אעפ״י שלא חטא בהם אותו הרוח* .אפילו
אם אין אותם האנשים עומדים לפניו .והכל הוא לפי שיעור תיקונו כי כל מה
שיוסיף להתתקן כמו כן יוסיף דעת להכיר בכל ענין וענין .ובעוה״ר בזמן הזה חצי
הנשים מזנות תחת בעליהן .מלבד הבתולות ומשכב זכור שאיין אני מדברת בהם.
לולי רחמיו ית׳ בהביטו בצדיקי הדור הדרים בעיר זו שישכמו חמשים צדיקים
שעברו יותר מחצי ימיהם ולא פגמו בריתם כל עיקר .וגם לימוד התורה והמעשים
טובים הם הם המגינים על הדור שכל צדיק וצדיק מהם תלויים בזכותו כמה
רשעים והרשעים שנזוניס בזכותו הם מחרפים ומבזים לאותו צדיק.
ומלבד זה יש ביניהם עדן חמור .שהנשים מקטרים לשדים ועושים להם
תקרובת מים ומלח ובזה נתמלא האויר של עיר בנדאד שדין ומזיקין והם הם
הלוקחים השפע והטובה והברכה של העיר ואין משאירים להם  wrbהתמצית
אוי ואבוי להם כשאינם שומעים -לדברי החכמים המזהירים'אותם על ככה.
ובזמן שדרשו בציבור והזהירום מלעשות עוד מים ומלח .נודע הדבר אצלינו
ושמחנו מאד מאד כי נסשינו היא נועלת מאד במי המלח .ומה נם שלא י
נסבול להביט בשדים והמזיקים כי הס מאוסים ומשוקצים ונתעבים מאד .כי
אעפ״י שאנחנו רעים וחטאים ונפשנו פנומה וטמאה עכ״פ עיקרה היא חלק
אלוה ממעל חצובה מתחת כסא הכבוד רק שע״׳ העונות עלה עליה חלודה
ואינה מן הפסולת כמו השדים .והטמא היותר נתל שבכל הרוחות יוכל לסבול
לדבר באיזה פעם עם הזך והמעולה שבכל השדים כי קרובים הס במדרגתם
זה לזה) ,ועי׳ בזו׳ חזריע דמ״ג ע״א שהרבה לדבר בענין הקסמים והנחשים
שאיך הקלי׳ הם מתלבשים בצלם האדם עצמו יעוש׳׳ב וגלע״ד שהוא הדין
שמתלבשין ׳בצלם מי שעושין מי המלח ומאבדין את גשמתו מן עוה״ב רח״ל(.
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נם כאשר נביט באיזה אדם שנכנס בו רוח ,ת כ ף ומיד נדע שיש בי
רוח של איש או אשד ,וכמה שני חייו וכמה שנים היד ,לו משנפטר ושמו ושם
עירו ושם אביו ואמו וכמה שנים היה לו משנכנס באדם זה ,ומאיזה אבר
נ כ נ ס ביום או בלילה ובאיזה א ב ר הוא יושב ועל איזה ס י ב ה היה לו שליטה
ליכנס .ועל איזה ח ט א נעשה רוח .ומה טבע שלו אם הוא קשה או רך ואם
הוא ת״ח או ע״ה וכיוצא בזה .ולא עוד א ל א אפי׳ אם כ ב ר יצא הרוח מן
האדם ההוא עכ״ז מקומו הוא ניכר.
ואני ה כ ו ת ב כ ב ר םיפר לי איש א׳ כי פעם נזדמן לידו מצוד ,נ ת ל ה
ואמרו לו בחלום כי כ ב ר היה מלובש בו רוח והיה שוכן בין ירך ימינו לבין
הניד היום י״ד ש נ ה ולא היה יכול להזיקי מ ס י ב ת שהוא עוסק בתורה ובנמילות
חסדים ולכן לא הרגיש ברוח ההוא כי לא היה הרוח ההוא יכול להגביה
ראשו ולפרכס ולכן היה ג ח ב א בין הירך לגיד אשר שם מקום ה ט ג י פ ת ויכיל
לסבול לעמוד שם .וע׳׳י שעשה אותה המצוד ,הגדולה לא היה עוד כ ח ברור׳
לסבול ריבוי הקדושה וברח ויצא לו משם לגמרי .ע״כ סיפר לי אותו האיש.
וכדי ל נ ס ו ת א ת ד ח ה הגז׳ חליתי פגי אותו האיש לבוא ולעמוד לפגי
רוזהיכדי לראות א ס כנים דבריה שהיא יודעת א ת מקום הרוח שהיה עומד
שם קודם יציאתו .וכאשר נ ס ת כ ל ה רוזה באיש ההוא ת כ ף ומיד אמרה לאותו
האיש כמו שא״ל בחלום ממש.
עוד א מ ר ה רוזה כי כל רוח ה נ כ נ ס באדם מ ס י ב ת שאותו אדם עבר
איזה עבירות הוא נ כ נ ס ברשות הממונים שעליו כדי ליסרו .והואיל והוא
נ כ נ ס ברשות לכן ת ה י ה הכנסתו בנקל ל א יהיה שום צער לרוח ב ע ת הכנםו
בו .ו ב ע ת יציאתו צריך יגיעה ר ב ה להוציאו משם .אכן אם הוא נכנם שלא
ברשות וכ״ש אם הוא נ כ נ ס באדם שלא עבר איזה עבירה כמו שנכגסתי אגי
רוזה בבתון הגז׳ הוא גכגס כ  :ג ב וצייך לו ט-־רח גדול ליכנס .ולהפך ב ע ת
יציאתו אין צריך לו טורח גדול .גם דע בי אין הרוחות מב־רים ברבר שעדיין
לא הגיעו אליו כגון אם תשאל אותם על ג־ הגם היאך הם המדורים עלו או
על ג״ע וכל שכן על עוה״ב .ואפי׳ על ת נ ו ע ת גלגל חמה ולבני׳ ועל מ ה ל כ ם
איגם מכירים בזה כלל כי לא יובלו לעוף ולהגביה למעלה לרום הרקיעים
רק עד שיעור ארבעים שגה ולא יותר כי הם נשרפים מזיכוך ה א ד ר  ,ומה
גם שהם תמיד שרוים בצער והמשחיתים רודפים אחריהם ומכים אותם ולכן
אינם גותגים ל ב להתבונן ו ל ה ס ת כ ל במעשה בראשית שהוא רבד שלא יהגה
להם מזור.
ש

ודע כי יש מין רוחות שיש להם כגפים שפורחין ב ה ם א ב ל רובם אין
להם כגפים )כמבואר בש׳ הגלגולים הקדמה ל״ה דל״ח ע׳׳ב כי יש גשמות
שיש להם כנפים והם מעולם האצי׳ ויש שאין להם כנפים והם מג׳ עולמות
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י י א ה יצירה ועשיה יעו״ש( ובולם הס פורחיךמעומד כדרך ׳הילוכם בעוה״ז .גס
ל־ הרוחות אינם אוכלים וטועמים מאומה כלל לא רוחגי ולא גשמי .רק
הממונים אשר עלינו הס אוכלים מין מאכל הדומה לעדשים האדומים והוא
נכלע באיבריהם .ולא ידעת• את מעם המאכל ההוא כי אין מפילים ממנו אפ*
עדשה א׳ כדי שנטעום אותם נפשוט הוא המן שהיו ישראל אוכלים במדבר
וממגו־גזוגים הצדיקים .שבנ״ע ונס המלאכים כמ״ש באדרא:רבא•וזוטא והוא
מגא דמחגץ לצדיקייא לעלמא דאתי ואתחזי סומק ־בגויה דכתיב ועיגו כעין
הנחלה .והפוסלת של אותי המן אוכלים המשחיתימ כי בירידתו למטה הוא
מתעבה ומתגשם יותר וגעשה סומק כמו העדשים( גם בכל מוצאי שב״ס
י י ץ אותנו מן השלשלאות אשר אסרוגו בהם ביום השבת .וגותגים לנו
ישות לשוטט ולפרות כרצונינו זמן נ׳ שעות ,ואחר נ׳ שעות יעמוד כל רוח
ורוח תחת ממשלת הממונים שעליו .ולכן רוב הרותות אינם נכנסין בבג*
אדם ובבעלי חיים כ״א במוצאי שב״ק כי יכולים ליכנם אפיי שלא ברשות,
ומעט מן המעט הס הנכנסין בשאר ימות החול ברשות הממונים שעליו.
גם דע כי יש רוחות שכאשר נכנסין באדם אינם עושים מאומה רע בעת
הכנסס בו ,רק אחר ששקטו ונחו וקנו את מקומם אז הם מתחילין להרעיד
את גוף האדם ולעקוץ אותו בלבו ולכפות אותו וכיוצא בזה ,ומינים אלו כאשר
תיחד עליהם תוכל להכריחם לדבר אתך ״כי לא יוכלו השקט ,ויש רוחות
שאיגס מרעידים את גוף האדם .רק גורמין לו כאב ראש או חולי עיגיס או
י ל י אחר ונלאים ממנו הרופאים ,ולא ׳יועיל לו שום מזור ותרופה ,ויש
רוחות אחרים שיושבים• בלב.האדם ומביאים־ לו מחשבות רעות וכפרנות או
מחשבת ניאופים ודיאבון וקוצר רוח ,ורוחות אלו אפיי אם תיחד עליהם כמה
יהודים אינם מדברים ,וצריך יגיעה רבה וזמן ארוך כמו ב׳ שנים כדי להכריחה
לדבר אתך ,באופן שלא תדע ישיש בתוכם רוח .כי אינם רוצים לגלות אח
עצמם כי מדתם בהיותם בחיים למעט בדיבורם ולעשות מעשיהם בהצנע נחל •
והם מדברים שלום עם חעיהם ובקרבם ־ ישימו ארבם כדי להפיל רתגיהס
לבאר שחח .ואחרי מפלת ריעיהם הם באים ומנירים עליהם ועושים את
עצמם כאלו המ מצטערים על צערם כדי שלא ירגישו בהם ,כן הם עושים גם
עחה בהיוחם רוח כי לעיני בגי אדם אין טיאין בו שום חולי או רעדה או
עילוף ,וכל ארם שיש לו מחשבות כאלה ידוע תדע כי רוח עברה בו בלא
ספק כלל ,אבל רוח שהיתה מדתו בהיותו בחיים להרבות דברים או שאינו
יכול לכמום הדברים בלבו ,גס עתה אחרי פטירתו לא יוכל להתאפס מלדבר
עם חמיחד ולא יוכל להתעלם ,ע״כ היו תשובות חזה על שאלותי.
בליל א׳ ו׳ מבת לגה הגערה כתוןהיא ואמה בחדר שלגו .וצויתי
לחזה שלא תלך לב״ד עליון כ״א בשעה י״א מהלילה וכן עשתה ,ובשעה .י״א
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מהלילה היתד .ה נ ע ר ה בהון נרדמה ב ע י נ ה ׳אני באתי אצלה לראות ה
ע ל ת ה רוזה לב״ד או אם עידינה תוך הנעי־ה .ו ־ ־ א ת י ןיוזה רוזה רוזה( ואת
קול ואין עונה ,אבן שמעתי קול מצד אחר במו קול שומר ה פ ת ח ה נ ק י
בלשון ערבי )אנוואני( משיב לי בלשו; ערבי ואומר ,ר א ח ריזה .י א ה יוזדי-
ר א ח רוזה ,ר״ל ה ל כ ה לה רוזה ,יאה׳׳ב דיבר אתי בקוד נמוך מאד ואמי
כ מ ה שעמים ״יצחק רימה״ ״יצחק רימה״ יצחק רימה ואני שמעתי ולא א  -ז
א ת מ נ ת ו  ,כי מה יש קישור ליצחק רימה ;•ר קריאתי לרוזה ,ואמרתי לקול
טי א ת ה המדבר ,אמר לי אני הפקיד הע־מד לשמור א ת מקום ריזה ע י
שובה מב״ד ,כי ע ת ה לא נשאר עם רוזה רק פקיד א׳ העומד בשמאלה
הנקרא צאלח בן רחמא ,והוא אשר ה ל ך עמה לב״ד העליון ו ב  -שלא ישאר
מקום רוזה ב ל א שומר קרא אותי לשמור א ת מקומו עדי שובי מב״ד .כי
אנחנו ג׳ חברים אוהבים זה א ת זה ו ג מ ל י ם ה ב ד זה עם זה .אני יצחק בן
רימה ,וצלאח בן ר ח מ ה וששון בן רבקה. ,־בהחלה הייתי אני וצלאה וששון
ממונים על ת ז ה זה בימין וזה בשמאל וזה לפניה והלל בן סרח שכבר נפטר
אחרי שהנידה לך רוזה א ת שמה בחמשה ימים הוא היה פקיד עלינו ובעת
שהנידה רוזה א ת שמה ת כ ף ה ל ך ששון ב; ר ב ק ה ונעשה ממונה על איש
א ח ד ה נ ק ר א צאלח בן יוסף אעזיג ליכדו בחולי עינים על כי עשה איזה
איסור ונגזר עליו להיות חולה בחולי העינים ששה חודשים ואחר שתקנו
הב״ד בגדים להלביש לרוזה )כמ״ש בסמיך( גם אני הלכתי אצל ששון ושנינו
היינו עומדים על צאלח יוסף אעזיג ובתשלום הששה חודשים נ ל ך לגו מעליו
ויביא מ ל א ך רפואה לרפא אותי) .ואני ה כ ו ת ב לא ידעתי אם יש איש
בבגדאד ה נ ק ר א צאלח יוסף אעזינ .וביום ההוא שאלתי א ת פי ח״ר שמעין
אגסי ז״ל שהיה עודיגו בחיים ואייל כי יש ארם זה וזה לו ד׳ חודשים נ כ א ב
עיגים .ואגי ספרתי לו הענין! והפקיד אשר היה עלינו מ ב ג ר הנקרא ה ל ל בן
ס ר ח כ ב ר מ ת וגתבטל מן העולם כי מליל ו׳ ב׳ כסליו אשר הנידה רוזה א ת
שמה )ובא להפחידיגי בחלום והסתיו מבד ,רבה( הוסר מפקודתו ונפל בחולי
גדול ואחר עבור ה׳ ימים בב״ה בכסל*.־ מ ת ועשו לו המשחיתים מ ס ז ־ גדול
כי הוא היה נ כ ב ד אצלם .נם אנחנו שלא נ ה ב ם ל נ ו מן העולם נתמתקנו מעט
מעט וסרה מעלינו רוח ה ר ע ה שהיא מ יי־ ת האכזריות ונעשינו כאנשים
צדיקים .ואנחנו לא נדע ס י ב ת הדבר למה הלל נ ת ב ט ל ו א נ ח נ ו לא נתבטלנו.
והן ע ת ה נקרוא נקראתי מן צאלה לעמוד לימין מקום רו ה לשמור א ת
מקומה.
א

אמרתי לו מפני מה כאשר קראתי על רוזה אתר ,חשיבותה לי דבר
מעצמך שאיננה פה .אמר לי בי אמרתי איי מן המוסר להניחך ק.־רא ולא
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אשיב לך דבר .כי לא יכולתי לסבול יען בי גם אני נתמתקתי על ידך תבורך
מפי עליון ונשק אותי בפני ע״י הנערה הנרדמת בשינה.
אמרתי לו היאך אתה מדבר עמי ומנענע את פי הנערה האם אתה
נכנם בתוכה כמו הרוח ומדבר מתוך נרונה .אמר לי אין זאת .אלא אני דוחק
ומרבה את עצמי בנוף הנערה ומכניס את כחי באבריה ומנענעת כי אין
לנו רשות ליכנס בתוכה.
כל אלה הדברים •דברתי עם יצחק הפקיד בטרם י שוב תזה מב״ד.
ובחוך כך חזרה רוזה מב״ד .ואגי הרגשתי בחזרתה כי נענעה הנערה
את ראשה שתי תגיעות דקות תכופות זה לזה ושאפה רוח ופתחה את עיגיה.
ואייל רוזה עתה חזרתי מב״ד .אוא״ל הב״ר לא נשאר עליך מהק׳ שנה כלום.
ובשבת הבאה •״ב טבת בשעה י״ב וחצי מהלילה שהוא נקודת השחר חשובי
אלינו להלבישך בנדים .אכן לא ראיתי את הבגדים.
שאלתי ליוזה האם יש הפרש למעלה בין היום ובין הלילה והלא
למעלה הלילה כיום יאיר כחשיבה כאורה ואיך יוכר עלות השחר ,אמרה
לי עם שהלילה כיום יאיר עכ״ז יש הפרש בצבע האור בי אור הלילה הוא
תכלת ואור היום הוא לבן .גם שיעור השעות הם כשיעור שעות ״ עוה״ז באין
הפרש.
אמר הכותב כי בחזרת רוזה מב״ד תכף ומיד הלך לו יצחק הפקיד
למקומו הראשון ובא צאלח לעמוד אצל רוזה ואני שאלתי את פי צאלח האס
נם הוא לא ראה את בגדי רוזה .ואמר שראה אותם והם מכנסים ,וכתונת
ומעיל וכובע .גם א״ל כי יצחק הפקיד הוא יותר טוב ממני ואני יותר טוב מ ן
ששון חברינו .ולא אדע מה יהיה בסופי אחר שתלך רוזה לניהנם ולנ״ע .האם
נם אני אלך עמה לניהנס ולג״ע ואהיה שמש אליה .או אם אלך ואהיה ממונה
על איש אחר.
שאלתי לצאלח האם יודע ללמוד; ־ אמרה תזה אפילו אבצ״ד אינו יודע.
ואין נפשו מחאוה לשמוע בלימודים )ומה שאמרו רז״ל כי מיום שחרב בהמ״ק
נמסרו רזי תורה לחיצונים .חיצונים 'הגז'״ הם הםט״א הנקראים קליפות ואינם,
אלו המשחיתים( עוד שאלתי לצאלח האם יש לכל א׳ ואי מהם אשה מיותרת..
אמי לאו כ• הנקבוח שלנו הם מועטים מאר מאד א׳ משמונה באנשים ורוב
האנשים אינם משאין כלל .נם אני ויצחק וששון לא נשאנו אשה עם שכבר־
ששיבה זרקה בנו .כ• אין למשחיתים תאות אשה .רק כל תאותינו וחשקינו
לרדוף אחרי היחות בני תאדם ולרדות וללקות אותם ולא נראה נחת רוח כ״א
ביבר הזה .נם אין לנו איסור ערוד ,ויכולים לישא איש את אמו ואחותו
ולכן מםפיקין לנו נשים מועטות .גם אין האב והאם אוהבים את בניהם
ובנותיהם ונם הבנים אינם אוהבים את אביהם ואמם ואין להם קירוב דעת זזד
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כו

עם זה כי תבף שגולד־ם הם פורחים באויר והם חושקים ומשתדלים להשיג
איזה פקודה על הרוחות .א ב ל מ״מ אגחגו מכירים א ת אביגו ואמנו רק שאין
לגו שום קשר עמהם.
,

ש א ל ת לרוזה כ מ ה אורך ורוחב חצר הב״ד .א״ל כי גודל שיעור החצר
הוא כגודל עיר בגדאד .כולו מלא חדרים בכל ד׳ רוחות חרר אצל חדר
וגודל ה ח ד ר היא כגודל החדר שיני .והם ג׳ סדרים זה על זה תחתיים שגיים
ושלישים .ובכל חדר וחדר יש בו ג׳ דייגים בפ׳׳ע ו ב ת ח ל ה גידון האדם בחדרים
התחתונים על עבירות החמורות שבידו .ואחר ש נ פ ס ק דינו וקבל עיגשו וגגמר.
חוזר ונידון על עבירות ה ק ל ו ת שבידו ב ח י ר י ם האמצעיים שעל נבי חדרים
התחתונים .ואחר שנפס  rדינו שם וקבל א ת העונש שפסקו עליו וגנמר .חוזר
ונידון על קלות שבקלות בחדרים העליונים שעל גב• חדרים האמצעים .ואחר
שנגמר דינו וקבל או ,ה ץ ע ש הראוי לו ונגמר ,אז מגישים איתו לפני סיפר
הב״ד שהוא ; מ ע ל ה מבול ש )הנקרא ספריאל( והוא חוזר ובודק א ת הנשמה
כמו האתרוג וגוזר מה שגוזר )אפשר שגוזר עליה ל ה ת ג ל נ ל בדצח׳׳ם או לילך
לניהנם( כי אם לא יחתום עליה סופר ה ב י ת דין לא יגמר שום דבר.
•ולא עוד א ל א כל דבר שיהיה בעולם הוא יוצא מ ת ח ת ידו הן טוב
והן רע.
גם דע כי כאשר האדם גירון ב א ח ד מג׳ סדרי חדרים הנז׳ .הוא נידון
בכל החדרים של אותו הסדר כולו ואין די לו ל ה י ת נידון ב ח ד ר א׳ בלבד.
ר ב ש ב ת ה נ ה ב ת ח ל ה הוא נידון בחדר הראשון
כיצד כגון שהדליק א ת
של חדרים התחתונים ואח״כ חוזר וניתן על אותו עדן עצמו גם ב ח ד ר הב׳
וגם בחדר הנ׳ וכן בכל החדרים התחתונים בולם .ובחדר האחרון שם יגמר
דיגו וימסר ביד המשחיתים לעשית בו דין•
עוד שאלתי לרוזה האם ה ת ב ו נ נ ת ב מ ת כ ו ג ת מלבושי ב״ד העליון היאך
הוא .א״ל לא ראיתי דוגמתו בעוה׳׳ז .כי בראשם לובשים מגבעות לבנים
צגופים כפל ל מ ע ל ה מ כ פ ל עד שמכסה בל ראשם מבלי שום כוכע כלל .ולפי
הסימנים ש נ ת נ ה לי רוזה הוא ממש במלבושי ]הכהנים הלובשים בבהם״ק
בשעת העבודה•
עוד א ס ר ה רוזה שהרוחות איגם ישינים כלל לא ביום ולא בלילה .אכן
א ח ר שהתחלתי להתתקן ה ת ח ל ת י ל ה ת נ מ נ ם מעט מעט .גם קודם פטירת ח׳׳ר
יוסף חיים בן ח״ר אליהו ז׳׳ל בשלושים יום יצא כרוז והכריז ואמר כי ה ר ב
של בבל בקרוב יבוא .וכל הרוחות שמעו והזמינו א ת עצמם לראות ב ע ת
ביאתו .אמנם לדאבון נפשינו לא ה ל כ ה נשמתו דרך אויר מקומינו .ולא זכינו
לראותו ,רק שמוע שמענו מרחוק א ת קול ה ה ל ו ל א והשמחה שעשו לו מלאכי
ה נ

השרת.

רוחותימבופרות־

צז:

ביום ו׳ י״א טבת אמרה רווה בי אתמול בשעה ב׳ מהלילה בא אליי
א׳ הנקרא רפאל ממשפחת יצחקיצאלח והוא נפטר בעיר במבאיי זה לו
כ״ב שנים ונפטר אחרי נ׳ שנים לנשואיו והניח אחריו בן א׳ והוא רע מאד.
י י אלי צאי וראי בפטירת צדיק א׳ הנקרא ח״ר שמעון אהרן אנס* )כיחש
ליי׳ בדבר זה .אך בעוה״ר הלך הוא למנוחות באותה השנה עצמה היא שנת
התרע״ד בסדר דברים בליל ו׳ שעה ב׳ ח׳ לחודש אב חנצב״ה.
ליל שבת י ״ ב ט ב ת עלתה רוזא לרקיע לב״ד ואחרי חזרתה מהרקיע
אמריי לי שהב״ד קראו להמלאך הנקרא סאלם הטמונה על הלבשת ערומים
ילעיגי הב״ד הלבישני מכנםיס לבנים וכתונת ארוכה ולבנה .ומעיל ארוך
כשיעור קומתי לבן נוטה לצבע הירקות .וכיפת צמר כירק עשב מנעת עד
המצח .וכל אלו הבנדים אינם רחבים בבגדי עוה״ז אלא הס אדוקים ומדובקים
על גוף האדם .רק שעדין אני יחפה שלא נתנו לי אנפילאות ומנעלים .וצוו
עלי הביר בי אמתין עד ליל ה׳ י״ז טבת ואצא בשעה שביעית וחצי מהלילה
לב״ד שברקיע עם הפקיד יצחק ושם ידונו אותי על שאר מעשי ולא אשוב
עוד ליכנם בנוף כתון.הגז׳ ואמרו לי הזהרי פן תזיקי אותה בצאתך ממנה
יחשביעוגי הב״ד שלא-אזיק אותה .גס ברכו אותך על מרחך הגדול וקראוך'
כשם אחר ולא בשם יהודה ולהיות שם זה הוא זר לכן לא יכילתי לשמור
אותו בזכרוגי כי הוא ־קשה מאר על הלשון .ואחר שלבשת• את בגדי הוסר
*אלח הפקיד מפקודתו אשר עלי ומיגו הב״ר את יצחק עלי במקומו ועמד
לימיגי כדי להוליכני י בליל ה׳ לב״ד שברקיע.
ליל ה׳ י״ז מבת הלכתי עם הבתולה כתון לבית המדרש ששם היה
ישיבה א׳ של ת״ח הלומדים בלילה ואחר חצות לילה למדגו כולגו על גשמת
רוזה והתפללנו עליה שתצא מן הנערה .וכל יגיענו גשאר מעל כי לא יצאה בשום
איסן .ואח״כ חזרתי לעסוק עמה ביחודיס עד יום  nר״ח שבט וביום ד׳ ר״ח
שבט אמרה רוזה כי לא אכפת לי עוד מב״ד כלל כי מה יוכלו לעשות לי
מאחר שאין להם עור שוס חיוב להעניש אותי .גם לב״ר הגדול שברקיע אין
אני,מחוייבת לילך עכשיו עד תשלום מאה שנה .ואין אני רוצה לצאת
מהנער!־ /כי אמ בליל חופתה• בזמן הביאה .והב״ד הכריזו עליה ברקיע כי
היא מוחרמת .כ״ז אמרה לי רוזה ולא בושה .והייתי עוסק עמה כיהודים עד
יום הי כ״א אדר .ואח״כ הלכה היא ואמה לעיר פרם אצל יוסף אחיה ושם
נשאת .ושמעתי מן האנשים אשר באו .משם שע״י הנשואים יצא הרוח ממנה
לגמרי.
ר ו ח

