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חלק ג

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

שער הגלגולים

אשרבספר דמשק בעיר השס"ט: שנת ויטאל, חיים ר' שבחי
'ר של בתו את אסון פקד שס"ט ה' בשנת סוריה, במדינת
קודש שבת בערב בעיר. אשר היהודים מנכבדי אחד עניו, רפאל
עמה. נעשה מה ידעה ולא פעמים מספר הרב של בתו התעלפה
כיצד ידע לא איש אך ,למכשפים ואף לרופאים לקחוה הוריה
הדלקת אחרי ,אב חודש ראש קודש שבת בערב והנה, לרפאותה.
נפשה, את להשיב היה אפשר אי רב וזמן הנערה התעלפה הנרות
מי" בתו. של מפיה יוצא הקול בשמו. קורא קול אביה שמע לפתע
פיס"ו, חכם הוא "אני השיב: והקול בפחד. רפאל 'ר שאל אתה?"
הרבה להדליק לך היה תמיד? כמנהגך נרות שני רק הדלקת ולמה
ללותיני עמי הבאים הצדיקים ונשמות המלאכים לכבוד נרות
כי כסאות ששה "הכן – ואמר הקול הוסיף – ועתה" עלי, ולשמור
אמר ואז הרב כן עשה מיד לכאן". היום איתי באו נשמות שש
ולא אני וצדיק חכם רוחות, כשאר אינני אני כי לך "דע הקול:

רק ולא לתקן, לי שנשאר קל חטא על אם כי אלאבאתי זאת
מגן יצאתי ימים ואחד עשרים לפני בתשובה. להשיבכם הנני שליח
דמשק נהרות עד לאדמה מתחת הלכתי עדן, גן נהרות דרך עדן
לרחוב הביאני הוא גוי דג הזה הדג את אחד. בדג נכנסתי ושם
אל שיך של חתנו אחד, לרשע ונמכרתי כמעט למכירה. היהודים
ואתה לשוק הוא ברוך הקדוש אותך הזמין האחרון ברגע אך יהוד,
בה. נכנסתי בתך אותי וכשאכלה הדג ראש בתוך הייתי .אותי קנית
אינני כי לבתך כלל הזקתי שלא" – ואמר הקול הוסיף – לך" דע
להתגלות רשות לי נתנו עכשיו ורק בתוכה אני מאז רוחות, כשאר
למקומי לעלות זכיתי שלא על מאוד עצוב ואני עמך ולדבר לפניך
אלבוב שיהושוע ובגלל עדן, בגן הוא מקומי שכן קודש, שבת לפני
בחרם, הוא יהיה שבת, בערב שבידו הספר בפעולת הוציאני לא
ראשון וביום השבת, צאת עד כאן להתעכב אני נאלץ ועכשיו

עדן. בגן למקומי אחזור
בעודעליו פקד ,אזניו למשמע ונרעש נדהם עומד רפאל 'ר הרב

תלמידו ויטאל, חיים 'ר הקדוש לרב ולקרוא ללכת הקול
איתו שבאו והנשמות המלאכים כי באומרו הקדוש האר"י של
מכיון אולם ידו על שליחותו את לעשות כדי חיים 'ר לרב מחכים
תירא" "אל הבית מן לצאת הנערה אבי רצה לא בלילה, זה שהיה
לפיכך אני, הקודש רוח כי לביתך אזיק לא" – לאב הרוח אמר –
,היין על שקידש לפני שבת". סעודת ואכול קידוש אמור הרגע
מים מעט להטיל זהיר היה שלא על לבו תשומת את הרוח העיר

הקידוש. בכוס
אחדבעת יהודי הרב של בביתו היה הנערה מתוך הקול שדבר

הקול הזהירו לביתו שהלך לפני .אשכנזי יעקב 'ר בשם

חזר הסעודה אחרי .יהושוע 'ר על החרם בענין דבר יכיר לבל
הרשה ולא הרוח קדמו הבית בפתח רפאל. ר' הרב לבית יעקב ר'
שגם אלא זאת רק ולא" .לו אמר "החרם על עברת" להכנס לו
שאלה לביתך חזרת כאשר שכן, ממך. טובה ואשתך אתה, שקרן
רוח בגלל שאחרת לה אמרת ואתה התעכבת למה אשתך אותך
אתה אם אשתך, אמרה אז רפאל. ר' של בבתו שנכנסה רעה
לו התיר לבסוף "?רעה רוח שהוא יתכן כיצד חכם שהוא אומר