 , ,א ט

כח

רוחורז מספרות
ח .מעשה כתרן בת יונה

ב ש נ ת תרע״ח בחוה״מ שד פ ס ח באה אלי אשד׳ א ח ת ושמה נתון ב ת
יונה ייטף .וא״ל בי זה שנתיב ימים עוקץ אותה ל ב ה במחט ולפעמים היא
נ ו פ ל ת לארץ בעל ברחה .ואוחז אותה חולי קשה ומגדנלה בקרקע פנים
ואחור בשיעיר ד׳ אמות ויתר ב הול בה ו ־/ובאה במה פעמים תבופים זה לזד׳
בנלנול נמרץ וחזק ער שמה פ ־קין אבריה .והיא צ י ן ק ת למען ה׳ תפשוני כרי
שלא אתגלגל ב• נ ת פ י ק ׳ אברי .ואינה גיחה מהגלגזל ער שיתפסוה ב ב ח גריל
והן עכשיו היא מעוברת •היא י־־אה שמה ימית העובר במעיה מרוב הגלגול
:היא גם כן אפשר שהסתכן .גם רואה בחלום בכל לילה ולילה שאיש שובב
עמה.
ואגי בדקתי אותה ומצאתי בה ו ו ה  .ואחר כמה יגיעות רבר עמי ואמר
שהיא יהודה בן יונה ה:ז׳ יאה׳ האשד ,הזאת בתון .וזו עמאם היא אמו .והוא
בי ב ע ת מ ל ח מ ת מדכי ה ב ר י ת שהתחילה ביום עשירי ל א ב של שנת התרע״ד
שלקחי התונרמים א ת בהיר״ בני ישראל שבכל המקומות לצבא לא נ ל ק ח
הוא עמהם יען :״ הוא היה יפ״ת ויפה מראה ׳אהוב לבל שרי הצבא .רק
בשנת תרע״ו נשתוקק גם הוא לילך ל מ ל ח מ ה והלך לו בחירש שבט ובהגיעו
ל-רושל־ם היה עוסק שם באוירון .ובלא מתבוין גסגר פ ת ה האוירון בעוד
וברגע ח ת ך ה ד ל ת א ת רגלו ב ע ת הסגרו
היות רגלו א ה ת מהיין ל י ל ת .
למעלה מן הא־־ב־בה ׳ניתזה למרחוק .ומרוב ה כ א ב היה מתגלגל בארץ פנים
י י • ל ל• עד שלבסוף הבאיש מקים ה ח ת ך וירום
ואחור יכל רפואה יי א
תילעים .וימות מיתה משינה רה״ל .ולא ה ס ה עין בגי ישראל עליו לקברו יען
כי קרקע ה ק ב ו ר ה מוביים אותה הציבור בירושלים בימים יקרים עד שראו
שיש באצבעו ט ב ע ת זהב ולקחו אותה וקברוהו .והוא היה בן כ׳׳ד שנה קטון
בשגים וגדול בעוגות ובפשעים בב; מאה שגה .בי הוא היה יפ״ת ויפ״מ ולכן
היו שרי הצבא אוהבים אותו בי היא היה ממלא רצונם ורצון נשותיהם .והיה
לוקח ש ב י ט י ה ו מב׳ הצדדים •ים במה נשים זונות אוהבות אותו ומשחדים
אותו שיעשה רצינם ברצונו מכל צד שירצה ובכל זמן שירצה אפי׳ ב ע ת
הוסת .גם איסור נלוה עמם ב׳ כל איסורי התוי־ה כהיתר נחשבו לו .ובזמן
מועט לא כביר הצביר דו כעפר איסורים ועינוה ופשעים ער אשר נ ל כ ד
ברובי עז,.תיו ופשעיו יג,ת באותה מיתי; משיגה רה״ל .ואחיי מותי שב ח ל ק
הנפש שד רגלו ה נ ח ת כ ת ל מ ק ו מ ־ י־עשה דוה .ונכגס באחותו נתון ב ע ת
ש נ ב ה ל ה על ב ת ה שנפלה מן הגג .ולבן הוא מגלגלה בקרקע כמו שהיה הוא
מתגלגל ב ע ת שגהתכה רגלו .ולפי שהוא מלומד לזנות ולנאוף תמיד .לכן גם
ה
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י עחה לא יוכל השקט ושוכב עם אחותי בכל עת שירצה והיא מרגשת שאיש
זי מתעלל בה ומצטערת הרבה מאד וכר וכו׳ע״ב היו רבדיו עמי .ואמו
ואחותו הנז״ל היו ממים אזגיהם ושומעים את כל דברי הרוח.
ותאמר לו אמו שקר אתה אומר על יהודה בני כי איננו מת חייו אלא
עייגו בחיים ואני מצפה שבזמן קרוב יבוא לי אגרת משלומו .ואם אתה בני
כאמת תגה לי םימן על זמן שהיית קטן .והשיב לה כי בהיותי קטן היינו
י ישיניס בחורף בחדר פלוני ואת היית שוכבת על הרצפה בצד פלוני ואבי
יונה שוכב על הממה בצד השני וכאשר הייתי מתעורר בלילה ובוכה
את היית משוררת לי שיר הערס שהוא בך וכך .ופעם א׳ הייתי בוכה
ולקחה אותי אחותי כתון הזאת והשכיבה אותי על זרועה והיתה מספרת לי
סיפור פלוני עד שחטפתגי השינה .כל זה אמר הרוח .וכתון ועמאם הודו
,
לדכייו.
שאלתי ליוח האם היא עירום .א״ל שהוא עירום כיום הולדו .ולא עוד
 ,אלא.שכל נופו מלא שערות ארוכים כדמיון העז .ושם המשחית העומד על
ימינו נקרא נחמן.
וכדי שלא להאריך אני כותב בקיצור כי יגעתי עמו  ,ביהודים ובתיקון
גפשו כמו שתי שנים עד שנת התרפ״א עד שנעשה חלק מהשערות שבו .יען
כי כל מה שהייתי טורח עמו ביום היה חוזר ומאבדם בלילה ב^בבו עם
אחותו .ולבסוף כאשר עזר ה׳ או? אחותו ולא היה יכול לשכוב אותה כי
תכף היתד .מתעוררת מהשינה ומקללת ומנדה אותו .היה יוצא ממנה והילך
ושוכב עם חתול או עם כלבתא וכיוצא .ועליו ועל כיוצא בו אמר שלמה
הע״ה נפש רשע אותה רע )משלי כ״א(.
ואחר שתי שנים שהתחיל להתתקן ופסקה ממנו הזוהמה מעט וגם
תאוות המשנל החחילה להקל .אז נתחלף המשתית העומד לימינו 'במשחיח
אחר שהוא יותר טוב מן הראשון .וכן היה גם אח״כ שכאשר היה הרוח
נתקן יותר היו הב״ר •מחליפין את הממונה בממונה אחר היוהר טוב ,ושכחתי
את שמות הממונים המתחלפין רק שאחרון שבהן הוא היה נקרא בשם יוסף
ואחר שתי שנים הנז׳ זכה ללבוש מכנסים ,ובשבוע שלאחריו לבש נם
כתונת עד שלבוף לבש נסי כובע ומעיל ואנפילאות ומנעלים ופניו השחורים
נתלבנו ונעשה מכובד.
אח״כ נזרתי עליו ללכת למקום הרוחות ולהכריז שמה שכל מי מהדוחות
שרוצה להנצל מהצעד שהוא בו ולהתתקן כדי שיזכה ליכגם לניתנם ,בא
יבוא אצל יהודה בחלום חלילה ויגיד לו את שמו ושם אמו ואת פשעו
וחטאחו ויהודה הנז׳ הוא ימרח בעבורו זיתקנהו׳כפי אשר תשינ ידו ,והרוח
אן .ללכת שמה ולהכריז עד אשר הכרחתיו ,וכאשר חזר הרוח מן ההכרזה
מי

ל
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ב א אלי בעצבון לב ובדאגה .ואמר לי שאין די שלא הועילו דברי כלום .אלא
הייתי כמשוגע בעיניהם וישחקו וירקדו ויטפחו כף אל כף ויאמרו ,זה נעשר׳
חכם ,זה געשה חכם ,זה געשה חכם ,ער שגחפזתי ל ל כ ת ו ל ה מ ל ט מהם.
אמרתי לרוח מה שם הפקיד שעתה הוא ממונה עליך ,איל יוסף שמו.
אמרתי לרוח ע ת ה א ת ה עמוד מהצד ואל ת ד ב ר מאומה כי רצוני לדבר עם
יוסף פקידך ,ותכף נ ת ע ל פ ה כתון כמו רביע דק ב ע ת ש נ ד ב ק ב ה ה פ ק י ד כ י י
לדבר עמי ע״י לשונה ,ויען ויאמר הנני.
אמרתי לו מי א ת ה המדבר .אמר לי אני יוסף הפקיר מ ה לך כ
ק ר א ת לי .אין אני יודע אותך מתמול שלשום כי זה ל* שלשה ימים מ ע ת
בואי ועדיין לא ראיתיך .ואין אני מדבר עמך כי לא היתד ,כזאת שידבר
החבם עם הפקיד רק עם הרוח ב ל ב ד ואי; לך עסק עמי .אמרתי לו ואם יתנו
לך רשות הב׳׳ד ,אמר לי אט יש יכולת בידך טוב.
אז נשאתי עיני למרום והתפללתי ת פ ל ה קצרה ואמרתי רבש״ע יהר״מ
שתתן רשות ליוסף הפקיר לדבר עמי ,ובדברי א ת ה ד ב ר הזה ראיתי א ת יוסף
ש ה ט ה א ת אזנו כלפי מ ע ל ה וענה ו א מ י בלחש הן ,ואח׳׳כ א מ י לי ימחול
כבידו כי לא ידעתיך מקודם זה ומעתה אני מוכן להשיב על שאלותיך ,אמרתי
לו האם נתנו לך רשות ,א״ל הן כי אמרו לי אל ת מ נ ע ממיו דבר
ומכאן ואילך אני כותב א ת תשובות יוסף על שאלותי ולא אכתיב א ת
השאלות כי מן התשיבות יובנו השאלות וכל השאלות והתשובות הם היו
בלשון ערבי ה נ ה ו נ בין היהודים וכי כל הפקידים היו מדברים בלשון ערבי
צח וברור ואני כ ו ת ב אותם בלשון עברית;
י

ואלו

הם

התשובות.

אין א נ ח נ ו ישינים כ ל ל לא ביום ולא בלילה .ואנחנו עומדים יומם
ולילה כי אין לגו ארכובות רק רגל ישרה ,וכף רגליגו כמו כף רגל החמור
ואין אגחגו יגעים מן העמידה ,ואגחנו אוכלים ב׳ סעודות בכל יום א ח ת
והסעירה היא מעצמה ב א ה ונגשת לפגי כל א׳ וא׳
ב ב ק ר ו א ח ת בערב,
ועומדת באויר כגגד חזה שלו מ ו נ ח ת בתוך קערה ,והם כמין עדשים אדומים
מתוקים ושיעורם כמלא כף איש .ונאכל א ת כל הסעודה כולה ולא גשייר
אפי׳ עדשה א ח ת והוא כשיעור ספוקיגו .ואח״כ געלמים הקערות מ כ נ נ ד
עינינו ולא נדע מי אוספם ,אבל הרוחות אינם טועמים מאומה רק שואפים
רוח ועל ידו הם מתקיימים .ובעת שאנחני מלקי; לרוחות יתהווה ב ד נו מקל
או רצועה וידינו היא מעצמה מכה א ת הרוח ההוא אם בחוזק ואם ב נ ח ת אם
מעט ואם ה ר ב ה ואח״כ ת ת ע ל ם המקל או הי־צזעה מידינו.

אמרתי ליוסף רצוני שתגלה א ת עצמך לנגד עיני ואראה אותך פנים
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״לא

כפגים ואבימה בתמוגת גופך .אמר לי זה לא יתכן כי חושש אני־ פן תפחד
ותנהל ,אמרתי לו אל תחוש לזה אין אני גבהל מראיית פניך כי רגיל אגי
נענייגים ה א ל  /אמר לי אני בוש ונכלם לנלות את עצמי כי תואר פנינו הוא
משונה מתואר בני ארס העשויס בצלם ודמות,אמרתי לו א״כ הודיעני נא
את תואר פגיך ,ונאנח ואמר כי פנינו הוא מצד הכתף ,והחוטם שלנו הוא
ו ך מאד מגיע עד החזה וגס הוא עקום מאד.

א י

ט .מעשה במםעודה בנת אל םיואדי
אמרתי לו הגידה גא לי את החדשות אשר אירע בימיך בהיותך פקיד
על רוחות אחייים ,אמר לי אגי תמיה על דבר אחד אשר אירע בימי כי פעם
א׳ נכנם רוח א׳ בהנבירה מסעודה בנת אל םיודאיי ואני הייתי פקיד עליו,
יאותו הרוח קבע את.מקום מושבו בנדון כי שם אוה למושב לו כדי לצער
אותה מאד ,והיה מצער ,אותה בשאיפת הנשימה ובדיבור ובאכילהי ובשתיה,
והיתה סוברת שזה הוא חולי וכן עלה על דעת בעלה וקרוביה והוליכוה
לבית החולים ,וכל עמל הרופאים היה לריק ,פעם •א׳ נתאוו נ׳ בניה הקטנים
לביא לבית החולים לראות את אמם ,וכראותם אותה בכו מאד ,והיא נם
תיא-בכתה עליהם מאד .כי היו בניה יפ״ת ויפה מראה ושערי ראשם ירוק
כזהב מסודרים בסדר נכון .וכאשר יצאו בניה ואישה מבית החולים קצתה
כחייה ולקחה סם המות יותר מהשיעור ובלעה אותו .וכשראה הרוח כן
תכף קפץ ויצא והרגישה בעצמה שנתרפאה ונתחרמה על בליעת סם המות.
אכל ככר נד ולד כי תכף נקרעו בני מעיה והדקים ומתה.
וכאשר באה לפני הב״ד אמרו לה איך שלחת יד בנפשך והרגת י את
עצמך .ותכף הפילה מסעודה את עצמה לארץ לפני הב״ד ובכתה בדמעות
שליש ואמרה לפניהם מודה אני לפני הקב״ה ולפני בית דין הצדק כי חטאתי
ושלחתי יד בנפשי ושפכתי את דמי ארצה .ואני ראויה לכל ענש אשר חנזרו
עלי ויותר עוד ממה שתנזרו עלי .ומקבלת עלי דין שמים באהבה וברצון.
אבל גלוי וידוע לפני הקב״ה כי מרוב הצער שהיה לי על עצמי ועל עוללי
לא יכולתי לסבול ועשיתי דבר זה .ואין מי שמכיר בשיעור צערי ב״א המקום
ב״ה .ועם כל זה אני מזומנת ומוכגת לקבל עלי דין שמים .ע״כ היו דבריה.
ונצטערו הב״ד עליה ועל דבריה ונראה בעיניהם רטיבות של דמעה.
אמנם מה יש בידם לעשות כי •אינם יכולים להקל מן העונש הראוי לה
אפי׳ כמלא נימא .ויצא קול מעולם העליון ״מחול לה על אותו עון בלבד״.
יעל זה אני תמיה כי לא נהיה כדבר הזה שהב״ד עצמם יצטערו ותרטיב
עיניהמ מדמעה.
אז אמרתי ליוסף די בזה ,מעתה גש הלאה כי רצוני לחזור ולדבר עמ
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לב
הרוח.
למקומו.

ותכף גתעלפה

מעט כהון

הנז׳

וחזר

יהודה

הרוה של

ג ץ יוני׳

שאלות מב״ד של מעלה
אמרתי לרוח הן עכשיו זכית ת ה ל ו ת לאל ללבוש מחלצות ונעשית אדם
מכובד .בא ואשלחך לב״ד הגדול שברקיע לשאול מב״ד דברים שאני מ ס ת פ ק
בהם• אמר לי מתירא אני שמא יענישו אותי .אמי־תי לו בוראי לא יענישו
אוחד בי א ת ה הילך בשליחותי .אמר לי אי אפשר לי ל ל כ ת שמה כי שומר
ה פ ת ח ל ע י :ה אותי ליבנם .אמרתי לו בוא לפני השומר ואמור לו אני
שלוח מ א ת יהודה לשאול דברים מפי הב״ד האם יש רשות ליכנס .אמר הרוח
זה אפשי־ להיות .ואגי י,תהי א ת ר־־ הכניסה ואת השאלות שמתי בפיו כמו
שנבאר בסמיך .יעלה הי־יח ב ה ח ל ת הל״־יה לביד ייגש אצל שומר ה פ ת ח
לשאול רשות ליבנה .והשימה אמר ל׳ הבה פה ;:• . .אלך ואשאל א ת פיי
ב״ר האם א:יחך ליכנם .והש-ימי־ שי<ל לב־יד והב״ד אמרו לו יכנס .ונכנס
הרוח והשתחוה מלא קימתו לא ־״•ן .וחזר ו ע מ י ואמיי הגה ע ת ה או .י משתחוה
לפני מלך מלב־ המלכים הקב׳׳ ה כמקים יהודה בי בן היא צרה עלי ובאשר
אמר שהוא משתהות לקב׳׳ה ו;ו קמו ׳,ימרו ה ב״ ד על ע:ז •־ר .ב ; ת ה ש ת ח ו ו ת
הרוח לפני הקב״ה .וירד אור מ ל מ ע ל ה ער מקום הב״ד להורות בי נ ת ק ב ל ה
אותה ההשתחויה ,ואחייב הזר הרוח והשתחוה למשיח במקומי .וה.יר והשתחוה
פעם ג׳ ל ס ו פ י ב״ד במקומי .וסופר הב״ד הוא הנקרא ספריא־יל והוא ממונה
על כל הבתי די,ים והוא החותם על בל פסקי דינים ועל כל הדברים
הנעשים בעולם .וכל זמן שלא ח ת ם אין אותו דבר יוצא לפועל .ועוד חזר
והשתחוה להב־יד עצמם במקומי.
ר

ואחייב קראו הב״ד לרוח וגנש אצל השלחן ושאל שאלות אל.־ )א( אם
נזרו הב־יד על הרוח להיות בכף ה ק ל ע בך ובך שנים .ואני מתקן א ת הרוח
ע ״ י היהודים ועי״כ מ ת ב ט ל ו ת נזרת הבי־ד מעליו .האם ' < בעיני הביר כ׳
הייתי נורם לבטל א ת מה שגזרו.
ר

תשובה .אין כוונת הב״ד להגקם מעושה רע רק כוונתם לנקות א ת
הכתמים שנעשו מ ס י ב ת העונות בהנרי־ן שלי כדי להכניסו לג״ .1והם יודעים
א ת הכתמים כמה שנים צריך ובאיזה מי; עונש ׳תנקו וימהרו .ואם א ת ה מטהר
ומנקה אותם בזמן מועט מה א כ פ ת להם לב״ד .אח״ב ראיתי שב :היי :בזוהר
בראשית דמ״ה רע״ב וז״ל •זב־יה גזיר וא־הי מבטל סלקא ד ע ת ך דא־הו־;.קטרנא
במאריה לאו הבי יכו׳ יעו״ש
שאלה ב׳ אט ארם

נכנס

בו רוח ו ב ו ם ה ש ב ת הוא מגע*

איתו ה א ם
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ת

^ י לי ליחד לו יהודים ואין גזה משום גורר אח הקלי׳ מן הרוח שהיא
ק אלוה ממעל.
תשוגה ,אס הוא ,מצמעב מוחל.
שאלה ג׳ גענין התענית של ל״ז שעות של שנת העיבור הנזכרת
* ליעקג דקי״ז ע״ג האם אמת הוא שיעלה לו גמקוס ת׳ תעניות.
תשוגה .אין רשות להודיע ,אגל תאמר לציגור שישארו גתעניתם ער
עכור חצי שעה וחמשה דקים מזמן המולד )נ־ל לפי שעיקר המולד הוא על
;* 1°איץ ישראל ולא על עיר בבל ויש הפרש בין ג ג ל לא״י חצי שעה
׳ יקים ,ולכן אמרויהב״ד שישארו בני בבל בתעניתם עד זמן המולד של
*  Pישראל.
ה ל

ב ז ת

ה

י שאלה ד׳ היא עמ״ש בספר עץ חיים בפרק א׳ דשער כ׳׳ה וז׳׳ל אס
 Pיהיה הסדר מצ״ל שהמ חכמה דעת בינה וכו׳ יערש .שאיך יהיה הסדר
 *°״ל היפך אותיות צל״מ.ת^ובה .דברים אלו אינם נמסרים ביד שליח ואנחנו ניתן דעת בלב
יהודה להבין אותם.
ושליחות זה היתה ביום א׳ כ״ד אדר ב׳ של שנת התרפ״א .ובליל ב׳
כ״ה אדר הנז׳ בעוד שהיה הרוח עומד ושואל לפני הבית דין אני הייתי
עיין באוחה דןםוגייא ומחזר עליה כמה פעמים עד שעה הרביעית מן
יילילה .ובשעה .ד׳ פתאום עלה במחשבתי פירוש הנון וישרי והוא הפירוש
שכתבתי בעניותי בספרי הנקרא בית לחם יהודה יעו״ש בדיה וכבר נתבאר
לעיל וכר.
ואחר כך בבוא הרוח ביום אצלי להחזיר לי תשובת השאלות כאשר
כתבתים למעלה .שאלתי אותו באיזה שעה מן הלילה היו שאלות ותשובות
י ׳״« יא״ל שחיו בשעה רביעית מן הלילה .וא״כ לסי״ז נמצא כי בשעה
*יאמרו הב״ד אנחנו ניתן דעת ליהודה להבין אותם .באותה שעה עצמה הם
לי בינה להבין כוונת הרב ז״ל .־
אחרי הדברים האלה אשר נשתדלתי עם הרוח לתקנו וקרוב היה לצאת
מאחותו לא עצר את עצמו מלטמא אותה .והלך בלילה ושכב עם
כלבתא ופרחו ממנו כל המלבושים והתחיל שער ראשו לצמח כאשר מלח,
והחחיל ביום לדבר אתו קשות ושאלתי את פי יוסף פקידו שעל מה חור
הרוח יסירו הרע .ואמר לי כי שכב לו אתמול עם כלבתא .ומבלחי והתחלתי
ליחד לו היהודים כמו המשים פעמים הכופים זח אחר זה עד שלא נשאר בי
כח ליחד עוד .וגם הרוח נצטער הרבה עד שלא היה יכול לסבול עוד
יהי" *«ץק .מתג ה2א 3ולא הייתי משגיח עליו,
מ

הנז

נ ת נ ו

לד
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י .מעשה יונה אבי יהודה

א ח י שפסקתי מליחד אמר הרוח אלך לי לקבר אבי יוגה ואקביל
עליך לפגיו .ותכף ה ל ך לו על קבר אביו וגתעבב שם כשיעור רביע שעה,
ובחזרתו אמר לי בי לא ידע אביו מפטירתו וסבר שעידיגו בחיים וכאשר
סיפר לו אופן מיתתו .גצטער אביו מאד וגתגלגל לארץ פגים ואחור וצעק
ו ב כ ה על בגו .ואח״כ אמר לו אביו א ב ל עב״ז עכשיו א ת ה מתוקן יותר ממגי
כי זה לי ט״ו שגה מ ע ת פקודת• ועדין לא זכיתי להיות מתוקן כמוך.
שאלתי לרוח היאך ראית א ת אביך אם הוא עירוב או לובש בגדים•
אמר לי לא רצה לגלות א ת עצמו לעיגי בי יכולים הרוחות להעלים א ת עצמם
זה מזה.
ואגי ה כ ו ת ב הביגותי מזה כי גם אביו חיה עירום ומפגי הבושה העלימ
עצמו מבנו .ולכן שאלתי א ת פ־ כהון א ח ו ת הי־וח האם תרצה להרשות א ת
אביך שיבוא ויתלבש בה כדי לזכות בו לתקנו .א מ ר ה רוצה אני .אמרתי
לרוה לך גא קרא א ת אביך .שיבוא ויתלבש בגוף כתון בתו כדי לתקנו.
והרוח שמח מאד בזה כדי שעי״כ אמשוך א ת ידי ממנו בהיותי עוסק עם אביו
הוא ימצא מעט ג ח ת מן צער היהודים.
ותכף ה ל ך וקרא לאביו ונתלבש בכתון ובהכגסו בתוכה ג ת ע ל פ ה כתון
מעט .ואמרתי לרוח מי אתה .ואמר אני הוא יונה .אמרתי לו אני רוצה
ליחד עליך כדי לתקנך .אמנם כאשר אפסוק מן היהודים .ת כ ף תצא מ ב ת ך
כתון ואל תבגוד בה להשאר מ ת ל ב ש בה .ואח׳׳כ כאשר ארצה עוד ליחד עליך
פעם א ח ר ת אני אקרא עליך יונה ו א ת ה תהיה מוכן ומזומן לקול הקריאה
ותבוא ל ה ת ל ב ש ב ב ת ך עד גמר היחידים ואחר כך תחזור ותצא ממנה .וכן
עזהי־ד תעשה תמיד עד אשר תתתקן לגמרי בעזי־ה.
אמר כן אעשה מבלי מצותיך כי איך אהיה מצער א ת בתי .וכי קטון
אני כמו יהודה בני .ב ב ק ש ה ממך ה ת נ ה ג עם בגי ב ג ח ת כי ילד שובב הוא
ולא ידע בושת .והגדיל נא ח ס ד ך עמדי להניד לי א ת שם כבודך ה א ם אין
א ת ה יהודה בן משה פתייא אחיו של ראובן .אמרתי לו הן .אמר לי ה׳
יגמלך טובה בעד מ פ ע ל ך וחסדך הגדול הזה שאין לו ערך כלל והוא יקר
מכל הון שבעולם .אמרתי לו גם אתם ה׳ יתברך יגמול לכם ח ס ד על ה ח ם י
שאתם עושים עמדי .ויונה היה תמיה על דברי ואמר לו היאך אגחגו גומלים
ל ך חסד .אמרתי לו אמשול לך משל לתינוק היונק ח ל ב משדי אמו והרי
היא עושה עמו ח ס ד גדול לה :יק אלתו שאם אינה מניקה אותו הרי הוא מת.
אמגם גם התינוק הוא גומל ח ס ר לאמו להריק ה ח ל ב מדדיה •שאלמלא כן היד׳
ה ח ל ב מתייבש בדדיה ויהיו דדיה נפוחים וקשים כעץ וצריך הרופא לחתכם .כן
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י הרבי בעגייגגו כי אגי יגעתי זמן מריבה עד שזכגי ה׳ להתלמד יהודים אלו
יאם לא ימצא להם קוגה א״כ נמצא שכל יגיעי היה לריק זדו .אבל עתה
שמצאתי להם קוגה גהה דעתי עלי שלא היה יגיעי לריק.
אמרתי .ליוגה קידם כל דבר הגד גא לי ואל תכחד ממגי מאומה במה
היתה חמאתך כי גשארת היום מ״ו שגים בכף .הקלע .ומי יודע שכמה שגים
תהיה עוד בכף הקלע על אותו העון .אמר לי חמאתי מימי רק פעם א׳
נלכד .וכה גפל העגין כי אגי הייתי מםרםר בין הסוחרים המוכרים
גלומי משי ותכלת וארגמן להיות אמצעי בן המוכרים והקוגים ומזה היתה
סיגםתי ופרגםת ביתי .ולפעמים יודמן איזה דבר גחוץ וצריך להשכים לבית
הסוחרים עצמם ולדבר עמהם .ופעם א׳ אירע שלא היה הסוחר בביתו ואמרה
$ .vjשתו שב .מעמ עד שאשלח אחריו לקראו .והיא שלחה את אמתה לקרוא
־ את כעלה .ובשלחה את אמחה באה .וגשקה את מגעלי ואמרת לי בבקשה חנה
לי את אהבתך כי אין אתגו מי בבית .והושימה ידה לחיקה והוציאה עשרים
ק ל כסף .והגיחה בחיקי .ואני לא יכולתי לכוף את יצרי ועשיתי בקשתה.
יזה היה עוגי וזה לי מ״ו שגה בכף הקלע ולא אדע עד מחי אהיה בצער
הזה כי לא הודיעו לי הב״ד) .אולי לפי שגרס לאסור אותה על בעלה לכן
ככל פעם שמתחבר עמה בעלה גחשב ליוגה עון בפ״ע ומוסיפין ליוגה עוד
כמה שגים להיות בכף הקלע כי עוון זה הוא עושה פירות ולכן לא הודיעו
הב״ד ליוגה כמה שגים יהיה בכף הקלע( ומםגי זה חעון ל ב ד א ג י לוקה.
אמרתי׳ לו לא עשית תשובה בחייך על עון זה .א״ל לא כי בושתי וגכלמתי
להגיד פשעי וחמאתי לחכם ולא עשיתי שוס תיקון .והתחלתי ליחד עליו והיה
כיאב לו היחוד מאד מאד והיה סובל הכל בדומיה .ואחר גמר היהודים תכף
יצא והלך לו.
ע

וכיום הב׳ קראתי ליונה ותכף בא וגכגם בבתו ואמר/לי בי אתמול
•אחר נמר היהודים קראוני הב״ד ואמרו לי כי נשאר עליך שש שנים .אמרתי
לי א״כ איחד לך היום יותי מאתמול אולי ירחם ה׳ עליך וימחול לך את שש
#גיס הנשארות ותזכה ליכנם לניהנם .ואותו היום חזרתי על היחור כמה
סעמיס ואח״כ יצא והלך.
ביום ג׳ קראתי ליוגה ותכף בא וגכגם בבתו ואמר לי כי אמרו לו
״ שנשאר עליו שנה א׳ בלבד .אמרתי לו בעזה״י ביום ה ח ילבישוהרהב״ד
כתונת תכלת כפי מדת אורך קומתו וילך לו לניהנם שזהו מלבוש חמיוחד
יי^עיס יורדי ניהנם,
אמר לי יונה בבקשה מכך הודיעיני גא מה יש בגיהנם ובמה אני
'יין שס .אמרתי לו יש ז׳ מדורין בניהנם זה לממה מזה .ומדור העליון
יא של אש והוא גחלימ כל אחד היא גדולה כהר .גדול ומושיבץ
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עליה א ת הרשעים וזה המדור הוא קל ונח מכל המדורים .כי מדור הב׳ הי*
קשה ממנו והג׳ מוא קשה סן השני .עד שמדור הז׳ הוא קשה מכולם .א
הנלע״ד ש א ת ה נידון במדור העליון.
ב