להכנס. הרוח
מקצתוהנה הנוכחים מן אחד לכל ולהזכיר לדבר הרוח החל

הזכיר גם הוא לאעוונותיהם. שמתו אנשים אותם עוון את
כאחוז נראה הרב של ביתו היתה הלילה כל במגפה. מכבר
והנה לרגע נרדם והאזין הכסא על שישב יעקב ר' אש. בלהבות
אמר הלילה בחצות בבהלה. והתעורר אותו חונקים כאלו חש
איני האחרונים, הימים בשלושת לי שהיה בצער לי "די :הרוח
תפוח "וגם בקש לשתות" מים לי תנו בשבת, גם להתענות ראוי
לישון". לכו" אמר הוא ואז ותפוח מים לו נתנו לאכול", אחד
אותם העיר השחר בעלות מיד. ונרדמו לישון הבית בני הלכו
למלא סרבו בתחילה ויטאל. חיים 'ר לרב מיד לקרוא ודרש הרוח
הרוח. אודות המופלא לספורם יאמין לא שהרב בטענה בקשתו
לא "אם .הסכימו ,שילכו בחרם הרוח עליהם שגזר לאחר רק
באשמורת הזה בלילה אות לו "תנו – הרוח אמר – לכם יאמין
אליו כשתכנסו .יודע אינו פתרונו שאת חלום חלם הבוקר
,ההוא בחלום ומהרהר הארץ על יושב בגדים, לבוש תמצאוהו

חלומו". את לו ואפתור אלי שיבוא לו אמרו ,ואתם
ויטאלכאשר חיים 'ר הרב של לביתו יעקב 'ור רפאל ר' נכנסו

את לו שמסרו לפני ועוד הרוח, שאמר כפי מצאוהו
ראיתי הבוקר "באשמורת :חיים 'ר הרב להם אמר הדברים
אחד איש וגם העליון מהעולם אלי באים צדיקים ששה בחלומי
מיד ההם". הצדיקים היו מי שכחתי ואני לרפאותו לפני הביאו
ז"ל ויטאל חיים 'ר קם אז הרוח אמר מה לו וספר יעקב 'ר עמד

.עמהם והלך
בפתחבברכת חיים 'ר הרב את הרוח קדם רפאל 'ר של ביתו

הנערה אל הרב כשהתקרב פעמים. שלוש "הבא ברוך
אותי?" מכיר אתה "מאין מת. של כפניו הם והנה פניה את ראה
חיים ר' הרב אתה אין "וכי הרוח: לו השיב חיים. 'ר הרב שאל
הרוח השיב פיס"ו", חכם אני" הרב. שאל אתה?" "ומי המקובל?",
נשוי והייתי בירושלים גרתי פיס"ו יעקב "אני והוסיף לשאלתו
בשם נקראה אשתי ואחות אשכנזי יצחק 'ר הרב החכם של לבתו
ועליתי העולם מן נפטרתי שנים וחמש שלושים לפני .אסתר
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ענין לתקן לי שנשאר מכיון עתה. עד ישבתי שם עדן בגן למקומי
שאינו למי לו אוי כי אני יודע עתה ורק זאת, לעשות באתי אחד
כך אחר שיצטרך שבקלים, קל מחטא אפילו הזה בעולם נזהר

."עובר שאני מה כל את לעבור
חטאבעוד בודאי שהנה ומהרהר עומד חיים ר' המקובל הרב

מלעשות רבים שמנע בכך בקרבו היה זה שרוח האיש
דבריו וכל התשובה ענין לתקן עתה הוא בא ולכן תשובה,
הוא אני שחלמת, הזה "בחלום :ואמר הרוח פתח זה, בענין
באתי והנה ,אותו שתרפא כדי השמים מן אליך ששלחו האיש
והם: לפניך, כאן יושבים והם צדיקים נשמות שש עוד עם
הר"ר ,עמרין שמואל הר"ר ז"ל, קארו יוסף הר"ר ז"ל, אליהו
שלמדת פי על ואף ארחא, והחכם עטייא חכם תופא, בן אהרן
הוא גם אולם ,אתנו הוא בא לא ז"ל לוריא מהר"י רבך עם
העליון בעולם כח שאין ומכיון העליון בעולם עלי מתפלל
לכאן באנו הזה, בעולם צדיקים תפילת ידי על אלא להיטיב
אותי. ותרפא עלי שתתפלל כדי לך וצריכים לך ממתינים וכולנו
העולם?" את השורפת הגדולה האש את רואה אתה אין וכי