אמר לי ב ב ק ש ה ממך שתאמר קדיש עלי .אמרתי לו כן אעשה כ ד ב ר י ו
אח״כ יחדחי עליו כ מ ה פעסים ואחר נמר היהודים יצא מ ב ת ו והלך לו .ואן
אמרתי קדיש בב״הכ למנוחתו ולא קראתי אותי ביום ד׳ וביום ה׳ ל י ח י ׳
כי לפי דעתי כ ב ר הוא נ כ נ ס לגיהנם ואין לו רשית לבוא אלי.
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בגדי ש ב ת כדי שאהיה פנוי לעסוק עם יונה הגז׳ .כס צזית•־ לכתון בתו שתמהר
ותחיש להכין א ת צרכי ש ב ת כדי שתהיה פגויה ל ע ס ק אביה .ובבואי לביה
יונה ב א ה כתון וישבה לפני .ואני ה ת פ ל ל ת י לפני ה׳ ת פ ל ה קצרה בניםי*
זה יהר״מ ה׳ שתשלח לי א ת יוגה בדי לתקנו .ועוד ל א גמרתי ת י ב ת ל ת ק
ה נ ה יונה ב א ונכגס ב ב ת ו והוא יגיע ומושך גשימות ת כ ו פ ו ת זו א ח ר י•
ואמרתי לו יונה .והוא הוריד ראשו למטה .כלומר כן .ורמז לי בידו ש א מ ח מ
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אמרתי לו ה א ם ה ל כ ת לניהנם .אמר כן .באיזה מדור הורידוך .במדור
אש א ב ל ל א כמו ש א מ ר ת כבודך שהם גחלים גדולים א ל א הוא ים של א
וגליו ה ם עולים ויורדים כמו גלי הים וגם המלאכים איגם יכולים לגשת אליי
ר ק מקלעים אותנו ב ק ל ע מרחוק וזורקין אותנו שמה א ח ר שגפשוט א ת ה כ ת ו נ ת
שעלינו ונניח אותה ע ל ש פ ת ים האש .אמרתי ל ״ איך יצאתם משם
׳
מ א ח ר שאפי׳ המלאכים איגם יכולים לגשת שמה .אייל רוח יצאה מ א ת
ודחפה ע״פ המים והפריחה משם ב פ ע ם א ח ת א ת כ ל הגשמות והשליכר׳
ע ל י ועודני לובש
ל
אותם על חוף הים כל א ח ד א ל
א ת ה כ ת ו נ ת ב א אלי שליח מב״ד וא״ל קוראים אותך הב״ד .ואני זחלתי ו א י
ואחזני חיל ורתת ורעדה כיולדה והלכתי לב״ד .ואמרו לי מי מכירך בעולם
התחתון .אמרתי ל ה ם יהודה משה אפתייא .אמרו לי לך אצלו כי
קוראך ואחר גמר עסקו עמך תחזור ל ב ו א לפגיגו.
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אמרתי ליונה כ מ ה יש מ ר ח ק מ פ ה עד מקום הב״ר ומב׳׳ד עד ניהנס .א מ י
לי יש מ ר ח ק עד הב״ד ארבעים שנה ומב״ד עד גיהנם ארבעים שנה .ו א ל
ה כ ו ת ב הייתי תמיה מ א ד מ א ד ונשאתי ת ה ל ה ו ר נ ה ל א ל ית׳ שמו ל ע ד שאיו
בשיעור ת פ ל ה קצרה זו ש ה ת פ ל ל ת י לפניו ואמרתי שישלח לי א ת יונה ל ת ק
נ ת ק פ ל זמן מ א ה וששים ש נ ה שהם של עליית ה ת פ ל ה עד הב׳׳ד ושליחות
השליח על יונה עד גיהנם וביאת יונה עד הב״ד ומב״ד עד עו״הז .וזה מ ל ב י
המשך זמן דיבור ה ב י ד עם השליח ודיבור השליח עם יוגה ודיבור הב״י
»יי« יויה ויידייו לא ייירתי א ת תיבלתי .דייל זה נ א ת ר והיה יירת יקראו וביי•
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לו כמה חודשים גזרו עליך להשאר בגיהגס אמר לי ם׳ חודשים .אהה
^
^ יאיי ואבוי על גפשי .כי בשגי ימים אלו לא .יכולתי לםבול הצער ההוא
׳יא קשח מהמוח .וא״כ איך אגי צריך להשאר שם ט׳ חודשים .אמרתי לו
י  °לא מצאת גחת רוח מצער גיהגם בעת שאמרתי קדיש על גשמתך
י אמר לי לא .אח״כ חזר ואמר כן כן זכרתי בי בהיותי בתוך ים
י  -היה כל גופי גצלל בתוך האש .והייתי מפרכם בידי וברגלי כאדם הגטבע
? י היותו קרוב למות יאח״כ יעלה ראשי לבדן כדי למשוך גשימה וחוזר
יל בתיך האש ,ולפעמים ראיתי שיש בי יכולת להציף את כל גופי על
האש שיעור קטן ואחייב אתזור ואצלול .והייתי תמיה על עצמי איך היה
כת ישומ על פגי האש אבל יתכן שזה היה בעת אמירת הקדיש.
לי איזה הוא קשה כף הקלע או דיגה של גיהגם .אמר לי יש בזה
י' שאין בזה .כי כף הקלע הוא קשה מגיהגס אבל איגו גמשך כל כ״ד שעות
ל היום כי יש בו איזה שעות של ממחה אך דיגה של גיהגם אעם״י שהוא
 • £ף הקלע אין בהם שעות של ממחה .והתחלתי לעםוק עמו ביחודים עד
* נחה קמגה .ואח״כ שלחתיו מעלי ולא קראתי אותו עוד כי אם בע״ש הבאה
 uכערכ שבת הבאה התפללתי לפגי הקב״ה שישלח לי יוגה ותכף ומיד בא
יגה כגז״ל.
אמרתי לו שגם היום חרדה גדולה גפלה עליך בעת בא שליח ב״ד אליך.
י לא גבחלתי כי ידעתי שהמטר הזח הוא מהעב שלגו.
אמרתי לו האס שליח ב״ד בא עמך עד הלום .אמר הן והוא עומד פה .האס
י
יעת את שמו .הן ,ישועה שמו .אמרתי לו טעית לא ישועה שמו אלא יהושע
 °י י א״ל אתת יודע יותר .אמרתי לו הבט גא וראה 6ה יש בידו .אין בידו
מאימה .לא המבת לראות כי יש ביד ימיגו שעוה ,וחזו; יוגה והביט בכווגה
אמר כן הוא האמת והוא מחבא אותה תתת כגפי והעלימה ממגי .אבל
* * ך ידעת את כל זה .אמרתי לו שכן כתב ח״ר יוסף חיימ ז״ל באדרת
אליהי כפי קורח משם רבי שמשון האםמרפולי ז״ל .ולמה העלימה ממגי.
ל&י שאיגה צריכה רק לצדיקים כדי שלא יווקו בזמן הליכתם ע״ד גיהגם .מה
^ י אליך הב״ד יבאותו ערב שבת העבר בעת חזרתך אצלם .אמרו לי גשאר
עליך גי חודשים בגיהגם.
אמרתי לו שמח יוגה ותן הודאה להשי״ת שמחל לך ששה חורשים
מיינה של גיהגם ,אמר לי-אדוגי יוודע לך כי ג׳ חודשים שגשארו הס הקשים
שבהם ,והס שקולים כצער ששה חודשים ממש ,א״ל אל .תדאג כי ע״י היהודים
אלה יעברו מעליך בעהדיי ,בא ואיחד עליך אולי יחגן ה׳ ויעבירם מעליך,
והתחלתי ליחד עליו כמה פעמים זה אחר זה ,ובעת היותי עסוק ביחרדיס
נרתע לאחוריו וחרד וגחעלף .ושאלתי אותו על מה זה חרד וגתעלף ולא היה
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בו כ ח להשיב לי ,ואחר ג׳ דקים אמר לי כי באו ב׳ מלאכים וכל א ח ד תלש
ושמם ביצה א׳ מביציו ותבף ומיד חזרו וחיברו אותם במקומם ומרוב כ א ב
התלישה פ ר ח ה נשמתו ונתעלף עד אשר עבר ה כ א ב מ ע ם מעט ,ואני עסקתי
עמו ביהודים בע״ש ההוא עד שעה עשירית ומחצה מהיום ואח״ב פטרתיו
ו־צא והלך למקומו ,וביום ה ש ב ת קראתי שוב ליונה ותכף ב א אלי ,אמרתי לו
מה אמרו לך הב״ד ,אמר כי אמרו לי שנשארו עליו להיות ג׳ ימים בגיהנם,
והבינותי מדבריהם כי תקנו לי מלבושים אחרים המיוחדים ללבשם ב ע ת
הליכתי לג״ע ,ושם אשב מחוץ לג׳׳ע זמן מוגבל לא ידעתי כמה ,ואח״ב
חוזרים ונותנים לי מלבוש א ח ר אשר א כ נ ס בו לנ״ע ,ו א מ י ת י ליונה ער כאן
תחום ש ב ת אין לי עוד ע ס ק עמך ,וקראתי עליו מקרא זה וישלח א ת היונה
ולא יספה שוב אליו עוד.
ונחזור על עגין הרוח הגקרא יהודה בן יוגה הנז׳ כי ב ב ר כ ת ב נ ו
למעלה שחזר לטמא א ת עצמו ולהקשות א ת ערפו ,ועסקתי עמו זמן רבי
וכאשר יהיה קרוב ל ה ת ת ק ן ולצאת הוא חוזר ומטמא א ת עצמו עד שנלאתי
נשוא ,ומרוב צערי ה ת פ ל ל ת י לפני ה׳ ואמרתי לפניו רבש״ע יהר״מ שאם הנשמה
של יהודה זה היא כלולה משני ניצוצות של ששים רביא ניצוצות ואפשר
ל ח ל ק אותה לשגי גשמות של בגי אדם )כגז׳ בשאר הגלגולים ה ק ד מ ה י״א(
נא ייטב נא ח ס ד ך שתפריד א ת ח ל ק ה ט ו ב מ ח ל ק הרע ש ב ה ותעשה אותו
לשני גשמות כדי שלא יתקלקל ח ל ק הטוב עם ח ל ק הרע ויבא ח ל ק הטוב בגלגול
באדם בפ׳׳ע כדי שיתוקן לגמרי ,ו ח ל ק ה ר ע ישאר ליהודה ואני מוכן למרוח
בלי גדר עם ח ל ק הרע שבו כדי לתקגו בעזה״י.
ואמרתי לרוח הואיל ואתה מטמא א ת עצמך .ה ת פ ל ל ת י לפגי הקב״ד׳
לחלוק אותך בלילה הזה לב׳ חלקים ח ל ק א׳ מטבור ולמעלה וחלק ב׳ מטבור
ולמטה ,ומעתה אינך אדם שלם כי לא ישאר לך כ״א שתי רגלים וראש
הגוויה .ואמרתי לו כן כדי לצער אותו אולי יכגע לפגי ,ועכ״ז עדיין הוא עומד
במרדו ומחציף פניו ואיגו חושש לדברי
ואמרתי אגי אל לבי אם הב׳׳ד יסכימו לחלוק א ת גשמתו מי יגיד לי•
כ• בודאי הרוח איגו רוצה להגיד פן אשמח לאידו .לכן צויתי א ת יוסף
הפקיד ליכנס עמו לב״ד ל ר א ו ת א ת ה נ ע ש ה בו ולבוא ולהגיד לי ,וב״טןלה
הרוח בלילה ליתן דין וחשבון נ כ נ ס הפקיד עמו ,והב״ד הכניס א ת הרוח
בחדר א׳ והוציאו א ת ה פ ק י ד מב׳יד ולא ר א ה הפקיד מאומה .ו ב ע ת בואי ביום
אל הרוח ראיתי א ת פניו והנם זועפים ולא רצה להשיב על שאלת• האם
חתכו אותי הב״ ד לשגים .ולבסוף דיבר בכעס גדול ואמר שמח על
שחתכו א ת אברי לחתיכות דקות וחלקו אותי לשגי גשמות והרי אגו חצי
גשמתי .א ב ל לא נשמעה ת פ ל ת ך כמו ש א מ ר ת שאין מניחין בי רק שתי הרגלים
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ייאש הגוויה ,אבל גם את זה לא רציתי להגיר לך אך מה אעשה כי כן צוו
עלי ב״ד שאם לא אגיד לך יעגישו אותי ואגי מתירא מן העוגש.
אדדכ אמרתי ליהודה גשה גא אלי ליחד עליך ויגש ,והתחלתי ליחד
עליי כדי לתקן את שארית חלק־ הפגום של הגפש ,והייתי• עומק עמי ביהודים
כמו שגה אי.
בתוך כך דפקו עלי הדלת בלילה ואמרו לי פי ילד יולד לגו ולמחר
א המילה ואבי הבן גתקוטמ עם היולדת על׳ בי הוא רצה להזמין בגות
יזעיליס לרקד ולשורר בסעודת המילה ואשתו מיאגה בדבר המכוער הזה
ייייא גשבע שלא ישב על כסא אליהו וכעס וגכגם לחדר וסגר הדלת בעדו
ואנחנו באנו להזמין אותך לישב על הכסא במקום אביו ,ואגי כשהלכתי ביום
לכית היולדת אשר שס היו מלין התינוק דברתי על לב אבי הבן להתיר לו
י ע ת ו ולישב על הכסא והוא לט את פניו-בשמלה ולא רצה לראות את
ילא השגיח על דברי .וישבתי אני על הכסא והייתי סנדק ובעת המילה
<*ללתי לפגי הקב״ה שלא יפגום תיגוק זה את בריתו ולא יהיה גשכב או
#יככ עם הוכור כמו יהודה בן יוגה ותכף עלה במחשבתי שזה הילד הוא
ל ק המוב הנברר מן נשמת יהודה בן יוגה ,ולכן געשה קטמה בין אבי הבן
ץ אשתו כדי שעי״כ אזלה להיות סנדק ביום מילתו ,ומי כחכם ומי יודע
פשר דבר כמוהו יתברך ששלח חולי האבעבועות על הילד הזה ונשחת תואר
י י כי כולו געשה גומות .גם גתעוורז שתי עיניו היפיפיות ולא נשאר מאור
ככת עיגו כ״א מעט מזער שע״י הדחק יוכל להכיר צורת האותיות כדי שלא
* ל לא למשכב זכור ולא לגיאוף ועדין הוא חי ועתה בשגת^התרצ״ג הוא
 1עשר שגיס.
ואגי בכל אותם הימים וגם אח״ב לא משכתי את ידי מליחד על יהודה
הגז׳ .וכמה פעמים אייל .יוסף פקידו למת יטריח כבודו עוד עם יהודה הגז׳
היא קליפה גדולה לא תוכל לטהר אותו אבל אגי לא חששתי לדברי
»קיד והייתי משתדל בכל כחי בכל יום ויום אולי אוכל לתקגו ולא הועיל
כי מאומה ומשכתי את ידי ממגו ועד.היום הזה עודגי הוא עצור באחותו רק י
שפירש לו מן הבעילות לפי דבריו.
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יא .מעשה עזרא בן אשר
ראיתי בחלום ביום השבת של שגת החרע״ג בחודש שבט בהיותי ישן
שגת הצהרימ שאגי הולך בשוק המוכרים בו תבואה הגקרא שיק אל שורגא
יהגה שם ב׳ כלבים עומרים זה גוכח זה והם דוחקים זה מזה כמו ד׳ אמות,
יהיו הכלבים גובחיס זה על זה ,והתבוגגחי בכלבים וראיחי שבכל א׳ מהם
מגולגל איש.א׳ .בכלב ־הגדול •מגולגל אופה א׳ בן המשים שגה ושער
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זקגו מחורך מאש התנור .ו ב כ ל ב הב׳ הקטן ממגו מגולגל אופה ב׳ בן מ״ה
שגים וגם שער זקנו מחורך מאש התנור .והם מרגישים בעצמם שהם בגי
אדם היושבים בתוך הכלבים .וכאשר רוצים ל ד ב ר זה עם זה אינם יכולים
ל ד ב ר כי אם ע״י ת נ ו ע ת אברי ה פ ה והלשון של ה כ ל ב ולכן הם נובחים•
וכאשר הביטו אלי ידעו בבירור כי אני ראיתים והכרתים ולכן בושו ונכלמו מ א י
וכבשו א ת פ נ י ה ם ב ק ר ס ע והלכו כל א׳ מ ה ם למקומו ,א מ נ ם לא ידעתי ב מ ה היה
עונם שנתחייבו ל ה ת נ ל נ ל ב כ ל ב ואח״כ ראיתי בש׳ רוה׳׳ק תיקון כ׳ רי״ח ע״ב
ש כ ת ב שם וז״ל דע כי אמרו רבותינו ז׳׳ל ה ב א על הגויה קשורה בו כ כ ל ב וכוונה
רבותיגו ז״ל היא כי ה ב א על הגויה יתגלגל אחרי מותו ב כ ל ב וכו׳ יעו״ש.
ובעודי ישן חזרתי וראיתי איש א ח ד א ו פ ה ה נ ק ר א עזרא בן אשר•
אשר הוא היה ח ב ר אלי בהיותינו תינוקות של בית רבן ב ש נ ת התרכ״ה כל
א׳ כבן שש שנים ומן אותו הזמן עד שגת התרע״ ג נ ת פ ר ד ה ה ח ב י ל ה
ולא ראיתיו עד ה נ ה  .ובאותו ש ב ת ראיתיו בחלום הוא ועשרה אנשים עמו
כולם לובשים כ ת ו נ ת ת כ ל ת כ מ ד ת קומתם ועזרא אשר הנז׳ ב א ו ה ת נ פ ל עלי
ואמר לי ה נ ה היום כולנו מזומנים לילך למחר לניהנס כי כ ב ר גגמי־ לנו עונש
כף ה ק ל ע מעלינו ואלו ה כ ה ו נ ו ת שאנו לובשים הם מלבושים המיוחדים ליורדי
גיהנס .ואנחגו יראים וחרדים מדינה של גיהנם .ב ב ק ש ה מ כ ב ו ד ך אולי תוכל
להצילנו מגיהנם או ל פ ח ו ת יקל מעלינו הצער אשר הוא שם .אחייב ראיתי
א ת עצמי שאני במרתף שבו בית ה ט ב י ל ה ואני יושב על מ ט ה מוצעת ובסמוך
לי מצד ימיני הוא ב י ת ה ט ב י ל ה והוא עמוק מן ה מ ר ת ף כמו עשרה מדרגות
ובכולם אין מים ר ק בסופם שם היו המים של הטבילה .וראיתי שבאו אותן
היו״ד אנשים כדי לטבול .ובהניעם אצל ה ב א ר עלו המים ל ק ר א ת ם ומלאו א ת
כל המדרגות ועוד שטפו בקרקע ה מ ר ת ף בגובה חצי א מ ה וברגע ט ב ל ו כולם
ולבשו כתונות לבנים ונתעוררתי .וכ׳׳ז היה ב ש ב ת בשעת ה מ ג ח ה והלכתי
לבהכ״נ ואחר ה ת פ ל ה שאלתי על בית עזרא אשר הגז׳ ומצאתי א ת אחיו ואמר
לי כי היום ששה חדשים משנפטר עזרא הנז׳ .ואני ה כ ו ת ב עשיתי להם תיקון
א ח ר ה ש ב ת כפי מ ה שהשינה ידי לפי שעה.

יב .מעשה מנשה בן משה שאשא הכהן
לעיר
וביום
הכהן
אשר

ב ש נ ת התרע״ט ביום ו׳ בה׳ ב א ב נסעתי ב ר כ ב ת אל כ פ ר ב ע ק ו ב ה הסמוכה
ב ב ל ובבואי שמה נ ת א ר ח ת י ב ב י ת הר׳ ראובן נסים דור קצאב הי"•"
ה ש ב ת א״ל בעל ה ב י ת הגז׳ ימחול כ ב ו ת לבוא עמי ל ב י ת משה שאשא
הי״ו לגחמו על הריגת בגו יחידו מגיעה שנהרג ע״ י הארםל הערלים
באו לגנוב א ת ממונו בשבוע שעבר ,ולבסוף לא השיגה ירם לגנוב

רוח1ת מספ! »n
מאומה .ולמשה שאשא הגז׳ אין לו עור בן או בת ,גם מנשה הגהרנ לא
הגיח אחריו בן או בת.
ובבואי לבית משה שאשא הגד התחילו הוא ואשתו לבכוח בי זקגים
המה לימים כמו בגי ע׳ שגה ,ואמרו לי אולי כבודו יכול להגיד לגו םיבת
הריגת מגשה על מה גהיתה ,ואם הוא מגולגל ומחוייב בגלגול האי הרג,
אגחגו מה פשעגו שאגחגו סבלגו את כל צער הגדול הזה. ,וכדי להפיג אח
*ערס ויגוגם אמרתי להם בשובי בשלום לעיר בבל שם אביגה בספרים ואחזיר
להס תשובה על זה וביום ב׳ בשבח בה׳.לחורש אב חזרתי לבבל,
וביום מ׳ באב .שחרית כאשר היעו אומרים קיגות בבה״כ גתגמגמתי
כעת אמירת הסיגות וראיתי כי גער א׳ הלך מעיר בבל עד כפר בעקיבה
ועמו מאה דיגרי זהב לישא וליתן בהם שס כדי לפרנס אביו ואמו הזקגים
שהגיח בעיר כבל ,ובבואו לבעקיבה שכר חדר א׳ בפוגדק ,ואיש אחד זקן
;
הרגיש שיש להנער ההוא ק׳ דיגרי זהב ורצה לגגוב אותם ממגו .אבל לפי
שהיא זקן ותש כת לא יוכל לעשות דבר זה לבן הלך וגלה סוד זה לנגב
אחר יהודי בחור והחגו ביגיהס שהבחור יגגוב והזקן יעמוד לו למשמר והזקן
יקח לו חלק מן הגגיבה ההיא,והזמיגו מפחח לפתוח בו את החדר ש*כר
לו אותו הגער,
ויהי בלילה ההוא והגער היה ישן והדלת סגור עליו מבפגים ,ובאו ב׳
גגכים הגז״ ופתח גגב הבחור את החדר בלם ,וקודם כל דבר געץ סכין בלב
הישן ושפך את דמו ארצה וכאשר היה מחפש אח״ב על הק׳ דיגרים .באו
י י א גדולה אל הפונדק וייראו הנגבים על גפשס ויברחו.להם ולא גמלו
מאומה ,וכאור היום נמצא הנער הרונ לא גודע מי הכהו ,וסוף דבר קברו
את הנער ושלחו את הק׳ דינרים לאביו ולאמו שבבבל ,וזה הנער היה בן
יחיד לאביו ולאמו ומכלכל את שיבתם ,ואותו החדר שגהרג בו אותו הגער
יייי יראים בני אדם לשכור אותו ונסגר על מסגר שנים רבות.
ואחר שנקבר עלתה נשמתו לב״ד של מעלה ותתבע את דמה מן
הרוצח ומן אותו הזקן ואמר כי כאשר עשה לי כן יעשה לו ,שנם הוא יהרג
ילא ימלו ממוגו וגם יהיה מכלכל את שיבת אביו ואמו וגם לא יגיח זרע
אחריו.
ש י

והב״ד ש״מ שאלו׳ אח פי הגהרג האס איגו רוצה למחול להם .והשיב
*איגו מוחל להם כל מאומה ,והב״ד עשו כדבריו כי אחרי מיתת גגב הזקן
לגלו אותו במשה שאשא הגד שהיה דר בבבל ולא גפקד בזרע עד היוחו בן
חמשים שגה .ובהיותו בן המשים שגה הלך הוא ואשתו לכפר בעקובההגז /ובא
ללון באותו'םוגדק עצמו .וגזדמן כי בלילה ההוא היו אורחים רבים בםוגדק
יגשכרו כל החדרים ולא גשאר בלתי אם אותו החדר הסגור שבו גרצח הגער
ג
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ואותו ההדר היה בנין ישן נושן כי לא חששו בעלי הפונדק
החדרים מאחר שאי; אדם רוצה לשכור אותו ,ואמר הפונדקי
יהיה החדר הזה סגור ,מוטב לפתוח אותו ע ת ה להשכירו
ולאשתו הנ׳יל לפי שהם אינם יודעים שנהרג בו אדם ואיגם
להם א ת החדר ולנו בו.

לבנותו כ ש א י
בלבו עד מתי
למשה שאשא
מקפידים ופתח

ובלילה ההוא קראו הב״ד לנער הגהרג ואמרו לו הגיע ה ע ת שהוולד נפש
ההרוג בעילם .האם א ת ה מוחל לו או לא ,אמר איני מוחל לו כלל .אמרי
לו א״כ רד ועמוד ב פ ת ח החדר אשר גהרגת בו .וירד ה נ ה ר ג ועמד שם עד
ששמש הזקן ההוא א ת מטתי ובאה גשמת ההורג ופחדה וחרדה ורגזה מלהכגם
ב ט פ ת הזיונ ההוא .ועמד הנהרג והכה אותה ואמר לו רשע הכגס בטיפה
כדי לקבל עונשך .יעל ברחה של אותה הנשמה נ כ נ ס ה ב מ פ ה ההיא וזהו בן
משה שאימה אשר גהרג ע״י הארמל ולא נטלו מממונו כלום .ע״כ ראיתי ב ע ת
היותי מתנמגם ב ע ת אמירת הקיגות .וכל דברים אלו הראו לי בעיגי ולא
בסיפור לבד וכאלו הייתי עומד ורואה א ת בל הנעשה מ ת ח ל ה ועד סוף•
וכתבתי דברים אלו לכפר בעקובה להר׳ משה שאשה הג״ז תשובה על שאלתו
הג״ז :