בשאלה. דבריו את הרוח סיים
אותו"האם שאל לפניך?" העיר יושבי כל את לקבץ אתה רוצה

כולם ויבואו יתן מי – הרוח השיב "כן" המקובל. הרב
,ממש הכפורים כיום ושני וחמישי שני ,תעניות שלושה ויצומו
עליהם", אפו מחרון וישוב אלוקים ירחם אולי ונשים אנשים
אינם דמשק שאנשי אלא – חיים 'ר אמר – זאת" עושה "הייתי
הרוח. אמר יתברך" ה' לפני וידוע גלוי זה "כל בדרשותי". חפצים
המקובל. אמר בלבד", החכמים תלמידי את אקבץ כן "אם
חכמים תלמידי רק לפני הבא להביא?" עלי מי את" והוסיף:
השמר "רק והוסיף הרוח אמר המתבוללים", מאלו ולא ספרדיים
ללכת רשות חיים 'ר הרב בקש אז פלוני". 'ר את תביא שלא לך
"דבר :הרוח לו אמר זו. שעה היתה התפילה שעת שכן להתפלל
חיים ר' הרב הסכים לא מתפילה". הוא גדול לעשות שעליך זה
הרוח ממנו בקש בזמנה. תפילה בטל לא מעולם כי וטען עמו
רוצה ואינך עלי מרחם האינך" באומרו: רצונו את לעשות
אף שקלקלתי?" מה לתקן לי שתעזור בכך מסבלותי להפחית
הלך התפילה אחרי להתפלל. והלך הרב לו נעתר לא כן פי על
רפאל ר' שוב יבוא שהנה בחושבו שחרית סעודת וסעד לביתו

הגי לא שהוא אלא לו, לר'לקרוא לקרוא חיים 'ר הרב שלח .ע
ישבו שם, היה לא עדיין הוא גם כי ומששמע אשכנזי יעקב
של לביתו יעקב 'ר הלך כך אחר מנחה, זמן עד והמתינו שניהם
רוצה לא החכם כי אני "רואה :אמר הרוח כשראהו רפאל, ר'
בלבד הוא ברוך להקדוש אם כי הגאוה יאתה לא והנה לבוא,
יצטרך שמא המים מאלו לשתות רוצה איני האדם יאמר ולא
דעו" – ואמר הרוח הוסיף כך אחר – כורחו" בעל מהם לשתות
שלחו שמים מן .בעבורו אלא היה לא שליחותי ענין כל כי לכם
ז"ל, מרבו השיג שלא מה עליונים שמים רזי לו לגלות כדי אותי
העולם כל תיקון שכן בתשובה העם את שישיב כדי שלחוני וכן
תמיד שהוא משום ,משיח עניני לו לגלות באתי ואני בו, תלוי
שקר כי פלוני 'ר אמר קנאה ומחמת המשיח, כבר שיבוא דורש
גדול עליו שחק כי ויען זה, בדור בא משיח אין וכי דובר הוא
הכבידו הזאת העיר יושבי שעשו העבירות ומפני ,עונשו יהיה
צרות יבואו ובינתיים עדיין, יבוא ולא המשיח על ברזל כבלי
רק כירושלים. ותשרף כסדום תהפך והיא דמשק העיר על רבות
שלבסוף עד ומגוג גוג מלחמת תהיה כך אחר תנצל. צפת העיר
דרש אשתקד כי לכם ודעו ,אדום נסיכי שלושה עם המשיח יבוא
מעט חזרו ובזכותו המגפה שפרצה לפני דרשות שלוש הרב
בתו מתה עוד לדרוש עצמו שמנע ולפי בתשובה, אנשים
רב יהיה הקטן ובנו לבתו היתה גדולה נפש במגפה. החביבה

סודות לשמוע זכותו את אבד שהחכם ומכיון בישראל, גדול
לא וכשיבוא בא לא והוא אליו השמים מן שלחוני כי עליונים
אחזור ומחר הזה היום רק לדבר רשות לי נתן כי ימצאני

למקומי".