יג .מעשה יחזקאל עזרא בן ישראל
בא אלי יחזקאל עזרא בן ישראל ה ס כ ו ג ה בשם בכור .ואייל כי היום
כמה שגים באים לי הרהורים רעים בלבי ב פ ת ע פתאום ב ע ת היותי ב ת פ ל ת
לחש או בזמן שאומר קדיש אז קדושה וכאלו אחד מדבר בלבי ואומר לי
המיר א ת דתך ב ד ת הפורדסטגי ח״ו .וכל כך היה ההרהור קשה עד שהיה
מפריע אותי ופוסק אותי מלומר קדיש או עמידה וזה לי כמו עשרים שנה י
מעת שהלכתי אצל ח״ר יוסף חיים בן ח״ר אליהו נר״ו )דל( וספרתי לו עני!
זח .וח״ר יוסף חיים נר״ו שלח אגרת לח״ר אליהו סלימאן מני נר״ו מ״ל(
לעיר חברון תובב״א והשיב לו בי קלי׳ גדולה מלובשת בתוך ל ב בכור הנז׳
אין לך עסק בה .ע״ב הי ת ה התשובה .וח״ר יוסף חיים יעץ לי ל כ ת ו ב מזוזה
ולישא אותה על לבי אבל לא הועילה לי כלום .ב ב ק ש ה ממך בדוק אותי
אם רוח נכנם בקרבי .ולפי שבכור ה נ ד הוא אדם ישר וירא ה׳ נעגתי לבקשתו
והתחלתי ליחד אצל אזנו היחוד של הרוח כדי שיכנס ה ב ל היחוד תוך אזנו
ותוך אבריו כי ה כ ל א של היחוד מפיק ה ב ל א של הרוח.
ובהיותי מיחד לו באזנו התחיל בכור לצחק אח״כ אמרתי לו על מ ה
בלבי והוא מ ק ל ל אותך
א ת ח מצחק .א״ל כי כמו בן אדם מדבר
קללות נמרצות ואומר הלא יוסף חיים רבו של זה האיש יעץ עליך לישא
מזוזה .נוח מזה היה לו להניח א ת המזוזה ב ב י ת ה ב ו ש ת )ח״ו( .וזה תלמידו
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^ ׳ ^ רב ומחצה מערך רבו יוסף חיים .וע״ז התחיל לקללך קללות נפרצות
\ י'יס רבים,
ואני כשמעי זאת חזרתי ליחד באזנו כמה פעמים הכופים זה אחר זה
א השסק עד שגלאתי והוא היה מקלל ומחוץ* ומגדף בלבו של בכור ולא
עליו .לסוף אמר לי בכור המחן ער שאשמעה מה שידבר בלבי.
אמר לו הרוח ׳לבכור אמור ליהודה מה רוצה ממני .אמרתי לו רצוני
.
יעת מאיזה עיר אתה ומה שמך ולא חהחל ולא השקר בי כלל .ואם חחריס
י אני אראך את נחת זרועי עד אשר אשביעך מרורים ויםורים קשים
ישיב הרוח לבכור כי כמה אנשים כסי יהודה זה היו רוצים להניד להם את
ועלו חרס בידם כי אני חזק מצור ואיני ניחת מפני כל.
אמרחי לו א״כ אנסה נא עוד ונראה דבר מי יקום .ואם איש חזק אחה
מלומד ביסורים הכין עצמך מעחה לסבול צער היהודים שהם כמו אש בנעורת
קשים מצער ניהנס כי לא אעזבך עד אס תניד לי שמך ושם עירך
אמת .וכל צער היהודים אלו אתה תסבול על חנם על שאינך נכנע מלפני
ואתה הוא הגורס צער זה לעצמך ולא אני.
והחחלתי •ליחד תוך אזנו כבתחלה ולתקע בשופר סמוך לאזנו בכונות
הנודעים כמה פעמים תכופים עד שנלאה נשוא .והיה בכור צועק די די כי
הוא נכנע ורוצה להניד שמו ושם עירו ולא הייתי משניה לדבריו כי ידעתי
אח מגהג הרוחות שהוא כמנהג פרעה כי כאשר יראו הרווחה חוזרים להקשות .
את ערפמ לכן רציתי להראות לו את כח שמות הקדושים ואחר שפסקתי מן
היהודים אז היה הרוח עיף ויניע ושאל זמן מה כדי להנפש מיגיעו.
ואח״ם אמר לי למה אתה שואל על שמי ועל שם עירי מה כוונתך
כזה .אמרתי לו כדי לתקן נשמתך שתכנם לג״ע ולא תהיה עוד בכף הקלע.
אי אפשי לא בך ולא בתיקונך ואיני רוצה ליכנם לנ״ע*
אמרתי לו עדין אתה מתרים כנגדי .והנשתי את פי אצל אוזן בכור כדי
לחזוד וליחד .וצעק הרוח בלב בכור ואמר שיגיד את שמו ואמר ששמו דוד בן
סבתי בן רבקה מעיר אזמיר .והוא היה מומר ובא על גשים גבריות ולא הגיח
זדע־ אחריו .וזה לו י״ז שגים משכגם בתוך בכור הזה :ואמר לבכור מה לך
כי נזעקת והרעשת את העולם עלי .וכי כלום אגי מזיקך או עושה לך מאומה
יע^ ואס אתה מקפיד על מיעוט מתשבית האלו אני נזהר מכאן ולהבא שלא
א לך עוד מחשבות רעות .והנח אותי במקומי כי אנה אצא ואלך ואיזה
הוא מקום מנותחי .אמר לו בכור לך לניהנם.
אמר לו עדין אין אגי ראוי ליכגם לניהנם כי אני מחוייב משום נדה
וגויה וזוגה .ואס חבוא עוד אצל יהודה אמותה הפעם .אך הגה אותי
במקומי ולא אזיק לך עוד והמות יפריד ביגי וביגך ובו׳ וכד .כל הדברים
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ה א ל ה דיבר הרוח ב ל ב בכור ובכור היה מגיד אלי .אך לפי שלא יהיה רצוני
להטפל ברוחות לכן עשיתי לו ה ת ר א ה שאם יחזור להביא הרהורים רעים ב ל ב
בכור יד אשלח בו.
והגה לא עברו עוד כי אם ימים מועטים וחזר הרוח למורו הרע
והתחיל להביא מחשבות רעות ב ל ב בכור ובא בכור וסיפר אלי .ו ה ת ח ל ת י
ליחד אצל אזנו וגזרתי עליו להגיר לי שמו ב א מ ת ואמרתי לו כי ה מ ל א ך
הממונה על היהודים הוא הגיד לי א ת שמך ושם עירך )התלתי ברוח( ולכן
אגי מיחד אצל אזגיך פעמים רבות עד אשר תאמר לי א ת שמך כמו שאמר לי
המלאך .וגבעת הרוח מדבר זה ואמר לי כי שמו צבי ושם אמו ר ב ק ה והוא
מעיר אזמיר.
אמרתי לו אמור ב א מ ת כי ת ח ל ה א מ ר ת שאתה דור בן סבתי ועכשיו
ש ב ת י צ ב י ה מ ד ע שהיה מעיר אזמיר
א ת ה אומד צבי האם אין א ת ה
אשר עשה א ת עצמו משיח אמר לי כן הוא באמת .אמרתי לו א״כ ה ל א א ת ה
גפקדת בשגת תכ״ו מ ע ל ה מטה .וזה לך רל״ז שנים מסטירתך א״כ הגידה לי
באיזה מקומות היית מתגלנל ובמה היית נידון .ואמר לי בלשון לעג לך קגה
לך תכריך א׳ של גיירות ואגודה א ח ת של קולמוסים ושב וכתוב א ת הדברים
שעברו על ראשי .וכי אין לך עסק ש א ת ה רוצה לעסוק בדברים כאלו .והלא
עבר זמן בית המדרש .והתלמידים מחכים ומצפים על ביאתך ועד מתי א ת ה
מ ת ע כ ב עמי .וראיתי ש ה א מ ת אתו וקמתי לביהמ״ד והנחתי גמר ה ד ב ר ל מ ח ר .
וכאשר באתי לבית המדרש שם מצאתי א ת ח״ר שמעון אהרן אגסי
הי״ו ח״ל( וספרתי לו על עגין שבתאי צבי איך הוא גתגלגל באיש א ח ר
הגקרא בכור .וח״ר שמעון ה מ כ ר ה ל ך וסיפר הדברים לפגי ח״ר יוסף חיים
נר״ו )ז״ל( ושניהם הזהירוגי שלא אעסוק עוד עם שבתאי צבי פן אגזק ח״ו.
ביום הב׳ כאשר בא בכור אלי ה ת ח ל ת י ליחד לש״צ וש״צ חזר לקלל
אותי קללות נמרצות ב ל ב בכור ובכור היה אומרם אלי .ואני פסקתי מן
היהודים והתחלתי לדבר עמו דברים רכים רבדים המושכים א ת ה ל ב  .אמרתי
לו אשאלך והודיעני על מ ה תריבני .האם רצוני להנקם ממך על שהריעותה
לי בהיותך בחיים או על שצערת א ת אבא .א״ל לאו וכי האם הייתם בעולם
בימים ההם .וגם לא מאנשי עיר אזמיר אתם .אמרתי לו אמור לי ה א ם רצוני
לצער אותך ביהודים לפי שטקוה ליטול שכר טוב בעמלי מבכור .אמר לי
אין זאת .כי הלא בבור הוא איש עגי ואפי׳ פרוטה לא יתן לך .אמרתי לו
א׳׳כ שער בדעתך ל מ ה אגי מטריח א ת עצמי ומתבטל מעסקי ומלמודי אם
לא שאגי חם על גשמתך כי היא ח ל ק אלוה ממעל והיא מזהירה כמרגלית
רק שע״י העוגות ע ל ה עליה חלודה .והקב״ה שהוא עילת העילות וסיבת
הסיבות ס י ב ב א ת ה ד ב ר להכגיסך בגוף בכור הגז׳ כדי שעי״כ יהיה קץ וגבול

רוחות מספרות

מה

ליייקין נשמתך על ידי שאטרח לתקגך .א״כ מה פשעי ומה חטאתי ־לקלל
אותי קללות נמרצות
אמר לי מפני שאינני יכול למבול צער היתודים.
אמרתי לו והלא מנהג העולם אמ איש יהיה לו מכה בחלל הניף
יהרופא רוצה לקרוע אח בני מעיו אפי׳ אס יש לו צער גדול הוא סובל את
כל הצער ההוא כדי שיחרפא •ואיגו מקלל את הרופא כלל ומה גס אם הרופא
י א עוסק עמו בחגם .ואגי אין דרכי להכביר מלין עם הרוחות יען כי רובם
ככולס הם עמי הארצות ואיגם מבחיגים בין המטיב להם לבין המזיק להם.
אכל אגי ידוע ידעתי כי ת״ח גידול ורשום אחה ויודע לשקול בדעתך בין
המטיב לך לבין המזיק לך לכך אגי מצטדק לפגיך .ואגי אין לי שוס חלוגה
ל קללותיך כי ידעתי שאין גשמתך רוצה לקלל אותי ]רק הקליפה החופפת
עליה הם המכריחים אותה לקלל ולכן אגי מוחל וסולח לגשמתך .כה היו
דברי עם שבתאי ,צבי בדברי ריצוי וכבוד .כי יראוגי ח״ר יוסף חיים וח״ר
שמעון ז״ל להתגרות בו.
וכאשר גמרתי את דברי הוא השיב לי דברי פי חכם חן שפתים ישק
וגס *גי לא אכחד ממך כי אעפ״י שאגי מצטער מן היחוד כדמיון אדם שיש
לי בקעים גדולים בבשרו ובא הרופא ושפשף אח הבקעים ההם בחומץ ומלח
עד כמה יכאב לאיש ההוא עכ״ז בגמר היחוד אגי מרגיש בעצמי כי גתרכך
עירי והחחילו הבקעיס להםתם וגעשה לי קורת רוח .והן עתה מסכים אגי
לדבריך ואגי רוצה ליחד עלי כמה פעמים וגס אס אזעק ואשווע אל החן
לבך אל זעקתי כי אגי צועק מרוב צער המכאוב .אמרתי לו אין די לי בזה.
אמר לי אם כן.
אמרתי לו הלא אס אדם שכור ומעדו קרסוליו וגפל בטיט חוצות .והוא
צועק וקורא לעוברי דרך להקימו הלא בלא ספק שגס הוא ישתדל להקים
את עצמו עם העוזרים לו .ולא יגיח את כל משאו על העוזרים .כדמיון הזה
אגי שואל ממך שלא תגיח את כל משאך עלי רק אגי מבער את הקלי׳ מעל
גשמתך מצד חוץ ואחה תתחזק עליה לבערה מבפגים .וה׳ הוא יעזור לגו.
אמר לי טוב טוב עשה והצלח .ואגי התתלחי ליחד צמה פעמים והוא היה
צועק צעקות־ גדולות .ולא הייתי משגיח לקול צעקתו .עד אשר גתייגעחי מן
היחודים .וגמ הוא געשה עייף ויגיע מרוב הצער .ולא יכלגו לדבר דבר עד
עבור זמן מה .אח״ב שאלתיו האם מצא קורת רוח מאלו היהודים .אמר חן
חן לכבודך כי אגי מרגיש שהוקל משא הקלי׳ .מעלי,
אמרתי לו הגידה גא לי כמה הוא עובי הקלי׳ שעליך .השיב לי כי
בלא גוזמא הוא עובי אמה.
אי״רחי לו שאלה א׳ אגי שו^ל ממך הודיעגי את כדור השמש אם ז*יא
ץ

ה

ע

מו

רוחות מספרות

על גבי הרקיע בבדזר או אם היא מ נ ס ר ת ובוקעת א ת הרקיע אי
מתנלנלת
אם היא תלויה ת ח ת הרקיע באויר עוה״ז .אמר לי רצונך להכניס א ת ראשי
בין ההרים )ר׳׳ל בין התנאים( הגדולים כדי שירצצו א ת מוחי .מ ה שתמצא
כתוב למוד ואין לי ע ס ק בזה.
עוד שאלתיו כמה מיני שאלות ואין אני כותב רק א ת התשובות ב ל ב ר
כי מן התשובות יובנו השאלות .וכה היו תשובותיו .אני הוא שבתאי צבי
ומיתתו היתה בחגק .ולא עשה תשובה ונקבר בקברי הנכרים .ובהיותו בחיים
היו הקלי׳ נגלים לעיגיו .והסיבה שגרמה לו להרשיע לפי שלא היתד ,הורתי
בקדושה .וגתגלגל ב כ מ ה גלנולים לאין מספר .והוא זכה לנפש ורוח .וכאשר
ה ת ח י ל ה להתנוצץ בו הגשמה אירע מ ה שאירע .ועכשיו הוא מודה שמרע׳׳ה
הוא א מ ת ונבואתו א מ ת ותורתו א מ ת  .א מ נ ם אין דברי א ל ה עושים פירות בי
כיון שמת האדם געשה חפשי מן המצות .גם מתן שכרי של המצות כ ב ר זבר׳
בו צדיק אחר .ומה שהוא מדבר ב ל ב ואינו מדבר ב פ ה הוא מטעם שבכור
הגי׳ הוא עוסק בתורה ועי״כ הוא כ ו פ ה להרות שבו ומצערו .ולכן הרוח הוא
משתדל להפריעו מלימודו ומב;א לו מ ח ש ב ו ת זרות.
כיחש לי בזה כי אע״פ שעסק התורה הוא כופה לרוח ה ר ע ה מ״מ אינם
גורמים להרוח שידבר ב ל ב ולא בפה .א ל א הטעם שאינו מ ד ב ר ב פ ה הוא
כדי שלא יהא גיכר ויהיה ללעג ולקלס בפי הבריות.
ועי׳ בשער הגלגולים ה ק ד מ ה ב״ב דכ״ב ע״א ש כ ת ב שם ודל ואמנם זי׳
הגשמות
הגלגול המתגלגל באדם הוא בא׳ משגי פגים ,הא׳ הוא ענין אלו
של הרשעים שלאחר שמתו ולא זכו ליכגס לגיהגם הם גכגסין בגופות בגי
אדם החיים בעוה״ז ומדברים ומספרים א ת כל הקורות אותם שם כנודע רח״ל
והב׳ כי מתעברים באדם בסוד עיבור כגז״ל בדרושים שקדמו ומתדבקים בי
האדם ההוא יחטא מ ת ג ב ר ת עליו הנפש ההיא
ואם
גדול
בהסתר
ה מ ת ע ב ר ת בו ומחטיאו ומסיתו לדרך רע וכד יעו״ש ,ואפשר שמה שכתב ה ר ב
ז״ל שמתדבקים בו ב ה ס ת ר גדול וכוי הוא מטעם שכתבגו כדי שלא יהיה גיבר
מי הוא ויהיה ללעג ולקלס בפי הבריות.
ופה בבכור הגז׳ הוא מגולגל ח ל ק דוחו א ב ל גפשו עדין היא בחייתו
ובשמת
יער ,ורצונו לצאת מכאן ולא יכגס עוד בגוף ישראל וילך ליעדים
היה בן ליה שנים.
ועוד שאלתיו שאלות אחרות ולא רצה להשיב רק אמר לי שעכשיו
הוא מלובש בםט״א כעובי אמד ,ואחר ה׳ ימים חזרתי ודברתי עמו בלשין רכה
וראיתיו כי הוא נכנע מאד והיה מתאו :ן מאד על חטאתו אשר חטא .והפציר
בי מאד להשתדל לעשית לו תיקון ובירך אותי ואת אנשי ביתי ברוב ברכות•
ואמר כי לכבודי אינו מדבר ר ק אמת ,ו ת ח ל ת חטאו הוא נכשל ב א ש ת איש•

רוחות מספרות
יאמת היו הדברים אשר שמעת שבא על הזכור מעוטף בציצית ותפילין ,וגם
שלח בחור א׳ לוגות עם שרה אשתו.וצוה עליו• במפגיע לאמר כל אשר
תאמר אליך שרה שמע בקולה ,וי״ב שגים גמשך חיבוט הקבר שלו ,ועד
עכשיו היה מגולגל בתייתו יער ,וזה תתלת גלגולו בארם והוא בבכור הנז/
וסיבת הכנסו בו על שנשק נערה קטנה בהיותו גער קטן והיום שלושים שנה
מעת הכנםו בו .וקודם לזה היה מקיף על ראש בבור לפי שהוא משורשו
)כמ״ש בספר הלקוטים ירמיה ס׳ ח׳ ודל ואתן להם יעברום ר״ל אתן להם
רוחות שיעברו תוך גוף .הקרוב אליהם בסוד או דודו או בן דודו יגאלנו וכו׳
יע״י עילה וסיבה של הנשיקה הנד נכנם בו ,ואני נידון משעה שניה של
יום הששי עד שעה רביעית ומחצה אצל הנוצרי בצואה רותחת.
גם עלי אגי הכוחב אמר שעכשיו אני מגולגל פעם שניה וזה לי ט״ו
שנה שכבר זכיתי לרוח והקב״ה הזמין אותי לידך כדי שחזכה לחקן אותי.
ואתה בכור למוד בכל .יום זוהר לעילוי גשמת שבתאי צבי בן רבקה באשמורת
הבקר וכן אחר הסעודה ,ותטבול בבל יום ויום ,ואל תירא מהרהורים רעים
וכשיעלו איזה הרהורים רעים על לבבך אטור פסוק רחש לבי דבר טוב וכו׳
ותכוין כשם ר ח ״ ועוד תכוין בשם קרע ש ט ן ויתבטלו המתשבות מלבבך.
ומאותו היום והלאה היה שבתאי צבי מתחנן לבכור שילמוד איזה
דפיס יתרים מזוהר שלמד אתמול אעפ״י שעי״ז הוא מתבטל מעסק *משא
ומתן .וכאשר היה יורד לבית הטבילה היה ימריץ אותו בירידת המדרגות
עד שהיה קרוב ליפול במעיין גם היה מעורר אותו באשמורות הבקר לתפלה,
גם חילה את פגי ליחד לו יחודיס בכל.יום סמוך לאזגו ולתקוע בשופר וליתן
עיר לבכור איזה לימודים אחרים באומרו כי אולי עי״ז תתחקן גפשו ויזכה
ליכגם עגיהגם.
אמרתי .א אימתי תהיה זמן יציאתך מבכור אמר לי אל תשאלגי על
יחי כי כאשר אראה את עצמי ראוי והגון ליכגס לגיהגם אגי יוצא מבכור
* ץ אומר ואין דברים ,ובאמת כן עשה כי לא עברו ימים מועטים והנה אין
מעורר לבכור מן השינה ו ^ אלי ובדקתי אותו ולא מצאתי בו מאוסה וכל
רוח אין בקרבו,.
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מעשה בת״ח שהי שבוי שומעני/

בשנת תרע״ה באה אלי בתולה א׳ בת ל״ה שנים והיא סומה משני
עיניה והיה מגולגל בה ת״ח א׳ שהיה בזמני ויודעו ומכירו ועכ״ז היה מדבר
כלבה ולא בפיה אעפ״י שהיא םומה ואיגד! לומדת דברי תורה ואותו הת״ח
היה שגוי שומעגיה צהיותו בתיים וגם עתה היה משתדל לפתות את הבתולה
״ לילך ולזגות עם פלוני ת״ח באומרו אליה שמהם יצא המשיח והיא לא
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שמעה לדבריו ואחר כמה יהודים וכמה יגיעות נודע לי שהוא אותו הת״ח
שהיה שגוי שומעני׳ ובעת שהיו מרחיצים א ת גופו ראו הרוחצים כ ת ו ב ת קעקע
חקוק על לבו כמין שחי וערב.

טו .מעשה נתן העזתי
וחדשות אגי מגיד כי בשנת תרע״א ליל ב׳ כ״ה כסליו בהיותי מספר
ח נ ו כ ה ה נ כ ת ב ב ס פ ר חמ׳׳י
ה נ ס של
לפגי בגי ביתי סיפור מעשה
גתגמגמתי מעט באמצע הלימוד וראיתי איש א׳ כבן מ״ה שגה שמן ובעל בשר
ויפה מראה והוא איש ח ל ק ואין לו זקן כ״א כשלושה וד׳ שערות א ח ת הגה
ואחת הגה בפגיו רחוקים זה מזה והוא עומד באחורי צד שמאלי והגיש פניי
אצל אזגי ולחש לי אגי הוא ה מ ח ב ר ספר ח מ ד ת ימים ועתה שמע בקולי
ונהוג כמגהגי )ר״ל שאהיה מאמין בשבתאי צבי שר״• שהיא משיח ה״ ח״ו(
ואגי אלמדך כל ד׳ חלקי ח מ ד ת ימים ברגע א׳ .אמרתי לו איך אפשר להיות
דבר זה שאלמוד ד׳ חלקי חמ״י ברגע א׳ )אעפ״י שלא היה דעתי בחלום
לגהוג כמנהגו ח״ 0א״ל דע כי כאשר ח ב ר ת י ספר חמ״י כ ב ר הייתי נצמד לשבתאי
צבי ונוהג בצנעה כמגהגו ולפי שהיה רצוגי למשוך גס א ה ל ב ו ת בגי ישראל
אחריו דנתי בדעתי שבודאי לא ישמעו לדברי .ולכן עשית• ת ח ב ו ל ה גדולה
וחברתי א ת ספר חמ״י שבולו מלא מוסר וחסידות ויראת ה׳ כ י י שאם אח״כ
א פ ת ה א ת ישראל שימשכו אחרי שבתאי צבי יקבלו א ת דברי באין אומר
.־דברים באומרם שאיך איש חסיד וקדוש בקי בנגלה ו ב נ ס ת ר כזר ,י<שה מדהה
לישראל דדו אם לא דקים ליה ששבתאי צבי הוא משיח ה״ ב א מ ת ועי״כ
יבטלו דעתם מפני דעתי .וזהו מה שאמרתי אליך שאם תעשה כמגהני א ל מ ד ך
ברגע א׳ כל ד׳ חלקי חמ״י יען כי כל עיקר חיבור הד׳ חלקי חמ״י אינם כי
אם למען שיסכימו הלומדים בו להמשך אחרי דעתי ורצוני ואם רצונך להסכים
א״כ הרי א ת ה כאלו ל מ ד ת כל הד׳ חלקים כי ל מ ה לך עוד ללמוד אותם
מאחר שנעשית בקשתי ב ל א לימוד ונמצא כאלו ל מ ד ת ברגע א׳ כל מגמת
חיבור חמ״י .ע״כ ראיתי ונתעוררתי ;
אח״כ בליל ד׳ כ״ז כסליו הנ״ז ראיתי כאלו זמן מ נ ח ת ש ב ת ואני מעוטף
בגלימה של צמר מ ס י ב ת הקור ויושב על מצעות של צמר בחדר מיוחד ויישב
ולומד בספר עץ חיים וכמו עשרים ספרים אחרים כמו שמונה שערים וספרי
המפרשים פתוחים ומונחים מלפני ומשני צדדי כדי לעיין בהם על איזה
דבר נחוץ קשה ה ה ב נ ה שנולד לי באותה סונייא ולבי היה טרוד מ*י־ ונבוך
ב ה ב נ ת הענין ההוא .ובתוך בך ראיתי עורב א׳ גדול מאד כפלים משאר
העורבים שהיה מבולבל מאד ומחה *ך בעפיפתו באלו היה מוכה בראשו מן
הרודפים אחריו ובא ו ג ח ב א לו ת ח ת גלימתי מרוב הפחד .ואני חזרתי א ת פני
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לאחורי כדי להביט מי הוא זה הרודף אחריו .וארא והנה ג אנשים ובידם מקלות
חובלים שהיו ׳מכים בהם את העורב ההוא מכות אכזריות אכן לא ראו אנה
נמלט העורב מידם .והיו מביטים בכעם וזעם אנה ואנה לדעת את המקום
אשר ברח שם העורב כדי לרדוף עוד אחריו ולהכות אוחו .והנה נראה לעיני
איש א׳ שהוא פקיד על אוחן הנ׳ האנשים ואמר להם בנוסח זה ״לעזתים
לאמר בא נתן הנה״ והראה להם באצבעו על העורב הנחבא החת נלימתי) .ומזה
הבינותי כי עורב זה הוא נתן העזתי( וכאשר שמע העורב שידעו הפקידים
מקום מתבואו ,קדם ויצא לו מתחה הנלימה וברח לו ,והאנשים רדפו מהר אחריו
וכולם נעלמו מעיני ואיקץ.
ואישן ואחלום שנית והנה הוא יום חול ואני מתפלל שחרית בבית
הכנסת הנקראת ״בית אל מצרי״ ומקום ישיבתי הוא במקום שאני רניל לישב
שם שהוא מכוון ננד פתח ב״הכ .ונתן העזתי בא ועמד מחוץ לפחה ב״הכ
ופרש כפיו אלי והיה מחחנן ואומר ולך תהיה צדקה לפני ה״א .כלומר הזכה
למצות אם בחסדך העשה תיקון •לנפשי להושיעה ולהרניעה מכף הקלע שאני
מעונה בו כמו שראית בעיניך את העורב ההוא .ואני נענעתי לו בראשי
לאות שאם יעזור אותי ה׳ אעשה לו תיקון ן
יום א׳ ר״ח טבת דשנת התרע״א קבצתי מן הישיבה שלי י״ב בחורים
אשר הנדול שבהם היה בן י״ח שנים •כי אמרתי שהם הבל שאין בו חטא
מדאורייתא.והלכנו וישבנו בבה״ב בהיכל הקודש כדי לעשות חיקון לנר״ן של
נתן העזתי .וקודם כל דבר עשינו לו התרה בצירוף השכינה מן הקללות
והנדויים והתדמות והשמתות שעשו לו חכמי ורבני דורו זיע״א .ואח״? התתלנו
ללמוד ם*־'ראשו! ש? תהלים מלה במלה עד תומו .ואח״ב ז״ק£נו אד .ד.ד\בד.
שבה ס״ת .ובעת ההקפה אמרנו מזמור יושב בסתר עליון וכו׳ יענך'ה׳ ביום
׳צרה וכו׳ אנא בכה וכוי ,ועמדנו ננד ההיכל שנס שם היה ס״ת אחר .ואמרנו
הפזמון של אברהם אע״ה הנוהנים לאומרו בליל הושע״ר .שמע ישראל וכו׳ ה׳
הוא האלהים וכו׳ ה׳ מלך-וכוי דעני לאברהם וכו׳ ואח״כ אמרנו תפלה זו
להיקון הנר״; של נתן העזתי .וזה נוסחה.
יהי רצון מלפניך ה׳ או״א אב הרחמים והםליתות .המרחם על כל
העולמות .שתרחם על עמך ישראל ועל כל נפשית רוחות ונשמוח הרשעים
הני־ונים בניהנם והמגולגלים בדומם ובצומח ובחי בלתי מדבר ובחי מדבר
יעל כל נפשות רוחות ונפש הערטלאין המשוטטים בעולם והולכים מדחי אל
דחי ביד מלאכי חבלה ונקלעים בכף הקלע ,ובכללם תרחם על נפש ורוח
ונשמה של פב״פ אל מלא רחמים יהמו נא רחמיך עליהם .והקל את
העונש המוטל עליהם .כיי אתה הוא בעל הרחמים והםליחוח .ואעפ״י שחטיןו
יעיד ופשעו לפניך ופנמו בעולמות העליונים ובשרשי נפשם רוחם ונשמתם .הלא