ויטאל.את חיים ר' לרב אשכנזי יעקב ר' מסר האלה הדברים כל
אולם רפאל 'ר הרב של לביתו חיים 'ר הלך ראשון יום בבוקר
באותה למקומו. הוא חוזר כי לו ואמר עמו לדבר רצה לא הרוח
קמע לכתוב בקשו והרוח הרב בבית אלבוב יהושע 'ר היה שעה
לאחר תנזק שלא כדי הנערה צואר על ולתלותו בספרו שיש

ממנה. צאתו

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

למנוע ברצונו רב אותו כי תשובה בענין לתקן חיים 'ר בידי היה
בהפכו הרב של דרשתו שהיתה הרושם את קלקל מהרב כבוד
הרב של ביתו אצל הרוח שוב התגלה אז הבל. לדברי דבריו את
יום בבוקר דבר יטעם שלא אביה על לגזור לה ואמר רפאל ר'
רב אותו ביתם אל שיבוא עד באב י"ז שני יום שלאחר שלישי

מעשיו. על שיוכיחו כדי שקלקל

ריבו"בבאותו ביניהם רפאל, 'ר הרב בבית רבים התכנסו יום
היה שהבית עד ,ונשים אנשים ועוד אחיו ופר"ג ובצלאל
הרוח. של דבריו את לשמוע כדי הגג, על עלו ורבים מהכילם צר
אלבוב יהושע 'לר הנערה של פיה מתוך ואמר הרוח פתח והנה
שהיה צדקיאל המלאך את הרוח הוריד ואז מראה לפניו שיביא
מהעולם נפשות ארבע עם יחד ירד המלאך הזה. ביום המושל
,ציאג יוסף "הר"ר היו: הארבעה למעמד. עדים שיהיו כדי העליון
תופא. בן אהרן והר"ר עמרון שמואל הר"ר ,קארו יוסף הר"ר
המלאך עמהם. דברה ואף אותם ראתה במראה, הביטה הנערה
לדבריו יאמין לא לבטח כי באומרו הנ"ל הרב עם לדבר סרב
בנערה, שוב שתתלבש לרוח לקרוא עליו לכן ,ברמז רק שיאמרו
ארבעת עם שוב וחזר מעט התעכב למרומים המלאך עלה ואכן
ולפר"ג ולבצלאל פלוני 'לר להגיד להגיד לנערה אמר ואז העדים
הרוח נכנס כן משעשו הרוח. בה שתכנס עד החדר מן לצאת
לו ואמר פלוני רב לאותו קרא בראשונה לדבר. והחל בנערה
התלבש לא מדוע הרב אותו מששאל החלון, אל מבחוץ להתקרב
אינך לכן חוטא, שאתה "מכיון :הרוח השיב בנוכחותו, בנערה
תמיד מתלוצץ שאתה לפי עוונך גדול כי לך ודע לראותיני, רשאי
וכשהר"ר זזה, בדור בא הוא אין כי ואומר המשיח ביאת בענין
אתה ומשיח תשובה בענין העם לפני דורש המקובל חיים
אם והנה ,בו קנאתך גודל מפני בדבריו ומשטה עליו מתלוצץ
השנה ראש שבועות, ,פסח למצות טעם לי תן בעיניך אתה חכם
לאותם הפשוטים הטעמים את ואמר מהר רב אותו וסוכות".
ארצות, לעמי הוא נאה שאמרת "מה הרוח: לו אמר אז מצוות
כולו העם ועל עליך היה האמת, את לדעת רצית לא ואתה
בענין בשבת לדרוש רצה והוא חיים 'ר מהרב תורה רזי לשמוע
תשובה ומנעת בעדו עכבת אתה העם, את ולהוכיח תשובה
העם את משיבים שאינכם הדור חכמי לכם אוי מישראל.