נ

רוחות מספרות

איין מעצור לפגיך לחקן פגם שלהם ברחמיך הרבים ובחסדי־ך הפשוטים ותמחיק
א ת שטרי חובם מעליהם .ותשליך במצולות ים כל ח ט א ת ם .
ובכן יהי רצון מלפניך ה׳ או״א ש ת ק ב ל ברחמים ו ב י צ ק א ת תפלתיני
שאנחנו מתפללים לפניך על נפש ורוח ונשמה של עבדך ןאמתך> פב״פ .נא אב
הרחמים והסליחות םלח נא לחטאתו ולעונו ומחה והעביי א ת כל פשעיו מננד עיניך
כגודל חסדיך .ואעפ״י שיש עדין עליו דין וחשבון להיות מ ח ו י ב להענש בעונשים
קלים או חמירים .הלא לך ה׳ ה ח ס ד ל ת ת עליו ח ס ד של הנם ותקרע א ת גזר
דינו מעליו .ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה לפגיך שיח שפתותינו לובור ביברי!
כזוב א ת בל המצות והזכויות והמעשים טובים שעיסה פב״פ בהיותי בחיים
ולצרפם עם ת פ ל ת נ ו שאנחנו מתהללים לפניך לה!:שיך ולהשפיע ח ס ד והמלה
וחנינה לנפשו רוחו ונשמתו להושיעם ו ל ה מ י ע ס מכל מ ח ב ל י ם ומשחיתים
לדונו כפי העונשים אשר הושתו עליו ולא
ומקטרגים הממונים עליו
ופשע לפניך*
אשר חטא
ועונותיו ופשעיו
עור חטאתיו
יזכרו לו
ושא גא לחטאים ולעונות ו־יפשעים שעש־׳ הן על יד עצמו והן שגרם
לאחרים לחטוא .ותתקן לו חלוק ומלבוש  :ה ת ל ב ט ו ל ה ת כ ס ו ת בו גפשו
רוחו ונשמתו ולא יהיה עוד עירום ועריה לידיה לו מגיחה ושלוה והשקט
ותהיה
יבוא שלום ינוחו על משבבותם לאור באור פני מ ל ך עולם
מנוחתו בבור בעולם העליין עם הצדיקים והחסידים שבנן עין .ותהיה
חשובה ורצויה ומקובלת לפניך ת פ י ת נ ו כריח קטורת הסמים ה נ ק ט ר בהיכלך
על מזבח הזהב ומלפניך מלכינו ריקם אל תשיבני .חנינו מלכינו וענינו למעל
שמך הקדוש ).יכוין בשם א ר א ר י ת א ( הרמוז בר״׳ת אנא רחמיך א ת רוגזך
•כבושו תעביר אשמותינו .כי אל שומע ת פ ל י ת זתחגעים א ת ־  .ויגולו רחמיך
על מדותיך בזכרנו לפניך י״ג מי־ית הכתיבים על ידי משה ע ב ד ך כאמור וירד
ה׳ בענן וית־צב עמו שם ויקיא בשם ה׳ ויעביר ד׳ על פניו ויקרא וגו׳ ושמע
ת פ ל ת נ ו בי א ת ה שומע ת פ ל ת בל פה .ברוך שימע ת פ ל ת עמו ישראל ברחמים
ותקענו ג״ פ תשר״ת .ואח״ב אמרו כל הציבור ביהד מי אל כמוך ובו׳ .ואח׳׳ב
הפרשנו צדקה על הנר״ן של נת; העזתי .והדלקנו נר א׳ לבביד א ב ר ה ם אע״ה
וא״ב חזרנו לישב בהיכל הקודש ואמרני ספר ב׳ של תהלים .וכאשר גמרני
ספר ב׳ חזרנו להקיף א ת התיבה ועשינו כסדר הניי״ל וכן עש־ נו עד תשלום
ה ת ה ל י ם כולו עם ז׳ ה ק פ ו ת וז׳ ביי־ת* ברית וז׳ פעמים יהי רצון ובו׳ .וז׳ צדקות.
ה׳ גרות .וא״כ אמרגו רבי חגגיא בן עקשיא וב׳ יקדיש על ישראל.
ובליל ב׳ שבט הגז׳ ראיתי בהלום איש א׳ שבא אלי בשליחות גתן
העזתי .ואמר לי פסוק זה שיו פה באש כס חה ע״ב יהבינייתי כוונתו כאלו
אומר אלי שכבר נבנם נתן לניהי-ם ולא היה אפשר לו לבוא להחזיק לכם טובה
ובנע בי בדרך ב ע ת הליכתו לגיהגם וחילה פגי לבוא ולהגיד לכם כדי
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 # / $ל א יהיה כפוי טובה .ואני ראיתי אח פני השליח כאלו מצטער על שזכה
v־ נתן העזתי ליבנם •לניהנם וכאלו אומר אלי ברמז שאין זה הנבל ראוי ליכנם
 iלניהנם .נם הראה לי השליח בעיני את נתן העזתי כשהיה הולך לגיהנם שהיה
•י ,הילך לצד דרום העולם והיה הולך בשמחה רבה ומתפתל בהליכות לבדו במיבר
הגדול והנורא ההוא כמלך בכיפה עד הניעו סמוך לשער ניהנם ובהגיעו לשם
 .יצאו כמו המשים אגשים'מגיהגס כדי לטרדו שלא יכגם לגיהנם וכשהביטו
י כפניו וראו שברשות הוא נכנס אעפ״י שאינו ראוי לניהנם חמחו ואמרו לו
כמה קשה ורב מעללים אתה שגם פה מצאת עילה ליכגם לניהנס .והוא צתק
ושמח בלבו על עילה זו שהמציא בחכמחו ולא חש להשיבם כלום .ואמר לי
 .:־אוחו השליח כי מרוב הפצרתכם במקום ב״ה לא השיב פגיכם ריקם.
י שאלתי לרוח אפרים בן שמרי׳ האם שמע או ראה או ידע מעגין גת1
״ ,העזחי האם נכגם לגיהנם או עודגו בכף הקלע ,אמר לי לא ראיתי בעיגי,
^ רק זה ט׳ תרשים בהיותי בתוך הבור שמעתי קול המולה נדולה כמו שמחת
 $חתן וכלה ושאלתי את פי הממונים עלי מה קול זה ההמולה .וא״ל כי נתן
 '4העזתי היום ננמר דינו מכף הקלע ועכשיו הולך לניהנם,
ואני הצעיר הכותב הנה באותה שנה שעשינו תיקון הנז׳ מצאוני
{\
׳:׳י •י צרות רבות ורעות עד כי קצתי בחיי .אכן חהלות לאל ית שמו לעד שנבה
 $ממני ממון ויכורים ולא גבה נפשוח .הודו לה׳ כי מוב כי לעולם חסדו t
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וממה שכחבחי פה בעגין חבוט הקבר ובעגין גתינת האדם דין וחשבון
׳'י.;<,יעל מעשיו לפני ב״ד העליון ובעגין הרוחוח והמשחיחים ',הממונים עליהם
{;•;ייניס אוחם בכמה דינם משונים זה מזה וכן ענין הנלנולים שמחנלנל האדם
^ כדומם ובצומח ובחי בלתי מדבר ובחי מדבר שבל דינים אלו כללם ספר הזוהר,
;%כקיצור וקראם בשם כף הקלע כגוסח שאמרה אביגיל לדוד ואת נפש אויביך
;^/יקלעגה בתוך כף הקלע וזהו מלבד דיגה של גהיגום הבא אחרון לכולם.
מזה יבין האדם את הגעשה בו אחר פטירתו מן העו״הז .ויחרד האדם
•״ויילפת מאימת יום הדין הנדול והנורא ההוא .ויחוס ויחמול וירחם על גפשו
• ^|5קן את חטאו מאשר חמא על הנפש כמ״ש בפרקי אבות ויפה שעה א׳
,ן• כתשובה ומעשים טובים בעוה״ז מכל חיי העוה״ב ,וישאל את פי החסמים
להורות לו דרכי התשובה על כל עון ועין אשר עשה כפי מה שהוא יודע את
• * ^ * ת י אשר חטא בה.
ואס הוא בוש ונכלם לנלות את מסתרי עונו למעלת הרבנים הי״ו.
להם שאיש א׳ עשה עון פלוני והוא איש בושת לשאול דרכי תשובה
^ | ] ל ה את פני לשאול בעבורו על חיקון עון זה ,או יעשה באופן אחר שיאימר
ת
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להם בא אלי אגרת מעיר פלונית מאיש רעי ומיודעי והוא מצוד ,על\ לשאול
ממעלתכם להורות לו סדר התיקון על עון פלוני ופלוני .או יעשה באופן אייר
שיכתוב א ת בל עונותיו ב א ג ר ת בלי חתימה ויניח א ת ה א נ ר ת בתכריך ׳
יישלח אותו ל ה ח ב ם ביד אשד ,או ילד ויצוה עליהם במפגיע להביא לו מהחכם
תשובה על דבריו.
א

יאם כל אופגים הגז׳ הם קשים עליו ,יוכל לעשות ב *ופן אחר והוא שלכל
עון ועון אשר חטא יטבול במקיה או במעיין ז׳ טבילות מ ג ע ו ר יום ולא יברל
על ה ט ב י ל ה ואחר שיוצא מבית ה ט ב י ל ה יאמר בפיו הריני מקבל עלי
ל ה ת ע נ ו ת למהר לילה ויום כיום הכפורים והוא על אשר חטאתי ועשיתי עזן
פלוני ,ואם לא יכולתי ל ה ת ע נ ו ת כשאפריש פרוטה לצדקה אז אובל לאכול
ולשתות ,ואח״כ יאכל סעודה ה מ פ ס ק ת ופרוסה האחרונה י ט ב ל נ ה ב מ ע ט אפר
ויאכלנה ,וכן יעשה בגמר התעגית כשיבוא לסעוד יטבול פרוסה הראשונה
באפר ויאכלנה ,ובליל ה ת ע נ י ת כשישכב על מטתו יניח אבן ק ט נ ה ת ח ת ראשו
בין המצע לחבר ,ויזמין לו אזור של שק העש,״ משער של עזים ויחנור אותו
על מתניו מ ת ח ת בנדיו בלילה וביום של ה ת ע נ י ת ההוא ,וביום ה ת ע נ י ת מותר
בבל מ ל א כ ה ויוכל לשתות סיגארא וכיוצא בזה ,וביום ה ת ע נ י ת באיזה שילה
מהיום שירצה יכגס לחדר ויסגור ה ח ד ר בעדו וילך יחף ארבע אמות ובעודי
יחף יעמוד בגגד ה מ ע ר ב כמו העומר ב ת פ ל ה ויאמר גוסח זה הודוי.
ענינו אביגו ביום צום ה ת ע נ י ת הזה ,כ* בצרה גדולה אני על כי
עונלתי עברו ראשי וכמשא כ ב ד כבדו ממני טבעתי ביון מצולה ואין מעמד.
באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני יראה ורעד יבא בי ,ב ע ת עמדי ל ת ת פ ל ל
לפניך על רוע מעשי אשר עשיתי .בושתי וגם נכלמתי להרים אלהי פני אליך
בי עונות׳ רבו ל מ ע ל ה ראש ואשמות׳ גדלו ער השמים ,לך ה׳ הצדקה ואלי
בושה הפנים ,מ ה א ע נ ה ומה אומר מה אדבר ומה אצטדק ,כבן סורר ומורה
ולדבריך לא הטיתי אזגי•
הייתי לפניך ולא שמעתי אל מצותיך הקדושים
ועברתי על מצות עשה ועל מצית לא תעשה .עברתי על כריתות ומיתות בית
דין ,עברתי על דברי ק ב ל ה ודברי סוברים ופגמתי במדות העליונות וקלקלתי
צינורות השפע .וגרמתי בעונות׳ להפיל ניצוצות הקדישה במעמקי הקליפות.
ונתתי כח בקליפות להתחזק ולעלות למעלה להתאחז ולינק מן הקדושה,
וגרמתי בעוגותי לעקור ולהכרית א ת נפשי הקדושה ממקורה העליון מארץ
החיים ולהורידה אל ירכתי בור ,בורות גשברים אשר לא יכילו המים ,אוי
ואבוי עלי ,א ה ה על נפשי ,אל מי אנוס לעזרה ואנה א פ נ ה לישועה .בושתי
ונם נכלמתי כי נשאתי ח ר פ ת נעורי ,א ב ל נלוי וידוע לפניך ה׳ אלהי ואלהי
אכלתי כ׳ לא במרד ובמעל עשיתי ולא להכעיסך נתכוונתי ,רק יצרי גבר
עלי ומעשה שטן הצליח כי הוא מאש ואני מבשר ודם ,והוא אשר הסיתנ׳
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ופתני לעבור על מצותיך ,וגםבלתי ועשיתי־ עון זה אשר )בהגיעויפה יתוודה
"־י בלחש על עון אשר הוא צם ומתענה בשבילו( ועתה אני בוש ממעשי ומובלט
אני מעונותי .ומתנחם ומחחרט אני על כל מה שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך
מעודי עד היום הזה ,עזבתי את דרכי הרעים ואת אורתותי המקולקלים דכתיב
יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה׳ וירחמהו ואל אלהינו כי
ירבה לפלות .ובאתי בלב נשבר ונדכה להחנפל לפני כסא כבודך ולדפוק על
שערי רחמיך ולבקש ממך מחילה וסליחה וכפרה כי אל מלך חנון ורחום
אהה וימינך פשוטה לקבל שבים ,אנא ה׳ סלח נא לחמאים ולעונות ולפשעים
אשר חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך מעודי על האדמה ועד היום הזה ,ואל
תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי ,כי אתה ה׳ טוב וסלח ורב
חסר לבל קוראך ,ואל נא תבזה ענות עני אשר עניתי בצום נפשי ברכי כשלו מצום
ובשרי כחש משמן ויהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך מיעוט חלבי ודמי אשר
נתמעט היום בתעניתי כחלב ודם הנקרב על נבי מזבחך הקדוש ,וברוב רחמיך
וחסדיך הודעתנו ע״׳ עבדיך לתקן את פנם נפשינו במספר ובמפקד שמות
הקדוש ם אשר פנמנו בהם .וללוי וידוע לפניך כי חפץ הייתי לעשות •תיקון
זה בכל לכ ,אך אין בי כח וכשל כחי להתענות כל כך ימים רצופים זה
יאחר זה .ולכן אני מפריש צדקה לפדיון תעניות אלו ,ותהיה חשובה ומקובלת
הצדקה שאני נותן בעבור התעניות כאלו התעניתי ,וכל התיקונים ובירורי
ניצוצות הקדושה הרארם להתברר ולצאת על ידי התעניות ,יהיו מתבררים
ויוצאים על ידי הצדקה של פדיון התעניות ואחה ברחמיך הרבים תטהר את
הפנמים זאת הכתמים אשר נעשו בגופי ונפשי רוחי ונשמתי ,וכל ניצוצות
הסדושה שנפלו בקליפות על ירי חטאתי ונבראו מהם משתיתים מחבלים
כרמים ,יהי רצון מלפניך שימותו כל אותם הקליפות ויחזרו כל ניצוצות
הקדושה במקום שרשם בעולמות העליונים למען שמך הקדוש )חבו( הרמוז
כר״ת חי״ל^בל״ע ויקיאנ״ו מבטנו יורישנו אל ,ומפסוק חלק״ם בחיי״ם וצפונ״ך
תמלא במנם .ולמען* שמך הקדוש )ביט( הרמוז בר״ת בזרוע״ו יקב׳׳ץ טלאי״ם
ותשמע את תפלתי ועתירתי למען שמך הקדוש )אראריתא( כי אל שומע
תפלות ותחנונים אתה ,ברוך שומע תפלה יהיו לרצון אמרי פי וכד.
והגה זה התיקון של תענית יום א׳ כיום הכפורים הוא דבר קל מאד
יכל אדם יוכל עשוהו בין בחור בין זקן בין איש בין אשה ,והוא יקר הערך
מאד כי מציל את האדם מכף הקלע .וד״קב״ה הוא מתקן את הפגם שלו ואינו
נמסר עוד בידי המשחיתים .ואפי׳ אס יהיה העון ההיא כליל משתי עונות .כגון
'כא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא מתתייב שתים משום אשת איש ומשום
גדה כגז׳ בכריתות פ״ג ד׳ יד ע״ב והוא לא עשה תיקון רק לאיסור אשת איש
כלבד .ועדין גשאר עליו עון גדה ,עכ״ז הואיל ושגי האיסורים הס געשו כגוף
ש

נד

רוחות מספרות

א׳ ביחד בפעם א׳ .ה נ ה הוא ית׳ לא ימסור אותו ביד המשחיתים בכף הקלע
אלא הב״ד ש ל מ ע ל ה מתקנים אחרי פטירתו א ת ה פ נ ס של עדן ה נ ד ה באופן א ח י
והוא כי מבנימין אותו בחדר מיוחד ושם מחתבין א ת ברית מילה ש:יו ומיציאין
ממנו א ת כתמי פ נ ם ה נ ד ה שנשאר בו ואח״כ מרפאין אותו.

מעשה זקן שבא על כ ל ח ו
אלי זקן א׳ ואייל
״י .
וזה למדתי ממעשה ש לידי
שהוא בא על כלתו בחיי בנו ואינו יכול לעשות תעניות וסיגופים )בגון
ללבוש שק ולישן על ה א פ ר וכיוצא בזה שכל אלו נקראים םיגופ־ם( אמרתי
לו ה א ם אינך יכול ל ה ת ע נ ו ת ל פ ח ו ת יום א׳ לילה ויום כיוה״ב .א״ל הן.
אמרתי לו לך וטבול ז׳ ט ב י ל ו ת קודם סעודה ה מ פ ס ק ת 1בי ז׳ טבילות הס
מסוגלים ל ט ה ר ת הנשמה מן הצרעת ש ב ה כמ״ש אלישע הנביא לנעמן י
צבא מלך ארם( וקבל עליך תעגית כ״ד שעות על עזן הגז׳ ביום הבפורים <רק
שאתה מותר בכל עשיית מ ל א כ ה ( וביום ה ת ע נ י ת בוא אצלי עם מעות פדייו
שכייה תעניות ואעשה לך תיקון ,וכן עשה ,ובאשר בא אלי נכנסנו להדי*
וסגרתי א ת ה ח ד ר והלך ד׳ א מ ו ת יחף ויעמוד ויתוודה א ת ורוי הט״ל ,ו א ח י
נמר הודוי ,מסר בידי א ת פדיון השכ״ה תעניות ואפר לי ה א לך א ת אלי
ה ס ע ו ת והם פדיון של השכ״ה תעניות ואתה מורשה ל ח ל ק ם לכל מי שתרצהי
וכאשר קבלתי א ת המעות מידו אמרתי הר־ני מקבל א ת אלו המעות
מיד פב״פ שנתנם לצדקה בער פדיון התעניות שנתחייב ל ה ת ע נ ו ת מפגי
ששכב עם כלתו ,ויהי רצון מלפניך ה׳ או״א שתהיה השובה ומקובלת לפניך
פדיון אלו התעניות כאלו ה ת ע נ ה פב־יפ על עונותיו ממש ובל ניצוצות
הקדושה הראוים ל ה ת ב ר ר ע ״ י התעניות יתבררו ע׳׳י מצות הצדקה למען
שמך הקדוש היוצא מפסוק חיל בלע ויקיאני )חבן( מבטני יורישנו אל
א ר א ר י ת א כ• א ת ה שומע ת פ ל ת כל
ושמע א ת תפלתינו למען שמך ה ק
פ ה ברוך שומע תפלה ,ולפי שהבינותי מן הזקן ההוא שהוא איש עני ולוה
טעות הנז׳ מאחרים ,לכן ה ח י י ת י לו א ת כל מעות הנז׳ ב ת ו ר ת צדקה ולא
נטלתי מ ה ם כ״א ב׳ פרומות בלבד.
והנה א ח ר ב׳ ע1גים נ פ ט ר אותו זקן ,וראיתי אותו בחלום שעומד בב״ר
של מ ע ל ה ונםתכלו בו וראו אותו שהוא בעל תשובה רק שלא עשה תשובה
כ״א על אשת איש ל ב ד ולא נם על איסור כלתו .לא דברו עמו ד ב י על
איסור זה .והוא בעצמו באין אומר ודברים נ כ נ ס ב ה ד י אהד שבצד חצר
הב׳׳ד והחדר ההוא חושך ואפלה ואין בו אפי׳ מחצלת י־•:־ ב עליה והיא
גבנס לשם וישב לו על ברכיו בזווית ה ח ד ר ההוא .והב״י הגביהי עיניהם
למעלה ותכף ומיד ירדו ג׳ מלאכים מהרקיע שלמעלה טהב״ד .ואותן המלאכים
הם נקראים רופאים לגדולים הבקיאים ב ח כ מ ת הניתוח ונכגסו לחדר אצל הזקן
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וסגרו הדלת ועשו לו גחוח בהגיד שלו והסירו י משם את החולדה והפגם
הנעשה בגיד ורפאו אותו לגמרי ויצאו ,ע״ב ראיתי.
ומזה ידע האדם את יקר תפארת התשובה כמה היא גדולה כי הצילה
זקן מכמה מאות שגים שהיה ראוי להיות גידון בכף הקלע ,ומכמה שגים
שהיה ראוי להיות מגולגל בדצח״ם ,ואחר גלגולו בדצחיים היה גכגם לגיהנם,
כי דין גיהגם הוא בא אחר גלגולי הדצח״ם כמ״שיבש׳ הגלגולים הקדמה כ״ב
דכ״ב ע׳׳ב ובמו שגעתיק׳ דבריו בסמוך .ולכן אמרו רז״ל שיפה שעה א׳
בתשובה ובסעשים טובים בעוה״ז מכל חיי העוה״ב.
והואיל ואת* לידן ענין תיקוגי העוגות גימא בהו מלחא חרא ,והוא
כי הנה בש׳ רוה״ק נחבאר שם כמה מיני תיקוגי עונות .ובכולם כתב שצריך
בעל התשובה להתענות על כל חטא-וחנ&א ימים קצובים ,כי להבא על אשת
איש כתב שצייך להתענות שכ״ה ימים ,ולהבא על הזכור צריך להתענות רג״ל
ימים ,ולמוציא זרע לבטלה צריך מ״ב או פ״ד תעניות^ ולמעל נדה צריך ג״ט
או פ״ב תעניוח ,ולמעל בהמה חיה ועוף תיקונו הוא שיתענה רי״ו תעניות,
ולהבא -על הנכרית או משתמש בקבלה מעשית כתב מהרח״ו ד ל שלא קבל
מספי־ התעניות ,ולתיקון שבועת שקר צריך כ״ח או ל״ז • תעניות ,ולגנוח נ״ה
תעניות .ולחוטא בכבוד או״א מ״ה תעניות יעוש״ב.
דלכאורה כל אדם יפלא על חיוב תעניות אלו דהיכא הוזכרו בש״ם
ובגדולי הפוסקים הראשונים והא בדי חלוקי כפרה הנזכרים בפרק בחרא
דיומא ןדפ״ו ע״א( לא נזכר שם חיוב תענית כלל דאמרינן החם שאל רבי
טתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי שמעת ד׳ חלוקי כפרה שהיה
רבי ישמעאל דורש אמר לו שילשה הן ותשובה עם ״כל א וא׳ עבר על עשה
ושב **יגו זז משם עד שסוחלים לו שנאמר שובו'בנים שובבים ,עבר על לא ׳
תעשה ועשה תשובה ,תשובה תולה ויוה״כ מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר
עליכם מכל חמאתיכם ,עבר על בריתות ומיתות׳ ב״ד ועשה תשובה חשובה ויוה״כ
חולין זיםורין מכפרין שנא׳ ופקדתי בשבט פשעם ובננעים עונם ,אבל מי שיש
חילול ה׳ בידו )אפי׳ במצות עשה הקלות( איין כה בתשובה לחלות ולא ביום
הספורים לכפר ולא ביםזרין למרק אלא כולן תזלין ומיתה ממרקת שנא׳
וגגלה באזני ה׳ צבאות אם יכופר העון הזה לבם עד המוחץ ,ע״כ־ לשון הנסרא
ופסקו הרמב״ם ז״ל בפ״א מהלכות חשובה הלכה ד /וכן הביא מאמר זה
האר״י ז״ל עצמו בש׳ הגלגולים ריש הקדמה ב״א יעז״ש ,י ומאחר שד׳ חלוקי
כפרה הגז׳ הם מוסמכים מהש״ס ומהפוסקים ומהמקובל־ם ולא גזכר בהם חיוב
תעגית כלל ,א״כ צ״ע מה עגין תעגיות אלו הגזברים בשער רוה״ק הגז׳,
ונלע״ד שענין העניוח אלו שכחב האר״י ז״ל הם חלף ותמורה חיסורים
הראוים לבוא עליו אחרי שובו בתשובה ,ורבינו האר״י ז״ל־ ראה וידע כי כפי
,
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שיעור הפגם הנעשה ע״י ה ח ט א כך הוא שיעור היסורין ׳הראויס לבוא עליי
אחרי שובו בתשובה ולבן גתן מ ס פ ר תעניות כפי שיעור הפגם ההוא ,וזר׳
עצה טובה להחוטא שהוא עצמו מביא עליו יסורין ע״ד שעשה רבי א»לעזר
בן רשב״י ע״ה שאמר ליסורין בואו ריעי כגז׳ במציעא דפ״א בדי שע״י לא
יבואו עליו יסזרין מאותם היסורין הכתובים ב פ ר ש ת בחקותי ויספתי ליסרה
א ת כ ם וכו׳ או מלקיות כמ״ש ולקחו זקגי העיר ההיא א ת האיש ויסרו אותו.
ומוכרח לומר שהתעגיות הם ח ל ף חיסורים דאלת״ה א״כ תקשה על נוף הר׳
חלוקי כ פ ר ה עצמה אמאי לא א מ ר ה שצריך ת ע נ י ת והלא ה ת ע נ י ת הוא נזכר
ברברי ק ב ל ה דכתיב )ביואל סי׳ ב׳( וגם ע ת ה נאם ה׳ שובו עדי בבל ל ב ב כ ם
ובצום ובבכי ובמספד ,וכן מצינו שהתענו ישראל על ח ט א ת ם בגז׳ בשמואל א׳
סי ז׳ דכתיב ויקבצו ה מ צ פ ת ה וישאבו מים וישפכו לפג׳ ה׳ ויצומו ביום ההוא
ויאמרו שם חטאנו לה׳ וכו׳ ,וכן נהגו כל ישראל ל ה ת ע נ ו ת על ח ט ^ ת ם כמ״ש
בישעיה סי׳ נ״ח ל מ ה צמנו ולא ראית עגיגו נפשנו ולא תדע ובו׳ ושם נאמר
הלא זה צום א ב ח ר ה ו ומי ,ובמלכים א׳ סי׳ כ״א אמר קראו צום והושיבו א ת
נ ב ז ת זכו׳ ויהי כשמוע א ח א ב א ת הדברים ה א ל ה ויקרע בגדיו וישם שק על
בשרו ויצם וישכב בשק וכו׳ ו ב א ס ת ר ם״׳ ד׳ וצומו עלי ואל תגבילו ואל תשתו
וכו׳ ,וא״כ אמאי לא חשב בד׳ חלוקי כ פ ר ה תענית ייסורין א ל א ודאי התעניות
והיםורין חדא נינהו וכנראה להדיא מדברי האר״י ז״ל כמ״ש בסמוך רק
שהיסורין הם באים עליו בעל כרחו והתעניות הוא מביאם עליו מרצונו כנלע״ר•
ומאחר שכתבנו שהתעניות הם חלף היסורין ,מ ע ת ה יש להקיר אס.
נתחייב האדם ל ה ת ע נ ו ת בעבור עונותיו שעשה והוא אנוס שאינו יבול ל ה ת ע נ ו ת
אר״י ז״ל ה א ם יועיל לפדותם במעות לצדקה
מ ס פ ר הימים שקצב ירכינו
דהיינו שיפדה א ת כל תענית ותענית בשיעור כסף שראוי לקנות בו ולפתן
של םעורה א׳ העשיר לפי עשרו והדל לפי דלותו או אינו מועיל ,ונלע״ד שזה
הוא דבר פשוט כי מאחר שבל עיקר חיוב התעניות אינם כ״א ח ל ף היסורין בודאי
לא יועיל הון ביום ע ב ר ה יען שאין פדיון זה כ״א צדקה כשאר הצדקות ואין
הצדקה נ ק ר א ת יסירין ,ואין פדיון זה מועיל כ״א לדחות היסורין מעליו מזמן
לזמן א ב ל סוף כל סוף הוא מחוייב ביסורין וראיה לזה ממה שמצינו בנבוכדנצר
שגזר ה׳ עליו ש ב ע ה עדנים יחלפון עלוהי עד די ינדע די שליט א ל ה א ב מ ל כ ו ת
אנשא ובו׳ ,וא״ל דניאל להן מ ל כ א מלכי ישפר עלך וחטייך ב צ ד ק ה פ ר י ז
ועויתך במחן ענין וכו׳ שהם הצדקות ועב״ז לא הבטיחו שעי־׳ז יתבטלו ה־ :ודין
שהם הז׳ עדנין מעליו .א ל א אמר לי בפירוש הן תהזי א ר כ א לשלותך ר״ל
שיהיה אורך זמן לשלומך ודא ימהרו היסורין לבוא עליו ,ו ב א מ ת כן היה ב׳
ל א ח ר י״ב הורש גאמר כולא מטא על גבוכדגצר מלכא ,וכן הביא רבי ישמעאל
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* ראיה לדבריו מזה הפסוק על מ״ש על הסוטה יש זכות תולה עד י״ב חודש
כמבואר בסוטה׳ ד״ב סע״ב יעו״ש.
ומאי דאמריגן בשלהי גמרא שבת ע״פ וצדקה תציל ממות ואפי׳ ממיתה
עצמה וכו״ היינו שדוחה את הגזירות ואת היםורין מזמן לזמן ומזמן לזמן עד
גמר ימי חייו וכמ״ש בפרקי אבות תורה ומע״ט כתריס ב!5גי הפורעגות ואין
הכי גמי שהוא עתיד ליתן עוגש העבירה אחרי מיתתו .וכעגיו זה כתב
דר״ה ד״צ ע״נ וז״ל גם גלע״ד אגי
מהרח״ו ז״ל בשער הכוונות קודם .דרוש
חיים כי גם אני שמעתי ממורי ז״ל כי העושים ד׳ פעמים בכל שגה ג׳ ימים
רצופים הס ולילותיהם ןטהם קודם ר״ה וקודם יוה״כ וקודם עשרה בטבת וקודם
י״ז בתמוז אף אם לא עשאה רק פ״א בשנה בכל ימיו יספיק ואין צריך
לעשותה בכל שנה ושנה ,אבל אינו מספיק רק לבטל מעליו מה שננזר עליו
לבוא בעוה״ז לסיבת עונותיו אבל עונש עוה״ב אינו נמחל בזה עכ״ל ,ועוד
כתב אח״כ שם וז״ל מה שבחוב בספר החשובה שחיבר הרב דבי אליעזר
מנרמיזה ז״ל הנקרא מורה חטאים המתענה נ״פ בכל שנה בד׳ זמני התקופות
נ׳ ימים רצופים בכל פעם מהם מתכפרים כל עונותיו כך הוא האמה,
אמנם דברים אלו צריכים ביאור והוא כי אין זה מספיק רק למחול
ולכפר להעביר מעליו היסורין שהם עתידים לבוא עליו בעוה״ז לסיבת עונותיו,
אבל עיקר עונש עונותיו והוא מה שעתיד ליענש בניהנס אחר פטירתו אין זה
נמחל על ידי תעניות הנז׳ אמנם צריד לתקונים אחרים כאשר ביארנו בםפרינו
אלה עכ״ל יעו״ש ותיקונים אחרים דקאמר הם הם סיכום התעניות הנזכרים
בש׳ רוה״ק שכחבנום למעלה שהם הם המצילים מעונש ניהנם אחרי פטירתו"
כמבואר בשה״ב בריש דרוש ז׳ דלילה דנ״ו רע״ב שכתב שם וז״ל ואעפ״י
שכבר נתב«5ר תיקונו)של המוציא שז״ל( בש׳ הי׳ הנקרא ש׳ רוה״ק והוא
תיקון המיציא שז״ל הנה התיקון ההוא יועיל לנקות׳ לו עונו שלא יכנס לנהנם
ושימחלו לו עונותיו אלו וכו׳ יעו״ש) ,והנה מאתר שעונש ניהנם הוא חלף
היסור ס .כמבואר בשה״ג הקדמה ד׳ ד״ו ע״כ וז״ל כי על כל עון ועון אשר לו
)להצדיקו ;*לא נתכפרו לו ע״י יסורין בחייו ונם לא נכנס לניהנם לקבל עונשו
עליהם צריך גלגול א׳ לכל עון בהם לתקנו וכו׳ יעו״ט ,א״כ מיש בשה״כ הנה
התיסו; ההוא יועיל לנקות לו עונו שלא יכנס לגיהנם וכו׳ שהכוונה הוא על
התענ־וח כדאמרן ,א״כ מבואר מזה שהתעניות הם חלף היסורין כי גיהנם
יהיסורץ חדא נינהו .באופן שפריון התעניות במעות אינו בר סמכא להיות
נחשב ליסורין ולאו רבינו האר״י ז״ל חתום עליה אבל יתכן שהרבנים
האחרונים ד ל הם אמרו שפדיון הצדקה יועיל במקום התעניוח כדי שלא
תנעול דלת בפני השבים.
;