בתוכחה.בת דבריו את הרוח סיים שובה!"

בהםאחר כי שערוריה ראיתי מצרים בחכמי "גם :ואמר הוסיף כך
שאין רק ולא ,הדין בעיוות העיר את ומחריבים כלל חכמה
להם יש ומשרתים עבדים בעוונות. הם שמלאים אלא חכמה בהם
ואף בנשותיהם העבדים חוטאים מהבית יוצאים וכשבעליהם
שונים מחטאים חטאים ועוד השבת ביום התבשיל את טומנים
אותו מחרימים מסחר לצרכי רק ואפילו למצרים ההולך שכל עד
והחטאים הרעות גודל מפני ממונו כל את שיאבד וסופו מלמעלה

.שם היושבים של

חרבלא תרד ונציה העיר על גם הרעה, תבוא מצרים על רק
גדולים, חכמים בה ויהרג רצופים ימים שבעה במשך שלופה
מלא הדור שחכמי מפני זאת כל הזו. בעיר כמותם שאין צדיקים
להשיב הוא ברוך הקדוש בכבוד משגיחים ואינם ובוז גאוה ליבם
רעה שגורמים הדור לגדולי לכם אוי לפיכך, ,בתשובה העם את

בעולם!" גדולה

ירדולשמע ודמעות פלוני 'ר נכנע הרוח של התוכחה דברי
ידי על ונתבזית שנכנעת מכיון" :הרוח לו אמר מעיניו.
להכנס". רשות לך יש ועתה מזה לך די ,החדר מן שהוצאתיך כך

איןמשנכנס דמשק ויושבי אתה" :ואמר הרוח המשיך פלוני 'ר
מחטיאים שאתם מפני וזאת ח"ו הבא לעולם חלק לכם
בענין מרמים והם לשקר אותם משביעים שהנכם בכך העם את
ועונדות צנוע בלתי בלבוש הולכות ונשותיהם שברשותם הכסף
כדי בשמים הנודף גופם את ומראות וחצופים מגונים תכשיטים
הרוח הוסיף – והנה" אותן הרואים באנשים הרע היצר את לגרות
הוא גם הסתפק חיים הר"ר המקובל הרב עם "כשדברתי ואמר
להחזיר ונתרצה האמין המלאך את כשהורדתי אך מדברי במקצת
אני מצוה ולכן בכלל מאמין אינך אתה אולם .בתשובה העם את
הרב ואת בתשובה העם את ולהשיב להתאסף העיר חכמי על
לדברי האמין לא כי עמם יחד לאסוף לא חיים ר' המקובל
הוא השביעי יום "והרי ."ימים שבעה לצום עליכם ועתה תחילה,
מיד: שהשיב הרוח את הרב שאל השביעי?" ביום נתענה והיאך
להקפיד ברצונכם זו שעל המצוות כל את אתם מקיימים "וכי
גדול כי השעה לצורך הוא עליכם גוזר שאני הזה הצום דווקא?
ואל בשבת גם להתענות אתם צריכים לכן עליכם ה' אף חרון
ואם ובתחנונים בסליחות תרבו רק אלא זה ביום דרשות תדרשו
דמשק. יהודי על יבואו קשות גזרות כי לכם דעו כן, תעשו לא
שמו עתה יאכלו. זרועו בשר שאיש עד עליכם יבוא גדול רעב
בכם היה ואם ,זו בתענית עמכם יהיה לא שפלוני ליבכם אל
שאני מה כל לדבר קדוש מלאך אליו נגלה היה וקדוש גמור צדיק
ובקי יודע אלבוב שיהושוע ומכיון עתה, זה לכם אמרתי
רבו מהמוגראבי דוד ר"מהר שקבל דבר ושדים, רוחות בהשבעת
שמעון את לרפא יהושוע 'ר יוכל ובקי, וחכם שמים ירא שהיה

הנכפה. בצלאל אחי

עללאחר חכם פלוני ר' גזר והסתלק דבריו את סיים שהרוח
כבודו מפני שמעו אשר מכל דבר יגלו שלא הנוכחים
אולם בדבריו הרוח הזכיר שאותם האנשים שאר כבוד ומפני
מכן לאחר מספר ימים .הדברים ונתגלו הקפידו לא האנשים
בכל עומד הרוח הוא כי הרוח בשם רפאל 'ר הרב של בתו אמרה
כל ואת פלוני 'ר הרב את ומחרים מעלה של בישיבה יום

מעשיו. עם המסכימים

ר'ביום הוריד המופלא. המעשה קרא שבו אב בחודש שישי
היום שר צדקיאל, ממשרתי אחד מלאך אלבוב יהושוע
חיים הרב שאלו ואז כמנהג זכוכית במראה נראה המלאך ההוא.
ובעניני נשמתו בעניני ורבו מורו אליו שדבר הוא אמת אם ויטאל
ויטאל חיים 'ר הרב הוסיף אז .המלאך השיב "אמת" השגתו.
אמת גם היחודים על עמו הצדיק נפש שמדבר מה כל אם ושאל
שלפעמים אלא "!אמת" המלאך השיב כך על גם .דמיון או הוא
דבורו ומעלה בלבך צדיק נשמת נכנסת ואמר המלאך הוסיף
אליך מתקרב ורק בחוץ הוא יושב ולפעמים ,שומע ואתה בפיך
זה אלי מתגלה ואינו ז"ל מורי ממני התרחק "ולמה עמך". ומדבר
גורם בעצמך "אתה לו: השיב המלאך חיים. הר"ר שאל "?רב זמן

ש מכיון זו. העולםלהתרחקות עניני כל מליבך הרחקת בתחילה
בתורה היום כל ועוסק יחודים מיחד והיית בקונך ונדבקת הזה
אתה עזבך. רבך גם לכן זאת כל עזבת עתה לעם. תוכחה ודורש
העולם כל כי לך אמרו אחרים וגם רבך לך שאמר מה היטיב יודע
בתשובה. העם את להשיב כדי אלא לעולם באת ולא בך תלוי
להחישה ניסית וכבר בך, תלויה הגאולה גם כי אתה יודע עוד
אכן בתשובה, לחזור העם את מוכיח אתה בהן שנים עשר מזה
ממעשיהם בהם חזרו והם לליבם נכנסו שהדברים אנשים היו
מהר סרו ליבם על לדבר והפסקת אותם משעזבת אולם הרעים
תלוי זה ועוון בעוונם מתו מהם ורבים הטובה הדרך מן מאוד
כשבאים וגם זוית קרן לך בחרת ,להתרחק מוסיף ואתה בצוארך,
עושים וזאת שחלמו מופלאים חלומות לך ומספרים אנשים אליך
ואתה לבך, לחזק אותם ששולח שמו יתברך הבורא בהשגחת הם

חלומות. באותם מאמין אינך
עדןודע בגן מקומך כי – חיים לר' ואמר המלאך המשיך  לך,

הגדולים מהתנאים צדיקים שני וליד האשכנזי רבך ליד
שאמרתי מה מפני ורק הוא ברוך הקדוש לפני גמור צדיק ואתה
כבראשונה, עליו חולם אינך ולכן מעט רבך עליך כועס כן לפני
בך יש הנה .ספק ללא רצונך כל תשיג לעבודתך תחזור אם אולם
אך כאן, העומדים לפני לגלותו רשות לנו שאין קטן עוון עדיין
נפש לה שהיתה היחידה בתך כי לך אומר כבודך על תמחול אם
יכול איני כן כמו שלך. זה עוון מפני במגיפה ונפטרה גדול צדיק
אינם כאן העומדים כי אליך המדבר הצדיק שם את לך לגלות
היחוד והנה אותיות ארבע בשמו יש כי לך אומר רק לכך, זכאים

הנביא. שמואל הוא לעתה לך נכון היותר
ולאדע ,בתשובה העם את להשיב לדברי תשמע לא שאם לך

הכיפורים ביום כמו וחמישי שני בימי כולם שיצומו תדאג
יושבי על וגם גדולה צרה עלך תבוא אז כי ,ובתפילה בבכי וירבו
בבתו נכנסה אשר הרוח כי לך דע גדולים. אסונות יבואו דמשק
דמשק אנשי את להשיב כדי אלא נכנסה לא רפאל 'ר הרב של
בגן מקומו אשר גדול חסיד של רוח הוא הזה הרוח שכן בתשובה
לקבל שלחוהו אותו תקן לא שעדיין אחד חטא בגלל ורק עדן