ואחרי כחבי כ״ז א״ל ידידי במה״ר יעקב אהרן קטן הי״ו כי שאלה זו
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של פדיון התעניות במעות ני.- :לה להרה״ג ח״ר יוסף חיים זצ׳׳ל בספרו רב
פעלים אור״ח ח״נ ס׳ ל״ה ושם הביא י;הרב חס" ל שכתב במעיין ד׳ עין
יעקב נהר מ״ה ה״ל כי הריצה לחזור בתשיבה ואינו יכול ל ה ת ע נ ו ת מ׳ יום אי
ג׳ ימים לילה ויום יכול לפדותם במ׳ איסיי כסף מזוקק לצדקה ע״ב לשין
ה ר ב חס״ל ועוד הביא ה ר ב פעלים שם מהי־ב נאמן שמואל סוף סי'
ח׳ ש כ ת ב שיש פדיון ל ת ע נ י ת שנתחייב בי ה א ד ם וסיים שם ה ר ב נאמן שמואל
כך למדתי מדברי אדירי כבירי :אוני עולם ואשמע בקולם עב״ל ועוד הביא
ר ב פעלים הנז׳ ממ״ש מור״ם באו״ח סי׳ של״ד שהביא מן חגאון מהרא״י ז״ל
שיש פדיון לתענית .ועוד הביא סמיכות ;•ידבר זה מהגאון חיד״א ז״ל ממ״^
בספר יוסף בסדר סי׳ ג׳ ש ק ב ; בתוך ה ב ק ש ה בזה הלשון וכרוב רחמיך
הודעתנו ע״י עבדיך לתקן נפש• נו על צומ מ ה ב מ ס פ ר ומפקד שמות הקדושים
אשר פנמנו בהם י ה ת ע נ ו ת מ׳ יום בזה הזמן במספר ד׳ יודי״ן דשם ע״ב
וגלדי וידוע לפניך כי חפץ הייר״ לעשות תיקון זה בכל לב ,אך אין בי כח
וכשל כחי ל ה ת ע נ ו ת מ׳ יום רצו •ים ולבן אני מפריש לצדקה ד׳ פרוטות כסף
כי כן יסדו עבדך לפדות בכסף כל תענית וכו׳ יעי״ש ושם ציין על דברי
חס״ל ונאמן שמואל הנז״ל והרב הגאון ה״ר יוסף הייפ ז״ל גם היא עצמו
ב ר ו ח ב בינתו עשה עור סמוכות לקיום פדיון ה ת ע נ י ת ב מ ע ו ת לצדקה יעוש״בי
אמגם בכל מה שהביא ח״ר יוסף חיים ז״ל ב ס פ ר רב פעלים הגז׳ לא
נ ת ק ר ר ה דעתי יען שלא ראיתי שהביאו רבנים הנז׳ שום ראיה ושום הברח
שעולה פדיון התעניות בצדקה במז היסוריב ואני הנלע״ד כתבתי.
ובענין אם ח ט א ה א ד ם ב ח ט א א׳ וחזר וחטא באיתו ה ח ט א עצמו כ מ ה
פעמים אם הוא צריך לעשות תיקון על כל פעם ופעם ואפי׳ עד ק׳ פעמים ,או אס
די לו בג״פ או אפי׳ בפעם א ,כלבד .ב ת ב ה ר ב הגאון ח״ר יוסף חיים ז״ל
ב ר ב פעלים או״ח ח״ג סי׳ ל״ה הנ״ז כי ס פ ק זה הביאו הגאון בעל חוט השגי
סי׳ מ״ז בשם הרוקח דיש לך קל בפעם א׳ על כל הפעמים כדי שלא לגעול
ד ל ת ובן דייק מדברי רביגו ירוחם .אך הגאון ה מ ח ב ר הסכים שיעשה התיקון
ב״פ וכו׳ ולבסוף ה ע ל ה ח״ר יוסף חיים ז״ל דסגי ליה בתיקון פעם א׳ על
כ מ ה פעמים יעו״ש ,ועי״ע בספר ח״י ח ל ק ד׳ בעגין עשרת ימי ת ש ו ב ה
פ״ה דמ״ח ע״א ש ב ת ב שם וז״ל וכבר נשאלה ש א ל ה זו לפגי חכמים על כ מ ה
אגשים אשר גגע אלהים ב ל ב ם ונתחרטו על ח מ א ת נעוריהם ורצו לנהוג ס ד ר
הסיגופים והתעניות כי,:״ש הרוקח והאר״י ז״ל ,ומעגה ב פ י ה ם לאמר שאם יעשו
כפי אשר מסודר לאותם החטאים על כל פעם ופעם לא יתכן א ח ר שרבו
פשעיהם לאין מ ס פ ר מבמה מיגי פשעים שגו וישגו שלשו וישלשו והסכימו
ל ה ם כי אף אם חטאו ח ט א א׳ אפי׳ ק׳ פעמים אין צריך לקיים הסיגופים
(

והתעניות המסודרים לאוחו חטא יותר י מג״פ והוכיחו דבריהם מכמה מאמרי
י
הזו׳ כמבואר בספרי האחרונים דל,
וגדולה מזו הקילו לבעלי תשובה שאם חטא באבר א׳ כמה עבירות
חלוקות קלות וחמורות בנון בברית המעור באשת איש ובנכרית ובנדה ובפנויה
ורבות כהנה בביאות אסורות חייבי כריתות ומיתות ב׳׳ד והוצאת שדל ,וכן
אם חטא בברית״ הלשון בליצנות ולשון הרע ונבלות הפה ורכילות ושקרים
ושבועות ודברים בטלים ,וכן אם חטא בגרונו שאכל תלב ונבלות וטריפות
ובשר בחלב וכיוצא בזה ,אם אחר החרטה ועזיבת החטא יקיים סינופים
ותעניות המסודר לחטא החמור שחטא באותו אבר אין צריך לקיים הסיגופים
השייכים למה שחטא בהקלים מהם שבאותו האבר ,ואם חטא פעס א׳ בחמורה,
מהם ובקלות מהם כמה פעמים יקיים הםינופים והתעניות פעם א׳ על החמורה
ומהמורה שבקלים ב״פ ודיו ,והוא פשוט כדין מי שנתחייב ב׳ מיתות ב״ד
שנידון בחמורה׳ אכן עבירות שחטא באברים הרבה צריך לקיים הסינופים
והתעגיות לבל חטא שבכל אבר ג״פ דהיינו בחטא חתמור שבאותו אבר וכן
הורו לכמה מבעלי תשובה מפגי תקגת השבים אף כי רבו החולקים להחמיר
ולא נראו דבי־הם עכ״ל יעו״ש ,אמנם לפי הנראה לעג״ד שצריך תיקון על כל
פעם ופעם אשר חטא בחטא ההוא עצמו ואפי׳ עד מאה פעמים וכמו
שכתבתי לעיל דמ״ח ע״ב יעו״ש,
וממוצא דבר אחה למר כי באשר האדם חוזר בתשובה ואינו עושה
התעניות שכתב רבינו האר״י ז״ל )לפי סברת הגאונים הנז״ל כל א׳ לפי
סברתו( או היםורין מתחיל ן למשמש ולבוא עליו וכמ״ש דוד הע״ה בתוכחות
על עון יסרת איש וכמה מיני יםורין סובבים ובאים מכל עבר ופינה ואין•
רגע בלא פגע ואין שעה בלא רעה ,ובני אדם תמהים ואימרים $ץ זו היא
פרי התשובה שעשה ,והלא בהיותו רשע גמור היה שליו ושקט ורואה טוב
בעמלו בעושר ונכסים וכבוד ובריא׳ אולם ואיך עתה שחזר בתשובה־ גהפך
עליו הנלנל ואבד העושר *הוא בענין רע .וגם הוא צולע על ירכו איש
מכאובות וידוע חולי והם לא .ידעו.ולא יבינו את נפלאות חמים דעים כי
קודם שחזר בתשובה היה הקב״ה נותן לו שכר המצות בעוה״ז וכל עונותיו הם
שמורים לו לעוה״ב כמ״ש ומשלם לשוביו אל פניו להאבידו לא יאחר לשונא
אל פניו ישלם לו כי אין הקי״ה מקפח שבר כל בדיה.
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מטתו ביטל מוכס .והיה אותו תלמיד צועק ולא היעיל וקרובי המוכס קברו
א ת ה ח כ ם ונצטער אותו תלמיד מ א ד מה ח ט א גרם ליקבר זה כבזיון ובמה
זכה אותו רשע ליקבר בכבוד גדול כזה ,נ ר א ה לו רבו בחלום ואמר לו אל
תצטער .בא ואראך בכבודי בג״ע בכבוד גדול ,ובא •א״אך אותו האיש בניהנם
וציר של גיהנם ס ו ב ב באזנו .א ב ל פעט א׳ שמעתי בגנות ת׳׳ח ולא מחיתי
ולכך געגשתי ,וזה פעם א׳ הכין סעודה לשר העיר ולא בא שר העיר וחילקה
לעגיים וזה היה שכרו וכו׳ יעו״ש.
ה ר א ת ל ר ע ת שאיך הקב״ה נותן שבד הרשע בעוה״ז ואיגו מ ק פ ח שכר
כל בריה ולצדיק נפרע מעונותיו בעוה״ז במ׳׳ש הן צדיק בארץ ישולם ,והבי
נמי אמרינן ב מ ס כ ת קדושין דל״ט ע״ב ה״ל כל שזכיותיו מרובין מעונותיו
מריעין לו )ופי׳ רש״י ז״ל מריעין לו בעוה״ז לנקותו מעונותיו שיטול שברו שלם(
ודומה כמי ששרף בל ה ת ו י ה בולה ולא שייר מ מ נ ה אפי׳ אות אחת ,ובל
שעונותיו מרובין מזכיותיו ממיבין לו )ופי׳ רש״י ז״ל מטיבין לו לשלם לו שכר
מצותיו בחייו כדי לטרדו( ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חסר אות
א ח ת מ מ נ ה עכ״ל הברייתא יעו״ש ,הרי מבואר מזה שהרשע הוא מקבל שכרו
בעוה״ז והצדיק מקבל עונש שלו כלו בילוה״ז ולבן א ח ר שעוזב הרשע דרכו
ה ר ע ה ועושה תשובה אז מתמעטין העונות ומתרבין הזכיות ,ואם לא עשה
תיקונים ותעניות שכתב האר״י ז״ל ממילא מתחילי; לבוא עליו היסורין כנז׳
בד׳ חלוקי כ פ ר ה ויהיה דומה כמו ששרף א ת כל התורה כולה כם״ש בגמרא.
וענין זה הוא דומה לרופא א׳ שבא לבקר א ת ה ח ו ל ה ואחר שבדקו
מצא שיש לו מכה ב ח ל ל הנוף ומעותד הוא למות על ידה ,וכדי שלא ל ה ב ע י ת
א ת החולה הוא נותן לו סמים מתיקים לחיך ומתיר לו לאכול כל מיני מאכל
אשר תאוה נפשו ,כי ל מ ה לו לצער א ת החולה על חנם ,אמנח אם א ח ר
כ מ ה ימים הזר הרופא ובדק א ת ה ח ו ל ה ה ה ו א וראה אותו שיצא מן ה ס כ נ ה
ואפשר שיתרפא מחליו ,אז הוא ניתן לו סמים אחרים חריפין מרים כ ל ע נ ה
ואוסר לו כל מיני מאבל כדי שימלט נפשו מ ר ד ת ש ח ת עד שיבריא גופו
לגמרי כמו כן מתנהג הקב״ה עם הרשע שכל זמן שהוא רשע אז דרך רשעים
צלחה שלו כל בוגדי בגר ,וכאשר הוא חוזר  :ת ש ו ב ה אז שולח הקב״ה את ירו
ומחזיק בו ויהי למטה בכפו ליסרו על ה ר ע ו ת אשר עשה כדי שימלט את
נפשו מרדת ש ח ת ולשמור א ת שכרו לעוה״ב,
והגה כתבתי לפגי בעל התשובה איך יתנהג בתעניות על חטאיו ,ו ה ן
כי דרך המובחר והמעולה מכולמ ל ח ת ע ג ו ת ^ ל  Pעין ועי :אשר ה ט א
בו סיכום התעניות שקצב האר״י ז״ל .ואם חטא בחטא א׳• כמה פעמים יעשה
סדר התיקון הזה במה פעמים אפי׳ ער ק׳ פעמים וזה התיקון הוא "מדרגד א'
המעולה שבכולם ואם אינו יכול ל ה ת ע נ י ת כ׳׳כ ימים רבים יוכל ל ה ת ע נ ו ת על
א

כ
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כל חטא ועון תענית א׳ בלבד כיום הכפוריס ושאר התעניות הקצובים לאותו
העון פדה יפדה אותם בצדקה וכן יעשה סדר התיקון חזה על כל פעם ופעם
אשר כפל ועשה את החטא ההוא עצמו אפי׳ עד ק׳ פעמים ,ואם אין ידו.
משגת לפדות את קצב התעניות של אוחו החטא בפעם אתת יכול לפדות
אותם דבר יום ביומו קודם שיסעוד ,וזה התיקון הוא מ ד ת ה ב׳.
ואם אינו יכול לכפול ולעשות את תיקון החטא ההוא כל פעם ופעם
אשר כפל וחטא בו ,יעשה התיקון ההוא בין בתעניות ובין בפריון שבו שלשה
פעמים בלבד ,וזו מדרנה ד׳ ,או פעם א׳ בלבד ,וזו מדרגה ה׳ ,וכסברת
הפוסקים דל שכתבתי למר כדאית ליה נ״פ ,ולמר כדאית ליה פעם א׳
• בלבד ,ואם גם את זה אינו יכול בעל התשובה לעשות ,יש להורות לו שיעשה
תיקון ג״פ לאותו האבר שחטא בו אפיי אם הם חמאים חלוקים ושוגים זו
מזו כמש״ל משם ספר חמ״י שכחב וגדולה מזו הקילו וכו׳ יעדש ,וזו
מדרגה ששית,
והחכם עיגיו בראשו שיתן תיקון לכל א׳ וא׳ כפי ערכו כמ״ש רדל
עשיר בפרתו יתום ביביצתו ,ואפי׳ אם רוצה לעשות תשובה־ על עוגות החמורות
בודוי דברים בלבד .אין להחמיר עליו כי מן השמים הם יביאו עליו יסורין
כגז׳ בד׳ חלוקי כפרה הגדל והחכם איגו מחייב בזה ,ואם לא הספיקו לבוא
עליו יםורין ומת יהיה נענש בניהנם וכמש״ל משם שער הכוונות קודם דרוש
א׳ דר״ה ד״צ ע״ג יעו״ש ,וכמבואר נ״כ בזוהר חדש במנלת רות דק״ט ע״א
ודל רבי יוראי הוא קאיס קמיה דרבי עזריה בר סימאי ,א״ל צדיקים דאזדמן
לתו הובא מאינון כריתות דאורייתא ותשבי תשובה ומיתו ,מיחה מכפרת
עלייתו אי לא ,א״ל אין ,ולזמנין דאתענשו בההוא עלמא ואתכפר להון וכו׳
ופירש האר״י דל בשער מאמרי רדל דס״א ע״ב שהיה מסופק בצדיק שעבד
בעת זקנתו בתיובי כריתות ושב בתשובה ומת ,אם לא תועיל צדקתו ותשובתו
להיות מיתתו׳ כפרתו ויצטרך לבוא בגלגול )כדי לקבל עונשו( ודש מיתה
מכפרת עלייהו או לא ,ואעפ״י ששנינו עבר על כריתות ומיתות ב״ד תשובה
ויוה״כ תולין ויםורין ממדקין ,מ״מ כנון שלא היו לו יסורין מבעי ליה אם
תשובה ומיחה מכפרין ולא יצטרכו להתנלנל או לא ,והשיב לו רבי עזריה
בר םימאי שהמיתה מכפרת עלייהו )כמו היסורין( ואינם צריכים להתגלנל
אמנם פעמים שלא עשו הצדיקים תשובה כהונן לא תספיק להם המיתה לכפר
עד שיקבלו קצת עונש אחר המיתה ויהכפר להם ולא יצטרכו לגלנול יעו״ש,
והנה אם האדם אינו יכול לכוף את יצרו ולעשות תיקון לעונותיו אפי׳
באחד מהששה מדרגות של החשובה הנדל ,יעשה לו באופן אחר ,והוא כי
החלה ירגיל את עצמו לדחות את העבירה המתאוה לה משעה לשעה עד שידחה'
אותה מן היום עד הלילה ומן הלילה עד היום וכן.ער״ז חוזר ודוחה ודוחה

סב

רוחות מספרות

עד שידחה אותה ממנו לגמרי .וכן יעשה לכל העבירות ולכל האיסורים שהיא
נוהג בהם עד שירגיל לעזוב א ה דרבי ה י ע ה  .ואה״כ בנקל יובל לעשות
תשובה ותיקון על עונותיו הראשונים ,ובמ״ש הנביא כי ת ח ל ה יעזוב רשע
דרכו יאיש און מחשבותיו ואחייב ישוב אל ה׳ וירחמהו.
ואם גם א ת זה לא יוכל לעשית .ל פ ח ו ת ילך מ ש ב ת ל ש ב ת לבה׳׳ב
לשמוע הדרשה מפי החכם גם ישתדל ל ה ת ח ב ר עם אגשים טובים וצדיקים
כדי שעי״כ יהרהר בתשובה ובזה ירויה שאם יתגלגל אח״ב בדצח״ס יזמין לו
הקב״ה איזה צדיק העובר והולך על דרך ניהנם ויוכל הוא ל ה ת ל ו ת באותו
צדיק וינצל מדינה שיל גיהנם ע״י הרהור התשובה שעשה בעוה״ז כיודע,
ואל יבטח האדם על היורשים לימר שהם יעשו אח״כ כ מ ה צדקות
למנוחתו ,בי אוי* ת פול ־!ממה ומריבה ביניהם על חיליק הירושה ואבר
העושר ההוא בענין דע ,והיורשים עצמם הם מקללים א ת ה מ ת ההוא ומביאים
עליו ק ל ל ה ולא ברכה .ואפילו אם לא הפול קמטה ומריבה ביניהם עב״פ אין
אותם הצדקות וההקדשות מועילים להצילו מהעבירות שבידו וצריך ליתן
עליהם דין וחשבון .ואם יצא מחוייב בדיג׳ ימשר בכף ה ק ל ע והמשחיתים
סובבים עליו והוא עירום וע־יה ביים הוולדו .וכאשר יגמר דיגו מכף הקלע
אח״כ יתגלגל בדצה״ם שנים י ב ו ת ו:י.ח״ב יירד לגיהנם וישאר שם י״ב חודש
אם אין הוא מאותם היורדים לגיהנם ואינם עולים ,ואחר שעולה מניהנס
מדבירים א ת נשמתו בנהר ד׳ נור עד שתתמקמק ,ואה״כ מכניבין אותו לג״ע
ז
אם אינו מחוסר מצות הנציבים אליו לפחית לפי שורשו שאם לא P
מכניסין אותו לג״ע א ל א מחזירין אותו בגלגול במבואר בשער הגלגולים טיף
ה ק ד מ ה ד״ז ע״א בדיבור המתחיל ונלע״ד חיים וכי׳ יעו״ש .ואז אח׳׳ב בהיותי
בג״ע או בעוה״ב שם יקבל שבר הצדקות וההקדשות שעשו היורשים למנוחתי•
דלא עדיפי הצדקות וההקדשית שעושין היורשים יותר מהמצות ו. .צדקות שעשה
הוא עצמו מממונו בהיותי בחיים.
א י

ומאחר שאפי׳ המצות והצדקות אשר הוא עשה אינם מצילים אותו מכף
הקלע ימנלגילי הדצח״ם ומדינה שי גיהנם .אלא שכרם הוא שמור לו אח״כ
כשיס־־״ר ויתנקה מכל עבירות שבידו .א״ב מב״ש הצדקות ולימוד ה ת ו ר ה שעושים
היורשים בעבורו שאינם מכיסי ומממונו כ־ כ ב ר זכו בהם היורשים מדין תורה
שאין מצילין אותו מעבירות שעשה .וענין הרוחות הנוברים בדברינו ל מ ע ל ה
הם יביאו ויעידו על זה .כי בלא ס פ ק שנם להם אחרי פטירתם עשו ל ה ם
היורשים או הקרובים כ מ נ ה ג שעושים לכל המתים יעב״ו לא נמלט מי מ ה ם
שניצול מפף הקלע.
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רוחות מספרות
מעשה הגביר בנימן ארסולי

N

;ומי לנו גדול מהנביר הנדיב הנקרא בנימין ארםולי ז״ל הדר בעיר בצלה
שהיה ,איש נדיב ורודף צדקה וחסר ופיתו מצויה לאורדדם .ולא מנע את עצמו
מכל צדקוח בין לצורך יחיד ובין לצורך׳ רבים בנודע בבל <ויר בצרה ובכל עיר
.בגדאד ואגפיה ,ונם מבלי ספק שאחרי פטירחו עשו לו היורשים כמה צדקות
ולימודים והקדשות למנוחת נשמתו יותר ממה שהאחרים עושים .ועכ״ז גחגלגל
אחרי פטירתו ונעשה רוח ונכנס באיש א׳ הנקרא ציון כהן הי״ו והיה כופה
אותו ומתעלף ונופל מהכפיה ואינו מרגיש .והוצרך לבוא אלי לעיר ב נ ד .
 .וע״י רבוי היחודים אשר יחדחי על הרוח קצרה נפשו והחחיל לדבר עמי
וא״ל לא די לך בכמה פעמים שקראת אוחי בשם רשע .האס אחה יש לך
מצות וצדקות רבות כמוני היום .ואיך מלאך לבך לקרוא אותי רשע .אמרתי
לו ואיך אתה מתפאר במצות וצדקות שעשית האס נעשת בנימין ארסולי .אז
חרד הרוח ואמר אוי וכי מאחר שאתה.יודע מי אני איך קורא אותי רשע
אמרתי.לו שאלמלא רשע אתה מי הביאך עד הלום להיות רוח רעה ולכנס
בבני אדם ולנרום להם כפיה.
אייל על עון קל וקטן נתנלנלתי פה וכאשר אקבל את העונש הראוי
לי אזי אני יוצא ממנו .וכן היה כי אחרי ששה חודשים יצא לו מנוף ציון הגז׳
והלך לו.
הא למדת שאין עומדים לו לאדם אפיי מצות ומע״ט שעשה א פ בחיי
חיותו להצילו מכף הקלע ומגלגול הדצח״ם ומרינה של ניהנם מעבירות שבידו
אלא צריך שבתחלה יתן דין ותשכון על עונותיו ואח״כ יכנס לעוה״ב ליטול
שכת י אין הקב״ה נפרע מצות ננד,׳העבירות שעשה .שאם יהיה מחליף
מצות כננד העבירות לפעמים לא יספיקו לו כל מצות שעשה וישאר עליו
כמה עבירות וצריך להתגלגל בדצח״ם ולהיות נענש בניהנם.על שאר העבירות
ואחר שעמר עונשו ודינו נם בניהנם הנה סוף דבר אין מכניסין אותו בג״ע
זאינו זוכה לחיי העוה״ב .כי במה הוא זוכה מאחר שלא נשאר לו שום מצוה
ושום חלס כי כל מעשיו הטובים היו חלף העבירוה שעשה א״כ נשאר הוא
ערום מבלי לכיש ונורד ד ׳ רוחות העולם ובמדברות ברשות עצמו כי לא
עון .ונמצא שסבל עונש כף הקלע ונלנול דצח״ם
נשאי• לו לא מצוה
יעינש נ י ,לא זכה ליכנס לנ״ע .ויהיה כדונמת אלישע אחר דאמרינן עליה
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וכאיס בכמה גלגולים לכפר עוגם ,ורע כי כמעמ «1
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רוחורז מספרות

מגלגולים אלו ,ידע בי ה נ ה הרשעים אחרי מיתתם נכנסין בגיהנס ומקבלים
שם עונשם וטתבפר להם ומשפטם י״ב חודש .ויש רשעים שכתוב בהם ואת
נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע ואינם זוכים ליכנס לניהנם אחר
פטירתם למרה עינם .אמנם נפשם הולכת מדחי אל דחי בנלגולים שונים ער
שיתמרק עונם קצת ויוכלו ליבגס אח״ב בגיהנם י״ב חודש ל ה ת כ פ ר לגמרי
ולאלו אין זמן קצוב כי לפעמים ילכו בגלגולים ההם עשרים שגה או מ א ה
או אלף והכל תלוי כפי ערך העוגות שעשה ב ת ח י ל ה בעוה״ז ובו׳
ונחזור אל הדרוש שלנו כי הגה אחר פטירת האדם גפרעין ממגו על
חטאתיו קודם שיכניסוהו בניהנם .ב ה ר ב ה מציאות של עונש ובולם נקראים
גלנולים ר״ל בי יתנלגל או בדומם או בצומח או בחי או במדבר )וסימנם
דצח״םו וכמעט רוב בגי אדם לא ימלטו מ ל ה ת ג ל ג ל בגלגולים אלו ובז׳ ואעפ״י
שהיא צדיק גמור לא יקבל ממגו שום שוחד על העבירה א ת המצוד ,כמ״ש
ד ל וכו׳ יעו״ש.
וכן כ ת ב במדרש תהלים ע״פ ולך ה׳ ח ס ד וכו׳ ודל יש לך אדם יש לו
עשרה עונות ועשרה מצות והוא אומר איגו מבקש לא עונש ולא שכר א ל א
יצאו אלו באלו .אין הקבי־ה עושה בן אלא ב ח ח ל ה הוא גובה ממנו עונותיו
ואחייב הוא גותן לו שבר מצותיו יעו״ש למדגו מזה ב׳ דברים חרא שאין
הקב״ה מחליף המצות בעבירות והשנית כי בתהילה יוכה ממנו א ת עונש
העבירות ואח״ב נותן לו שבר המצות .ו א״כ איך יועילו מצית היורשים להציל־'
מ־ העבירות ואין מצילין לו לארם כ״א התשובה ועזיבת ה ח ט א בעורו חי
בעוה״ז ובמ״ש ה ת נ א ויפה שעה א׳ בתשובה ובמע״ט בעוה״ז מבל חיי העוה״ב•
שאם אין אני לי מי לי.
ולכן אם הי־רשיס רצונם לעשזת נ ח ת רוח ל מ ת להושיעו ולהצילו מכף
הקלע ומגלגולי הדצח״ם ומדיגה של גיהנם שהוא נידון בהם .אין שום אופן
כ״א לשפוך שיחה ולדרוש סליחה ממלכו של עולם בעד ה מ ת ההוא והוא כי
יקבצו עשרה אגשים כשרים יודעי ספר ויעשו ל מ ת סדר התיקון שכתבגו
לעיל דל״ה ע״א בד״ח יום א׳ ר״ח ט ב ת וכו׳ יעי״ש .ואם ה מ ת ההוא איגו
מוחזק לאדם בשר יעשו התיקון ההיא ג״פ או ד״פ .עד שיראו אותו בחלום
שלובש בגדים ואינו חולה ואינו עצב.
ופעם א׳ איי־ע שעשינו תיקון זה למת א׳ י״ג פעמים עד שראוהו בחלום
ש,:ם מחליו ונתי־פא ולבש בגרים .ובל הוריו להקדים ולעשות א ת תיקון הנז׳
שעה א׳ קודם הרי זה משובח.
,

ואם אפשר לעשיתו בתוך ז׳ ימי ה א ב ל י ת ה נ ה מה טוב ומה נעים כי יזב,
להצילו נם מחיבוט הקבר יעץ בי ה ר ב ה פעמים י י דמן כי ה מ ת ההוא הוא ביש
ונכלם ל ה ר א ו ת עצמו בחלום שהוא עירום ויחף ואנשי צבא סובבים אותו כמו
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לשוםכי דמים .עד ומן שתקצר נפשו מן הצער שהוא בו ויצטרך לבוא
^?
 ^ j״  j jל*׳ ממיודעיו וממביריו ומראה לו ברמו דק שהוא בצער .ואם לא
ו קרוביו מזה חוזר ובא בחלום לאחד מבני משפחתו הקרובים אליו
י גתפעלו גם מזה יצטרך לבוא בחלום להיותר קרובים אליו ולהראות
|
 p r Uשיזוא חולה או עירום * ו רעב וביוצא בזה .בי אין המת גראה לבניו
בתחלת הבל מפגי שהוא בוש וגכלם מהמ יותר מן הרחוקים ואס
 ^:-.ל
*•3׳ תשגיחו היורשים גמ בזה אז הוא מקבל עליו דין שמים ואיגו חוזר לבוא
;?יי בחלום.
ס

א

ל מ

יי

8,יס

•.־ Vויכול האדם לעשות תיקון אחד לדי מתים או יותר בפעם אחת ואין
 T^iלכל א׳ ואי תיקון׳בפ״ע ,גמ יכול האב עצמו להצטרף •עם הצבור העושים
\ ?9 *1לכנו׳ ואין זה דומה למאי דאמריגן בפרק חלק דק״ד ע״א ברא מזכי
אבא לא מזכי ברא וכד־ כי אין עגין התיקון משום זכות האב שתועיל
;
^ • * י אלא ׳ הוא עגין תפלה ותחגוגים שמתפלל ומתחגן לפגי הקב״ה להציל ׳
| ףת יבנו מכף הקלע ,ובודאי אין תפלת האב גרועה בזה מתפלת אגשימ הזרים
(* .עי^יס את התיקון .וכמ״ש התוססות בסוטה ד״י ע״ב על דוד הע״ה שהועילה
י^לתו שהתפלל על אבשלום בגו יעו״ש.
;

;
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וגלע״ד שכוונת התוספות היא על מה שהכגים^ לג״ע וכמו שמצוין בראש
? יכךיהם דאייתיה לעלמא דאתי ובו• .אבל למאי דאםקיה מזי מתרץ דגיהגס
 * Vj* jד לזה תפלה לדוד אלא די במחילה בלבד שימחול לאבשלום פמה'
 ^ 1י ז מ לנגדו וניער אותו ,כי אבשלום חמא למקום ב״ה ולאביו ,ובחטא שביגו
ן י י ג י ן המקום כבר קבל אח יעוגשו בעוה״ז שגהרג במיחה משוגה במ״ש י
ל ת ו ס פ ו ת זלל שם ותקעו בו עשרה חגיות וגי שבטים וחתכו את ראשו ואח״כ
י
| י המליכוהויביער אל הפחת הגדול 'ויציבו עליו גל אבגימ גדול מאד כמ״ש
;י ??.יאל*.ב׳ ם״ י״ח וא״כ לא גשאר עליו כ״א מה שחמא לאביו שהוא חטא
?כץ־ אדם לחבירו .ולכן כאשר בכה עליו והספידו גילה דעהו שמחל את שלו,
 •/יעי*'יצא מזי מתרין דגיהגס.
 I : : . :ואעפ״י דקי״ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,שאגי הבא שאבשלום
? ? ? ל י י ר םש*״ח ח ־ ת ר לומר בגי בגי אבשלום כדי ללמד סגיגורייא
* י ; *כשלום שיהיה כבודו מחול ,ועל מה שרצה להכגיםו לג״ע על זה אמרו
מיןיםמות שהועילה תפלתו של דוד הע״ה .והכגיםו לג״ע, ,
:

י

א

1

מ

ב י

ג י ש

ה מ

:

 v . v £ו א ס ' * ץ היורשים ידם משגת לעשות תיקון למת ההוא,׳ לפחות יבעת
^ ףס^על קכך המת יאמרו הרי אנחנו לומדים לתיקון נפש ,ורוח ונשמה הם
י י * ־־« *יי״י* ש«חיה מנוחתו :כבוד בג״ע ויהי גועם,ה׳
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י ל י ן ן אתה
ופדר הלימוד היא ב ת ח ל ה אומרים פרשתי הקטורת
הוא ה׳ אלהינו שהקטירו אבותינו לפניך וכי׳ ע.־ וערבה לה׳ מ נ ח ת יהירה
ובו׳ ואה״כ אומרים ויהי נזעם ה׳ א ל ה י מ עלינו ו ב ו ׳ ער ואראהו בישועתי,
ואח״ב אנא ב כ ח זבו״ עד סופו .ואחי״כ פ ת י ח ת אליהו הנביא ובו׳ ואח״
אומרים יהי רצון ובו׳ הנז״ל בדף מ״ט עד ברוך שומע ת פ ל ת עמו ישראל
ברחמים וזה הוא תיקו; קצר המועיל למת ,ויוכלו לעשותו בשלושה אנשים
בלי תקיעת שופר .ואפילו ביחיד יוכל לעשותו .ו ם אותו האיש ה מ ק ב ל ה נ א ה
על נפש ה מ ת כשיתפלל בעד נפש המת .יותר טוב שיאמר נוסח ה ת פ ל ה
ה נ ז כ ר ת ב ס פ ר חסידים סי׳ רמ״ב וזה נוסחה.
מ
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כ

והוא רחום יכפר ערן בזאת ה ה נ א ה שאני נ ה נ ה על אודות
פב״פ ה כ א ת ו ת כ ו פ ר ונפשו בטוב תלין ״תנור עם גורל הצדיקים
ורוחו ת ר ג י ע עם חלק הטובים .בטוב המטיבים היורשים בעדו אמן*
וממיצא דבר בין יבין האדם כי מי שנילד לו בן או ב ת והוא קורא
א ת שמותם בשם אותם המתים הרי הוא מכניס לאיתם הילדים ב ס כ נ ה
עצומה ,יען כי יתגלגל אותו ה מ ת בהוולר ד״הו* הגקרא על שמו .ואם
אותו ה מ ת הוא מהיייב סקילה או שריפה א* הרג וכיוצא בזה יגרום שאותי
הילד ימות באותה מיתה בקצי־ות שנים .ואם נתחייב כמה מיתות הוא
מתגלגל ב כ מ ה ילדים הנקראים בשמו לכולם ה ם מתים רה״ל ,וכל ילד הקרוב
יותר ממשפחתו הוא מקודם להגלגל בו יות^ משאר בני משפחתו כמ״ש או
ב י ב י י האר״י .ד ל ב ס פ ר הלקומים
דודו או בן דודו יגאלגו ובו׳ וכמבואר
בירמיה סי׳ ח׳ יעו״ש.
ובדידי חוה עובדא שקראתי א ת שב בני בשם מ ת א׳ מ מ ש פ ח ת אמי
י ק  .ך י אמו.
ע
בעוד שלא הייתי יודע דבר זה ונפטר הילד
כל בגי מ ש פ ח ת אמי קראו א ת בניהם בשם ההוא והב היו עשרה בנים ו
מתו ,מהם מתו בזמן היניקה ומהם מתי בהיותם בהו״יב בני י ״ שנה אי
יותר ומהם מתו בשנת חופתם ולא נשאר מהם כ״א שנים בלבד.
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ואחר שמת לי אותו הילד בא אלי אותו ה מ ת בחלום וחילה א ת פגי
לחזור ולקרוא א ת שמו פ ע ם שנית באומרו כי מה ש מ ת הילד ה ה ו א ה ט ע ם
הוא לפי שעדין לא היה גגמר דינו מבף הקלע .אבל עכשיו הרי הוא נגמר דינו
ולא תירא עוד שמא ימות הוולד ,אמרתי לו אין מחוייב׳ אני להכניס את בגי
ב ס פ ק ס כ נ ה לכבודך .אמר לי א״כ לא ת ת ע ב ר • א ש ת ך בבן אלא*.בו*ת ; ,א מ ר ת י
לו אפילו אם יוולדו לי ז׳ ב נ ו ת זה אחר זה איני רוצה לקרוא עוד את הולד
בשמך ,וילך לו המת ס א ת י בכעס.

\ •

י 8ז

"*nrffiamwff

ח

;

J

.׳ • ::גסיפעםיאחרת בשנת התרם״ז^^־מעע(היא^ת^ה$כתי":ביום המילה^אצל
 :יולדת א׳ מבני משפחתי והילד הנימול קראו אותו בשם אבי/אביו אשר נפטר
*״כשנת תרס״ה י ובהיותי ־ ־יושב אצל י הנימול 'נתנימינמתי מעט במיו.חצי דק וראיתי
^* •Tבא אותו המת וישב לו אצל הנימול ותכף ומיד הןטין המת את עצמו
;:יעשאהו כמדתנוף הנימול ועלה ושכב י עילי הנימול אתיוריו כננד פני חנימול וכיון
:י את אבריו י כננד אברי "התינוקי ונבלעי כולו •בתוך ־התינוק"דונמת המים
'•יזנבלעים בכלי חרש שהיה עומד בחמה״בחודש אב ',ונתעוררתי 'מקול *יעקת
*תינוק שצעק ובכה מהבאב וקראו לרופא לבקרו ולא הועיל &חד כ״ד שעות
עפטי התינוק ההוא רח׳׳ל.
ולכן אין אני מזכיר אלא,מזהיר ״ומצווה.לכל א׳ וא׳ מישראל 'שלא
• קיא אח שם בנו בשם המה אם לא דקים ליה.בנוויה שהיה איש צדיק הולך
•כירך חמים'וכולי האי ואולי יען כי רוב\ אדם ^.ינם .נמלטים 'מהנלנולים
מש״ל בדף ם״ז ע״ב משם האר״י דל יערש ואל יחוש לבני אדם המלעיגים
עליו על שלא קרא לתינוק בשם המה, .
ובשנה .זו שהיא שנת התרצ״ג בא אלי «יש איי אשר נולד לו בן אחרי
פטירח אביו בשבוע א׳ וראה בחלום שבא אביו ועמד לנגדו באין אומר ואין
׳דבי־יםי ולא ידע אבי הבן מה לעשות אם לקרוא את בנו בשם אביו או לא,
ואמרתי לו שקודם המילה יעשה תיקון לנשמת-אביו׳ הנפמר והוא התיקון
.־הנז״ל בדף מ״מ .ובעזה״י ל^יאוגה לתיגוק שום רעה •דדו.
1

;

;

;

ז

;>י

1

י

כ

ז

עד כאן• להגיעו מעשה הרוחות הם והדברים' המםתעפים׳מהם x
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מעשה נורא מס׳ מנחת אליהו מבעל שבט מוםי
0

* * ת ומי/יי
!5יוה
בשנת התמ׳׳ח ליצירה בחודש אב נכנס רוח א׳
שנודע שהיה הרוח בקרבה שמונה חדשים ה־תה הולכת חולנית ב מ
אותי
עד שנלאו הרופאים למצוא פחח רפואתה.
ןיייתי
ויהי היום שנכנסתי אני בחצר שהאשה זאת יושבת
נפלה בכפיה נתלה והתחילה לנמנם בלי חיתוך דירים וכראותי ז
וכראוי׳
*
'
ל
כמחריש שידעתי
&ו
ויהי בעבור המנחה הלכתי אצלה בחברת אנשים ב
^יל
אותנו נפלה כפעם הא׳ זמרתי עליו חרם שידבר מ׳ הוא זי׳ י
לםקי
י
^י
ל
ש&י*י
לנמנם בקול אמנם לא הייתי מבין דבר נזרת׳ שישוב ל ק
הרגיל להיות מוצנע שם שהוא בצד ימין בהיות שם מקים מרווח במי
5ןוו׳
כשדבר.
^יו
'
שאלתי לאשה אחר שקמה אם היתה מרגשת עצמה בעת
' *י נ1
לא ,אך עתה בפעם הזאת שמעתי קול מדבר כתוך נימי
כפי
מע״כ שאדבר כי איני יכול שאני במקום צר במצור ובמצוק ,כ
הפצרתי בחרמות שיחזור לעלות וישים עצמו בגרונה שיכול לדגי׳
^ את
מקודם שהי׳ משים עצמו בתוך לשונה ,וכן עשה שעמר בנרונה•
ן,ן$ד׳
שאלת• לו מי הוא ואמר אני אברהם שניאור די קורוניאל
גע^
עצמו בעבור החסרון שהי׳ קרוב לחופתי ולא הי׳ בידי ל ר ׳
,זיזש
ובחרתי מות מחיים מפני הבושה ואע״פ שידעתי
שיתי
זה אך ידוע למעכ״ת שאני הייתי בעל תשובה וכמה שנים * ׳
עיל
ואפר ותענית אין מספר וקידם שנחנקתי צמתי ג׳ ימים זג׳ ל י ^ י /
שסרייי*
צדקה ווידוים אולי יהי׳ מועיל לי להצילני מעונש ממה ש ע
' צוי לפני
ל
לי כלום אדרבה מכבידים עלי המכה -
ןעזג
בכמה עינוים ותעניות שעשית על עזנזתיי
' אי י'
י
המקום והחלוקה הנעשית מתשיבד׳
איתי אצל קברי ורואה אני תלוי באויר בדמות לבוש כתוב תשובה
נןו
מגוון הענן החשך.
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מרוב הצער ,ועוד שכלתי נשאת לאחר זאזסרים לי השוסריס
היית עושה המעשה הרע הזה הי׳ עתיד להיות לך ולד ואח״כ הייי'
ימזי /מ י י
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 .ל^יי*
,י׳.
ר

ע ה י

ל מ ג ז ח ז ת

ש א ג ג ז ת

י ה ז ל ד

זד

ש נ ז

מ י

ש נ ש א

כ ל ת

י

לי ל
יי ׳
ילילד
שאלתי לו כיצד * 00לאשת הזאת והשיב שתי׳ נקיתי)
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רוחות מסמרות

סט

לאשה הזאת תרופה ע״פ הרופאים והשליכו מאותן המימ וגכגם בה במקום
התורף ,ושאלתי לו הרפואה נעשה ע״י האש שכך הודיעו לי ואיך הי׳ בתוך
הקדירה והשיב שאין הרוחות נכוץ מזה האש ,ואמר שח׳ חדשים שאני יושב
בקרבה•
ושאלתיו מה עשו לו במותו .ואמר שמיד שיצא נפשו מהגוף לא ידעתי
£י מרפה בפתע פתאום בבהלה גדולה ושמו אותי בכף הקלע והשליכוהו
סמוך לפחח ניהנם שמפאת ירושלים ומיד יצאו רבבות של רשעים מגיהגם
במקלות של אש ודחפוגי ואמרו סורו ממא והפצרתי לסבול המכות אול
הייתי יכול לכגוס ולא יכולתי מכה הסכות של רשעי גיהגס והמחבלים אשר
גתגו עלי לשמרגי גם הם מכים אחרי בחזקה ותהי המכה גדולה עד מאוד
שלא יכולתי לסבול שגתפרקו כל חתוליות שבגפשי וברחתי לפרוח באויר
ורדפו אחרי המחבלים והיו סכים בכח גדול בלי שוס ריוח בין מכה למכה
בלי חמלה וצרות וכאיבות אשר אין פה יכול להבין הדברים למי שהוא לבוש
כחומר ,ולא הייתי יכול לגוח רגע א׳ לא ,ביבשה ולא בים לא בהרים ולא
כגבעות לבר ביום השבת שםגיתים אותי בחור אחד ומיד במוצאי ש״ק
מתחילים לרדםגי.
והפצרתי עמו להכריחו להוציאו ושאל זמן ונתתי לו שבועה בתפילין
ועשיתי בערמה שיביאו בגר כפול ויאמרו הנה בנד שהתפילין בתוכו ,וכשבא
לפגיו האיש שהביאו אמר בכאן אין תפילין ואגי רוצה לשבע בתפילין איך
אגי מקיים דברי וכן עשיתי להשביעו.
וכשבא הזמן אשר קיבל לצאת דיבר בתוך הגוף של האשה באופן
שתשמע ואמר לה הרי אני מקיים שבועתי לצאת ואני יוצא עכשיו מעצמי כיאגי
מתבייש לצאת'בפגי ריבוי עם ,והרגישה האשה לעצמה שיצא במקום התורף
ילא שב עוד לרעתה.
ואני המחבר ידעתי בטוב טבעו של האיש הזה שהיה בעל תשובה גמור
״ א שאל ממני תשובה על עון ס׳ מה סגופים מחייבים הספרים הבהובים
הקוני העוגות ,ואמרתי לו אב רחמן ירחם עליו כי בשגגה עשה מה
* ,עשה כי קוצר ידיעתו נרם לעשות לו בן.
י
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מעשה מוכר עופות
אחר הדברים האלה נכנסו שגי רוחות בב׳ אחים אח ואחות וגזרתי על
* כחרס ש י א מ ר ^ ^ ולא דיבר כלל כדרכו כל י״א חושים שהי׳ בקרבו
כי באו אל קרבו הרוחות
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אמרתי לו מי אתה ,אמר פ׳ המוכר העופות ,והייתי מכיר האיש הזה
ו א ת שיחו שהי׳ איש כעסן ומעשיו מכוערין שאלתי לו מ ה ם ב ע ך אמר הי׳ לי
חובות ולא יכולתי לסבול ויראתי שמא הייתי בא להצטרכות אחרים ו ב ה י ת י
מות מחיים ואכלתי םם המות רעל.
ושאלתי לו מענין יציאת נפשו מהגוף אם ר א ה מ ל א ך ה מ ו ת ואיך נרמה
לו ,ואמר שלא ר א ה כלום רק נצטער ה ר ב ה ביציאת הנפש מהגוף ומיד
דחפוהו עד פ ת ח ניהנם ש מ פ א ת ירושלים ולא ידע מי דחפהו.
שאלתי לו ל מ ה בל הרוחות דוחפים אותם שם שכך אמר נ״כ הרוח
א ח ר שדחפוהו משם כמדובר לעיל ,והשיב משום ששם ה פ ת ח הגדול והקשה .
יותר משאר ה פ ת ח י ם שיש לנהיגם ,ואמר שיצאו לקראתו כמו שלושים מגהיגם
ולא הניחוהו לכנוס בתוכו.
ושאלתי לו אם הי׳ ה ר ב ה רשעים בנהיגם .והשיב שלא ר א ה בתוכו כי
כי נ פ ל רחוק כמטחוי קשת אך ר א ה מרחוק חשך ע ב ה כי אין דבר בהעולם
הזה לדמותה ,א ך ראיתי צדיקים שעולים מהעזה״ז ועוברים ב פ ת ח של גהינם
ונאחזים ב כ נ פ י ה ם מנפשות שבגיהנם שהי׳ יוצאים מתוך אותי החושך והי׳
הולכים עמהם והצדיקים העוברים דרך שם הי׳ כנפי בגדיהם נשרפים םעט.
ושאלתי לו וכי בגד יש להם ,ואמר שאין אני יכול להדמות ה ד ב ר כי
הוא דבר רוחגי.
ושאלתי לו אם הי׳ מכים אותו בעוד שהי׳ רואה שם ,והשיב כי נ ת ל ו ה
עם רוח א׳ מהאשכנזים א ח ד שגחנק בעיר סטאמבול והביאו לשם להעגישו
בעונש זה שיתאוה לכגוס מ ה נ ס ולא יכול ואמר שהרוח שהי׳ בתוך אחותו
הוא זה והוא רשע גמור וכופר בעיקר.
ו א מ ת אגי מ ס פ ר למעב״ת מה שאירע לי ברוח הזה ידוע לאדוגי שג׳
רוחות היינו ת ח ת ה׳ מלאכי ח ב ל ה אגי והרשע הזה ורוח א ב ר ה ם שגיאור
הנ״ל ,וכל ימי השבוע לא הי׳ לנו מנוחה בעולם אך ב ש ב ת מניחים אותנו
בחור א׳ והיינו מספרים זה עם זה על מעשינו ועל ה ר ע ה ה ב א ה עלינו ,והרשע
האשכנזי הזה הי׳ מ ת ג ב ר עלינו ואוחז בנו והי׳ מוליכנו ב ש ב ת במקום בתי
כסאות ובמקומות אשר ב׳׳א משתינץ שם והיה מצער אותנו כמעט כצער
המזיקין לנו בששת ימי השבוע.
ואמרתי לו למה אין א ת ם מתגברים עליו כיון שאתם שנים ,והשיב לפי
שהוא הי׳ בעל כ ח ועוד כשלא היינו רוצין לשומעו הי׳ מ ח ר ף ומגדף רבי ים
אשר אין לאומרם כמו שאספר כשדברתי עמו ובי׳ .ובעבור לסתי ;:פי• שלא
יחרף היינו מוכרחים להלוך אחריו במקום שלבו חפץ.
שאלתי לו וכשהמזיקים מכין אותו בימי השבוע מה הי׳ אומר ,והשיב
לא הי׳ מדבר להם בלום מפני היראה ועוד שלא הי׳ לו אז סנאי לחרף משום

• .... _ . . ,רוחות• מספ! i-A
שכל מכה ומכה שמכין אותנו הוא צער גדול כאדם החי־ החותכים בשרו מעט
. .
שעט עד שתצא• נפשו,
שאלתי לו הייתם שטיחים בעם השבח.,אמר לי אדרבה הייגו בוכץ כל
היום' מה עחיד לבוא עלינו בימי השבוע אך בבכיה ואגחה הייגו מספרים
זל״ז מענינינו .ואמר ידוע לאדונינו כי ^ברהם שניאור הנ״ל סיפר לי שהיי
כעל חשובה כל ימיו ולא ירע איך בא עליו י הרעה .הגדולה הזאת ,אמרתי לו
דע שכל העונש הזה שעובר^עליו עד שיתמרק מה שעשה שאיבד עצמו ואחר
קבלת,העונש יקבל שכר מצותיו שעשה.
v

י *שאלתי .לו אס.יהי׳ מתאווה דבר אכילה ,והשיבי לא ,אך •עכשיו שנכנסו
באלו הנופים מתאוים כל ימיני מאכל ותענונ ממה שהיינו מלומדים בתייס
חיותם .ומגיע -להס .צער נדול בהניע צער •לזה הנוף שבתוכו ואינו מתאוים
לדבר עבירה ,וחזר ואמר .אני איני מתאוה ׳רבד עבירה משום שבחיי לאי
חשבתי• בזה רק כל מתשבותי היה על היין ׳ולא הייתי ־מתפלל תפלת מנחה
וערבית ,ומה; נם •שלא ירעתי כלל׳ מליל פסח  -ולא הייתי אומר ההנדה רק
הייתי.קונה בד יין וזה קיה במקום •הגדה אוי׳ לי ,והיה־ הרוח מכריח לתינוק
הזה שלא ילך להתפלל־!שלא ילך לבית הספר ,ושאלתי לו למה מכריחו לזה,
והשיב שכך הי׳.מלומד בחיים ולא היה יכול גם עחה לשנות מבעו אשר
־ -
הורגל בה• • -
%

שאלתי ל 1חבירך *אברהם שליאור• להיכן הלן ,והשיב י״א חדשימ
שנכנסתי בזה !,גוף ונשאר הוא .ואשכנזי נע ונד ,אך כמו ח׳ חדשים שבא
לילה %יוד5ר'באזני חבירי נס אני מצאתי מקום לכנוס באשה פ׳ שעשו לה
תרופה׳ והשליכו מיס מהקיחו} שהייתי שם,,נם האשכנזי יש במו ששה שבועות
שנכנסיבנוףייהתעוקת אחות התינוק שאני בקרבו.
,שאלתי לו למה .נכנסה באח זאחוח ,והשיב כי הוא לא היה כונתו
לכנומבחחילה ב נער.הזה אך נכנם בחצר כרי לכנוס לאשה אחת וביום שבת
ראיתי להנער שנכנס והשליך דבר ארצה; ואז היה לי רשות לכנוס בו ונכנסתי
בתוך קיתון של מים ושתה ונכנסתי בו ,וי״א חדשים שאני ממון בקרבו ואולי
לא היה בא מעכ״ת לדבר עמי לא הייתי מדבר עם שום בן אדם בעולם עד
שימות •הנער ,והתחיל לדבר פ׳"יש בידו עבירה פ׳ ופ׳ יש בידו עבירה פ׳,
וםיפר לכ״א מה .שעשה מכמה שנים ודברים שאירעו לו בחייו עמ אותם
העומדים ,שם וכולם מודים שכך היה האמת.
;

:

 .שאלתי •־לו כשהי׳ פורחים באויר אם־ היה אויר העולם כמו שהיה בחייו
בעיגיהם ,והשיב לה אלא • הכל גרמה לחשך בלהבת אש כגון גפרית ונחלי

עב

רוחות מספרות

אש הטבעית לראותו רק בשבת רואים העולם באויר זך כמו בחיים עד זמן
צ א ת ג׳ כובבים שהיא העת שמתחילים ללקותם.
שאלתי לו למי םהג׳ רוחות שהולכים יחד מכין יזהר בחזקה .והשיב
ל א ב ר ה ם שביאור בעבור שטרח כ״כ בחשובה ואבד הכל בידיו.
שאלתי לו על הצורות המכים להם והשיב שמכים אותם מאחוריהם ולא
הי׳ להם רשות לחזור להסתכל בפניהם.
שאלתי לו איך יכולים חרותות לרבר כיון שאין להם כלי הדיבור לשו!
ושפתים ,והשיב איני יכול להדמות הדבר.
שאלתי לי כמות שיעור הרוח כמה הוא ,והשיב הכל כפי רותנייתו
ורוחו הי׳ בשיעור אניז קטן ,ויש רותות קטנים ממנו ובהיות רותו נס זהו
הטעם שאינו עולה כ״כ עד נרונו של הנער לדבר בקול רם משום שיתנק הנער.
שאלתי לו כשהיה נח בשבח אם היה רוחו מאיר ביותר מימי השבוע.
והשיב שהיה מאיר שרוח של שבת הי׳ מתלבש ברוחו ובכםותו ובקומתו
ושיעורי כשיעור הרוח שבימי השבוע.
ושאלתי אם שמע דבר מה באויר העולם כשהיה פורח ,ואמר
שהייתי שומע כרוז נ׳ פעמים ביום והיו מחרימים לנ׳ בני אדם ומפורססים
בשמם ואמר פ׳ על שמקלל אביו ואמו ולפ׳ על שבעל אימית ,ולפ׳ שמסתכל
בנשים ותמיד מחשבתו בהן ועושה ערמות ותחבולה ללוכדן ברשת העבירה,
והנה הג׳ הנזכרים הכרתי והיה הדבר מפורסם ממה שהיו עושים.
שאלתי לו עכשיו כיון שהיא בתוך הנוף הזה מהיכן יודע עבירה של
כאו״א ,והשיב שכל הנכנס לפניו היה רואה בצירו צירה ממערת בתכלית
הכיעור והעבירה כתובה במצח אותה צורה.
ושאלתי לו מה טיבה של צורה הזאת£ .חשיב העבירה עצמה נעשית
שד והולך אצלו תמיד כ״ז שלא שב ממנה ואותה הצורה מכרית אותו לאמור
עבירה שכאו״א .ואמר עוד ויש נכנסים בפני אותה צורה ואין הצורח מנתת
לי לביישו ,ושאלתי לו למה ,והשיב משום שבודאי עתיד לחזור בתשובה.
ושאלתי אם שמע באויר אם מכריזים לטובה על איזה אנשים ,והשיב
אני לא שמעתי אמנם ביום שבת א׳ סיפר לי אברהם שניאור ששמע כרוז
מבריז בקול שמחה וצהלה וקול ערב נשמע מסוף העולם ועד סופו ונכנס קול
הכרוז באזני כל בריות שבעולם וכה אמר הזהרו בפ׳ ופ׳ שכל הנונע בהם
כאילו נוגע ב ב ב ת עינו.

שאלתי לו אם הקול נכנס באוזן כל בריות שבעולם וגם כיון שרוח
אברהם שגיאור שמע הקול איך אתה לא שמעת והשיב שלשמוע הקול הזה
צריך זכות אך ניתן רשית לאברהם שניאור ששמע ואדרבה להענישו בזה
ויראה כמה א ב ד שעם התשובה שעשה היו סכריזין עלי *.כך ועתה להיפך

תחוח מספרות

עג

ומעם שעושים שכל כריה ישמע את הקול כדי שיפול פחדו על מ ל ס ואין
כריה רשאי לשלומ עליו.
שאלתי לו אם יודע באיזה עין יש בעיר הזאת צער רעב הזה .והשיב
בעון המוכרי מזוזות שמיקרים השער ,ועוד שנשבעים לשוא ושקר ומנבלים
את פיהם ,שאלחי לו כשהי׳ פורח באויר אפ היה פורח למעלה לכ»ןלה,
והשיב לא כ״כ למעלה אלא כשיעור ג׳ קומות או יותר מעט.
ואחר שסיים לדבר אמר מי יתניני לשתות לוג יין טוב ומשובח כמו
שהייתי למוד בחיי ,כי בעוד שאגי בגוף הזה אגי רוצח לחתעגג קצת ,שאלתי
לו מה תועלת יש לו עכשיו מהיין ,והשיב שאדים של היין עולים בראש
הגער וכיון שהוא מתפשט בכל הגוף יש לו שמחה כשמחת החי השותה
משתכר וגתתי לו יין וישת.
אחר כל הדברים יום א׳ שאלתי לו אם הוא מתאוה לילך על rop
שגופו קבור שם והשיב מיום שמת עד עתה לא ידע מקום קבורתו כי לא
ראה כשהוליכוהו לקבר משום שםיד השליכו גפשו עד שער הגהיגם.
ותורתי לשאול לו אם ראה מרתוק לרשעים שבתוך הגהיגם ,ו^מר
שכבר אמרתי לאדוגי כששאל ביום א׳ ע״ז שלא ראיתי משום שהיה חקיכה
גדולה צלמות ולא סדרים ותופע כסו אופל .אך גםתכלתי בתוך התושך כלהבת
אש גפרית מלח וזפת שהסברה גותגת שגיחך על ראש רשעים יחול ו^מר
עכ״ז מי יתגגי לכגום בתוכו,
שאלתי לו פתח זו של גהיגס הוא בין הרים וגבעות או ע״ם השדה אן
חור באמצע הקרקע וצורת הפתח כיצד ,והשיב לא זה ולא זה ואיגי יכול
להמשילו.
שאלתי לו שיספר מה ר$ה באויר העולם בעודו פורח בו .והשיב עכרתי
בין מוצאות הכסף והזהב והשמש שם מכה כאש ,אמגם לגו אין מגיע גזק
מאותו חמימות אך מצרה המציק אשר אחריגו לא חייגו יכולים להתעכב אפי׳
רגע כמימרא .גם עברתי בהרי תושך כי עד שם רדפוגו אויביגו המציקים
אחריגו ,ובמקום הזה ראיתי פתת אתרת לגהגס ולא הגיתוגי לכנוס שם.
גם עברהי במקום גהר סמבמיון והוא גהר חזק והקיף והוא של מים,
אך מתגלה אבגים גתלוח והפצרתי ומרחהי לעבור מעבר הגהר לכגוס בתוך
הרי ישראל אשר שמעתי בהיותי חי שיש שם ישראל אולי חהיה לי הנחה
קצת ולא הגיחוגי כי אמרו טמא לא יעבור בתוכה .ואמר שראה מיני דירות
ואילגוח אין חקר לקומתן ,ואמר הכוכבים שאתם רואין אותם .קטגים אגו
רואים אותם גדולים .וגם אמר יש כה בנו להתפשט בכל הגוף ויש כח בגו
להתפשמ באופן שיתמלא כל הבית חזה ,ויש כה גדול מכל זה בנו ,ושתק
זקם התיגזק.

עד

רוחו מספרות

ויהי בערב חזרתי אצלו ושאלתי אותו אם היה חפץ לראות א ת קברו,
ויאמי־ הן ,ויהי בבוקר הלכתי אצלו ושחק ואמר מעכ״ת לקח טורח להוליכני
אצל נופי אך איני לא הולך אם בי קורם א ת ה מניהני לכנוס בים לטבול,
וכן עשיתי ונכנס אביו של בחיר עמו וברה מידו והתחיל לשוט עד שיעור
רחוק מאד .כי הרוה היליב.׳ ולא היה אדם יכול לבוא אצלו להשיגו ונצטערנו
ה ר ב ה שלא יחניקוהו ותד״י חזר לשפת הים אצלינו וטבל ולבש•
כשקרבנו אצל קברו כ״א זרק אבן על קברו משום כפרה ,נם התינוק
רצה להשליך אבן וחזר זרועו לאחוריו שב׳ ב״א לא יכלו להחזירו ער שהשליך
האבן מידו ארצה.
חזרתי לנסות שישליך אבן על קברו וכן היה ב״פ ,והיינו רואים שעיני
התיגוק היו דולקים באש ב ע ת שהיה מרים האבן להשליך ב ק ב ר הגוף שהרוח
שבקרבו על ראשו ועל זרועותיי ״עכבו שלא יזרוק בו אבן ,והי׳ התינוק אומר
שמיד כשמרים ידו לירוק האבן רואה נוף עומד על ה ק ב ר ופניו לו ירקרקות
עד מאד דומות כטיט שחור פ,עורב בירוק והי׳ נותן סימן מזקני וקומתו וגוון
מלבושיו ,והוא לא הי׳ מביר אותו בחיים ואנו העומדים שם מכירים שם והיינו
שימעים הסימנים י.מו שהי׳ בחייו.
זמן ,ושאלתי ממנו שישבע
וקבע
אח״ז הפצרתי עמו להוציאנו
שלא יעבור הזמז .ושאל תפילין •לקחם בידו ואמי בזה״ל בשם הגדול והנורא
שכתוב באלו התפיל ן שאני יוצא ביום שקבעתי .ושאלתי לו באיזה מקום .א ת ה
יוצא ,והשיב בפי הטבעת .ואגי יראת• שלא יזיק לתינוק והפצרתי בו שיצא
בציפורן הרגל ,והשיב שמשים עונש מבריחים איתו המזיקים השומרים אותו
שיצא דרך שם יאני אמרתי שאני מתפלל עליו שיתן להם הקב״ה רשות שי־א
יוצא דרך שם כ״א בציפורן כדי שלא יוסיף טומאה על טומאתו ,כשמעו כן
שתק ולא דיבר עוד,
ויהי היים שקבע לצאת קדמתי להלוך אצלו בלילה לראות מ ה ש ב ל ב ו . ,
ושלחתי אחר בי ת״ח שיבואו ובאו לשם מיד התחיל התינוק במיני התולים
ודברי צחוק ושאל שישימו לאכול וישב עמנו ואבל בשיעור שאוכלים נ׳
אגשים ,ואמר אני יוצא לבן אני אוכל כך ואני רוצה לשמוח בזה הלילה כיון-
שמחר אגי חוזר לכמה עוגשים.
אמרתי לו א ת ה עומר
וכשמעי כך גתך לבי שהיא ת ח ב ו ל ה וערמה,
בשבועתך לצאת כאשר נשבעת ,השיב ובי עבריין אני ,ושאלתי לו באיזה
מקום ,אמר א״א לעבור כ״א במקום שאמרתי ,ואני יראתי שלא יזיק להתינוק
חזרתי להפציר בו שלא יצא דרך שם ומיד כעס והתחיל לצחק מהעומדים שם
ולהכות אותם עד שגערתי בו בנזיפה גדולה וישב יצחק ,ואמר בלשון
ר כ ה איני יודע מ ה לעשות מהצער שאגי יוצא למחר ,והתחיל ל ב כ ו ת

עהיז׳

רוחות ׳מספרות־-

ושאל .,שרוצה קודם יציאתו למבול ולהליך על קברו וכן עשיתי עמו .י•
בחזירתי' עמו לבית• הלכתי עם מנין אנשים כשרים אשר בחרתי;׳
וכראותי שחזרתי להפציר עמו להוציאו מצפורן ,אמר עכשיו אני מצניע עצמי'
באבר-א׳ ששם איני שומע החרמות־ שמעכ״ת נוזר עלי ,וכן עשה ,מיד נזרתי
עליו חרם גדיל בכמה נרות שידליקו אותם־ ויכבו אותם ותינוקות יענו ׳אמך״
ואין•־ .קול ואי! .עונה״ אך התינוק היה שומע קול בקרבו שהיה אומר בלי"
החרמות׳ האלו •ובואו לאוה״ע שמצירים ודוחסים לישראל.
תזרתי וקריתי לפניו קללות שבת׳׳כ ושבמשנה׳ תורה ולא הועיל עמו,
דברתי באזניו מה שדברתי והתתיל לצער לתינוק ,כתבתי כתיבה אחת בקערה'
ומחיתי הכתיבה במים להשקותו ודחק שיניו אלו עם אלו עד שהכניסו ברזל'
בפיו ,התחיל לבכוח בקול מרי ומחמרמר • ואמר חניה .לי ריווח חצי שעה.
חזר לעלות בגרונו של תינוק והשליכו כפעם בפעם וקמו עליו אביו ואמו של*
התינוק והכוהו מכה רבה ׳ואמרו לו רשע כמה זמן שאתה מצער לבנינו ואין ׳"׳
אנו' יכולים לסבול ׳עוד ,ושתק ולא דיבר כלום ולא עשה כשם שהיה עושה
מקודם זה ,כשמכין התינוק היה מניע לו צער נדול.
ובעוד שהיינו יושבין בחצר כל העומדים שס קם התינוק על רגליו
ונכנם יחידי בבית ושמע התינוק קול בקרבו אמור לחכם איני עובר על
השבועה שהשביעני לצאת .היום ,אך לא רציתי לצאת בפניו משום שהביא ׳
אנשים אשר .לא ,ציויתי ,ועוד .שהיה מפציר בי לצאת •מציפורן ולא יבולחי אף
שלטובתי.נתכוון ,כדי שלא ידבק בי טומאה יותר ,אבל א׳׳א בלא זה כי כן
גימיס עלי .השומרים אותי ,והרי .אני .יוצא.-,וכדי שתאמין שאיני.נכנס ׳
בשום אבר מאבריך .הרי אני עושה ,הסימנים ששאל ממני ,מיד הרגיש הנער,
רוח ,חזק^יוצא .מלמטה בכאב..נתל כ;אד והרעיש אח הבית ובצאתו נתלבש
בקערה שמצא״שם והוליכה אנה.ואנה.למטה.ולמעלה כמה פעמים.
1

בין זה זזה נכנס אבי הנער לראוח מה ששהה בחוך הבית ־צמו חצי שעה
מה היה טיבו־׳ וראה׳ קערה יוצא מפתח הבית בחוזק נדול ונפל על כד מים
ישברו 1ו'תימת:.חתיכות-,־והתינוק;נפל •בקרקע כי נרפמימהכאב הגדול שהרגיש',
ונתנו,.לו ׳מים ושב־ רוחו בקרבו ואמר כבר יצא ממני הרוח רע שבקרבי ונהפכתי-־
לאישי אח* ורארשקרעלהבגרדשיצא דרך ־שם ,ואז סיפר הנער כל מה שדיננר״
לו,הריו* וישמחוי׳אביו ,ואמו :וכל העומדים שם שמחה גדולה אך היו מצירים
על הרוח האחר של האשכנזי שהיה בכתם התינוקת בת •ששה שנים והיה
מצע^אותה ׳מאד -שהיה רשע נמור ומפר בעיקר ומחרף ומנדף ,וכל דבריו
•.
שקזל^ובר ק ב ^.. .
אך הרוח של הנער הניד לנו שבעודם שם כבית היו יוצאים׳ ומדברים
,

,

עו

רוחות מספרות

זה עם זה ואמר לו אינם יכולים עמי להוציאני מכאן בשום אופן לבד מדבר אחד
אני מתיירא שלא יחרימו אותי בעשרה ,והשבתי לו כיון שהוא מנדף למה
מתיירא מזה ,ואמר הכח החרם הזה מזיס ומיצר לו ואינו מתיירא משום
החרם הזה רק מהנזק הנמשך מהחרם ,ובהיותינו יודעים מזה היינו עושים
כמה ערמות להחי־ימו בעשרה ולא יכולנו כי בעוד שהיה רואה פתות מעשרה
היה עולה בגרונה ומדבר ומצחק ומחרף אשר אין להעלות על הכתב,
והיה שואל מיני מתיקה ומיני הוצאות של אכילה ואס מאחרים לתת לו
היה מפחיד להמית לתינוקת הזאת עד שהקב״ה למען רחמיו הסרובים
עשה מה שבפתע פתאום נכנסו אנשים לראות לתינוקת הזאת בצרתה
והתרמתי עליו בחרם שיצא.
מיד התחיל לבכות ואמר ששמו אברהם ובעבור שלא היה לו ממתה
בעוה״ז מצרת עוונות נחנק ועכשיו מבקש מחילה מאדון הכל על כל מה
שחירף ונידף ,וכיון שיצא חבירו נם הוא רוצה לצאת .וקבע זמן ונשבע
שבעוד הזמן הזה לא יצער לתינוקת ,וכן היה כשבא הזמן שקבע לא נראה
עוד שהלך מעצמו.

מעשה הפרנס
ובימים ההם שלחו לי כתב סעיר מוריא על ענין רות א׳ שנכנס
בנערה אחת הלך דיין העיר לדבר עמו והחרימו שידבר ולא דיבר .עד שיום
אחד דיבר מעצמו ,והלך החכם אצ?ו ואמר לו למה לא השנחת בהחרם
שהחרמתי שתדבר והשיב ספני שאין אני רוח רעה כי אני פ׳ פרנס העיר
איש זקן וחסיד כמו שהיית מכיר אותי ,ומעכ״ת בא אצלי לנזור עלי חרם
היטב בעיני ה׳ להחרים לאיש כמוני .ואני לא באחי על שוס עון רק
לכשהייתי פרנס היה בעיר איש רע ובליעל פ׳ שטו שהצר לחבירו ודחקו עד
שנירש את אשתו ולקח אותה לאשה ואע״פ שלא היה סיפק בידי למתות
משום שהאיש רע ובליעל ובידו כח עם אוה״ע .מיהו היה לי לעמוד בפרץ
ויהיה מה שיהיה ובעון זה קנסו עלי לבוא לפרסם עוני ברבים להניד לכם
שאיש פ׳ שוכב עם אשת פ׳ וכך וכך עבירות יש בעיר ,ובדקו ומצאו כדבריו,
ונם שאל על בני משפחתו ובניו וב״ב שיבואו אצלו ובאו ,וקרא לכל או״א
בשמו ונם קרא בשמם לכל הנולדים אחר מותו והיה מנלה מעשיו של
כאו״א ומגיר מאורעות כגון שיירא פלונית שיבא היום לעיר ושיירא פ׳ לקחוה
לסטים וכל דבריו בצדק ובטשפט.
אח״כ הפצירו בו שיצא ,ואמר עליכם שלום כבר עשיתי שלידעתי ואני
הולך אל מקומי ,זפתתה הנערה את פיה ואמר כבר יצאתי וקמה הנערה

a

רוחות מסמרות
בבריאתה .ואחר נ׳ ימים חזר ונתעורר הרוח בקרבה ואמרו לו למה רמיתנו,
ואמר חזרתי בה לדבר דבר אחד.
ויהי בראוחס כי צחק מהם .שלחו לי כחב לאמור איך .יעשו להכריחו
לצאת ולהציל ־ הנערה העניה מצער אשר יושבת בה׳ ונתחי להם םימניס
להבחין אם הוא האיש שאמר שהי׳ זקן וחסיד שאם הוא זה ידברו בו בכבוד
ורמה ואס לא ימצאו בו הסמנים שנחחי להם בוודאי שרוח אחר רע הוא
ועשה בערמה לומר שהוא הזקן והחסיד .וכחבחי להם נוסח החרס שיחרימו
אותו ויכריחו לצאת ,ובערב שבת הגיע כחבי ליד חכם העיר ואז לא הי׳ יכול
לתלוך אצלו כי קידש היום והוא לא פתח האיגרת לראות מה כתוב בתוכה
ובליל מוצאי ש״ק הלך אצלה עם חאיגרח םחומה וחחומה.
ויחי בראות הרוח שגכגס אמר וכי געלמ ממגי דבר דעו שזאת
האיגרת שלח פ׳ מעיר אזמיר וכה כתוב בה וקרא לסגיהם כל מה שהי׳ כתוב
בתוכה ופתחו האיגרח ומצאו כדבריו וחמהו כל העומדים שם ,וחזר לפרסופ
עון כאו״א ויגדל הבכי וכ״א הרהר בחשובה בלבו כי כ״א ראה שגילה מה
שבקירות לבו .ושאל לו למה דיבר שקר שאמר לצאת ולא יצא ,והשיב
בפעם הזאת אין אגי יוצא בפגי שום אדם וכן הי׳ שיום אחד היתה הגערה יחידה
בבית ולא הי׳ שם כ״א גער שגכגם בפתע פתאום וראה לגערה גופלת ארצה
ורגלה מכה בקרקע עד שמחוזק ההכאה יצאי הציפורן ויצא בו הרות וקמה
על רגלי׳ ולא יספה לראוחו עוד עד היום הזה.
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מעשה אברהם צרפתי
שמעתי מפי איש גאמן חכם ^שוב שגמצא בעיר פירארא והכיר אדם
א׳ ששמו אברהפ צרפתי וחי׳ בחור כמו שלושימ שגה והבחור הזה חי׳ רך
ויחיד לאביו ואמו ורע מעללים כל ימיו בעידוגים ותמיד דירתו בגיגות אחר
אחת בתווך רועה זוגות ,וביום מהימים מצא חיימ א׳ בחור כמוהו ויועדו יחדו
״לאכול ולשתות במקום הגמצא להם.
וס״א גמצא להם איש סוחר ערל וראה אותם בלבושים גאים וחשובים
ואמר הסוחר בלבו גראה אלו מבגי הסוחרים הגדולימ אשר בארץ המה הגגי
מגלה לבי לחם והכגיסם לחדר בחדר והראה להם חמשה אלסימ דיגרימ שהי׳
רוצח להחליפם על ידם בכסף אחר.
ויהי בראותם כן המשיכוהו בדברים עד שהביאו אוחו לביחו וקמו עלין
והרגוהו ויבוקש הדבר וימצא ,ויבקשו הערלים אגשי עיר פירארא להרוג

;
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ליהודים אס לא ימסרו לאלו בידם ,ויבקשו אותם בבה ה י מ ו ת ער שהוציאו
לזה אברהם ציפתי כי האחר ברח ויתלו א ת אברהם הנ״ל על העץ.
ויהי כאשר עברו ימים מעמים היתד .נערה א׳ מגדולי הארץ ירדה
לשאוב מים מהבור והגר בידה ובפתע פתאום נ כ ב ה הנר ונכנס רוח אברהם
צרפתי בה והי׳ מצער לה .ובא אצלה רב א׳ בקי ב ח כ מ ת ה ק ב ל ה ושמו
ר׳ יהורא מה טוב והכריחו לצאת משם .ואמר אל תעשו עמי הרעה הגדולה
הזאת שאני אברהם צרפתי.
ושאלו לו על איזה עון נבנה שם ולא קבלוהו לגהינם ואמר פ׳׳א הלכתי
עם חבירי החייט אצל זונה א׳ מיה בליל ש נ ת וחבירו לא רצה לכבות א ת
הנר והוא כיבה אותה וזה ערן אשר קיטרג לו מאד שלא הניחוהו לכנס
לנהינם והלך נע ונד עד שנכנס לשם ולכך אל תפצירו עמי כי איני יוצא
משם עד שישלמו השנים שקצבו לי מהשמים יחיות והוא גרם מיתתו בידו
בהריגת הסוחר.
והרב הגז׳ הפציר עמו בחרמות עד שאמר אם תעשו עמה כך וכך אגי
יוצא ,עשו להם בשר צלוי ולביבות ואוכל ואשתה ואח״ב תלך הנערה לבית
החיים ושם אגי יוצא ועשו לו כן ורימה להם ,והרב בעב עליו עד שאמר הביאו
לי ג׳ אשישות מליאות מים וישימו א ח ת בראש הגערה ואחת ברגל ׳ ואחת
בזרועה השמאלית והתחיל לפצור בו להוציאו ,וכדי שלא ילך נע ונד שיכמס
ב א ח ת מאלו האשישות ויהי׳ שמור .כיון שראה הרוה שיבקשו לו תיקון בדי
להוציאו משם ועכשיו אי; לו עינוי כ״כ אמר איני יוצא מבא :אלא א״כ בזה
התנאי שבאיזה גוף שאני מוצא אני נכנס בו .ובן הי׳ והנערה נצולה
,

;/

בשבט מוסר פרק כ ז מוב& סיפור זה.
ובהיות שלא כל אדם מתעורר לעשות תשובה בראות עצמו בריא אולם
רק בבא ימי הזקנה ורובם עד דכדוכה של מות וכיון שנשתרשו בל חייהם
בהבל הזמן בעצת המסית סמאל הרשע הוא שמן הוא יצר הרע ב ע ת יציאת
נשמתו מפתהו שיכפור בקונו וינצל והאיש אשר הלך אחר עצתו כל חייו
בראות עצמו בצער המות מ ת פ ת ה ושומע לו וכופר בחושבו שעם זה ינצל
מאותו צער לא כן המוחזק כל הייו בקב״ה ובתורתו בעט בעצת סמאל הרשע
שהורנל שלא לשמוע לו ולכן ב ב א אז לפתותו אינו נוטה אזן אדרבא מקלל

ומודיע לו שהבל הוא
וסיפר לי חד מרבנים שאביו הר״ב ז״ל ה ל ך בשליחות ו ב א ח ת הערים
שנכנס היה כת בחורים כל ימיתם אכילה ושתיה ומצאו תאותח מכל מה שלבם

עט

ריחות מספרות

אחור והיו

חפץ לא היה עבירה שהשליכו אחרי גיוום דכלם עשו לא מורו
•'מפרים׳ בכל מה'שכתובי בו1ורה" ואין צריך לומר בתורה שבעל פה:
וחלה אחד מהם למות וכשנכנס בחוליו החחיל לצעוק בקול מר והיה
אומר''לןגומידים אצלויהצילו אותי מזה העומד־'לפני וחרבי שלופה בידו לחחוך
בשרי חחיכוח חתיכות נם ראו שעושים למי שעשה עבירה פלוני כאשר עשיתי
אני עם חבריי עועןיס לו כך וכך שפטים.
,וכן היה.מזכיר כל מה שעשה עם חבריו והיה צועק מר ואוי ואבוי
ומח^ה ומשהטח ,לפני כל הבא לבקרו שעשיר היה ומרבים העם לבא שיצילו
אותו מהמשפטים שמראה"לו המלאך המות לעשות בו ולכל העושה כמותוודברים כאלה רבים עד שהיו מרבים העם לבא לראות בעיניהם כל.מה
שארז״לישרואה הרשע' בשעת מותו.
והיו אנשים וטף ונשים מהרהרים בתשובה והיה בצעקה זו כמו לשמונה
או השעה ימים.
*\,עד שאבי החולה קרא לחכמים והלכו אצלו ושאלו מה היה רואה והיה
מניד להם שהיה רואה למלאך• המות לא'בדמיון כי אם• ראיה י ודאית ומראה,
לו המשפטיים־ המע״וחדין לו ולחבריו׳.והיה עושה־ לו הכעםות נדולות .י
אמרו• לו החכמים שיאמר שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד ויתודןז
״י ״י
־ •*•־
על חמאיו.
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והוא ענה חלילה לי מעשות זאח כדבריכם משום שהשטן העומד .כננדו
׳אומר לו שאם ואמר כ ך יעשה בר שפטים ואם לא יאמר •הוא יצילהו מצער
׳־חוליו ואדרבא היה מחרף .זמנדף כשהיו מפצירין אוחו שיאמר שמע ׳ ישראל
והפצירו עמי עד בוש ולא אבה לשמוע בקול מוריו ויצאת נפשו באומרו איני
אומר שמע .ישראל ונפנה והלך לחרפוח והחכמים פירשו •מאצלו מיד־ שלא
.......
ידבק בלבושיהם מטומאתה ,עד כאן. .
הרי כיון שהרשע מחדבק בח״ו עם סמאל נס במותו מפתהו לכפור.
לכן תקנו •הקדמונים ד ל שימסור האדם מודעא בחייו שאם ,ח״ו מסיבה
בלבול דעתו יודה ׳'אל דברי המסיח יהיו דבריו כחרס הנשבר וכדבר *שאיין
בו ממש.
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 Mראשית חכמה יראת ה' והיתח יראתו על פניכם לבלתי• תחטאו.
זהו חבושה ,והבושת מביאה לידי יראת מלפניו ולהתבייש תמיד בבושה ויראה
מלפניו ית״ש שמלא כל הארץ כבודו וחוקר כל הנסתרות וצופה ומביט כל
התנועות להתבונן דבר זח מאוד כמש׳׳כ בש״ע או״ח ס׳׳א שוויתי ה׳ לנגדי
תמיד .ולקיים זה שאמרו דל איזו פרשה קטגה שכל גופי תורה תלויים בה
הוי אומר בכל דרכיך רעהו להיות כל מעשיך אכילה ושתיה ושיגה ומשגל
לשם שמיס*
ב .להזהר מאוד מביטול תורה בכל מאי דאפשר ולקיים לא ימיש ספר
התורה הזה מפיך ,אך להזחר שיה״ הלימוד לשמה בדחילו ורתימו אורייתא
בלא דחילו ורחימו מיד וישמע ה׳ ויחר אפו t
האלה ואיזו הדברים הוא אומר ,אורייחא

ג .לפגי מי אומר הדברים
וקוב״ה כולא חד.
ד .רק שיהי׳ לשמה לידע הדרך אשר ידבק בה האדם בו ית״:
ה .הזהר מאוד מלימוד שלא לשמה שלא יעשה ח״ו סס המות ולהיות
זך וגקי בלי שום מחשבה זרה:
ו .ללמוד בכל יום משגיות ולתקן מה שפגם:
ז .ללמוד גמרא בעיון כי גמרא עם עיון משבר הקליפות אך שי׳הי׳
לשמה t
ח .להזהר מאוד ללמוד ספרי מוסר בכל יום בפרט ספר הק׳ ךאשית
חכמה מיגי׳ לא חזוע:
מ .להתבוגן המוסר ולחזור ב״פ ולזכור:
ל חודש
י .׳״'למוד תרי״ג מצות ולהיוח בקי בהם ,עכ״פ לחזור
תרי״ג מצות:
י״א .לחזהר מאוד להיות ממארי דחושגגא שיעשה בכל לילה קודם
השכיבה חשבון על המעשים שעשה כל היזם שאם ראה שעבר עבירה ח״ו
יתוודה חיכף ויקגיס א״ע באיזה קגם ממון לצדקה:
י״ב .להזהר מאוד לשמור שבת כהלכתו בכל חומרוח שהחמירו חכםים
ראשונים ואחרונים ולהיות מתשבתו תמיד אל השבת כמו שאמרו זכור אח
השבח שלא יסיח דעתו מיום השרה
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