בנהר עונשו שולחנואת אל שהגיע דג של בגופו נכנס ושם אחד
הרוח בה נכנס הדג של ראשו את הבת וכשאכלה רפאל הרב של
עליתו זמן הגיע אב חודש בראש יום. עשר שנים בה וישב
לך לגלות רצה והוא אדם גזרת ידי על ולא מאליו ועלה למקומו
היו מלאכים ואף צדיקים נפשות עוד עם כשירד עליונים רזים
האמנת לא ,באת לא ואתה לך שהמתין שבת ליל באותו עמו
עושי כל ואת רזים, אותם כל לדעת זכותך אבדת כן על לדבריהם
ועל ויירא העם שישמע כדי הוא ברוך הקדוש אותם עשה אלה
רעה כי עליכם אפו מחרון ה' ישוב אז בתשובה ישוב כך ידי
אף על .שבידכם העוונות רוב בגלל עליכם לבוא עתידה גדולה
וכי לקולך ישמעו לא דמשק שיושבי הוא ברוך הקדוש שיודע
תשובתם, את המעכבים אנשים ביניהם ויש בעוונות הם מלאים
לפיכך ממך, הנדרש את לעשות עליך אלה. לכל לבך תשים אל
אחד בהם אין אם גם ,שבהם מהטובים אנשים עשרה וקבץ לך
שלמה בתשובה ישובו העשרה שהם עשה חטא. ירא כולו שהוא
לא אם גם בתשובה. והחזירם העם את קבץ איתם יחד כך ואחר
שישמע ומי .לעשותו עליך המוטל הדבר מן תמנע אל לך ישמעו
עוונו את ישא – לדבריך ליבו ישית שלא ומי ישמע לטובתו לך

הצלת. נפשך את ואתה
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

ענין לתקן לי שנשאר מכיון עתה. עד ישבתי שם עדן בגן למקומי
שאינו למי לו אוי כי אני יודע עתה ורק זאת, לעשות באתי אחד
כך אחר שיצטרך שבקלים, קל מחטא אפילו הזה בעולם נזהר

."עובר שאני מה כל את לעבור
חטאבעוד בודאי שהנה ומהרהר עומד חיים ר' המקובל הרב

מלעשות רבים שמנע בכך בקרבו היה זה שרוח האיש
דבריו וכל התשובה ענין לתקן עתה הוא בא ולכן תשובה,
הוא אני שחלמת, הזה "בחלום :ואמר הרוח פתח זה, בענין
באתי והנה ,אותו שתרפא כדי השמים מן אליך ששלחו האיש
והם: לפניך, כאן יושבים והם צדיקים נשמות שש עוד עם
הר"ר ,עמרין שמואל הר"ר ז"ל, קארו יוסף הר"ר ז"ל, אליהו
שלמדת פי על ואף ארחא, והחכם עטייא חכם תופא, בן אהרן
הוא גם אולם ,אתנו הוא בא לא ז"ל לוריא מהר"י רבך עם
העליון בעולם כח שאין ומכיון העליון בעולם עלי מתפלל
לכאן באנו הזה, בעולם צדיקים תפילת ידי על אלא להיטיב
אותי. ותרפא עלי שתתפלל כדי לך וצריכים לך ממתינים וכולנו
העולם?" את השורפת הגדולה האש את רואה אתה אין וכי

בשאלה. דבריו את הרוח סיים
אותו"האם שאל לפניך?" העיר יושבי כל את לקבץ אתה רוצה

כולם ויבואו יתן מי – הרוח השיב "כן" המקובל. הרב
,ממש הכפורים כיום ושני וחמישי שני ,תעניות שלושה ויצומו
עליהם", אפו מחרון וישוב אלוקים ירחם אולי ונשים אנשים
אינם דמשק שאנשי אלא – חיים 'ר אמר – זאת" עושה "הייתי
הרוח. אמר יתברך" ה' לפני וידוע גלוי זה "כל בדרשותי". חפצים
המקובל. אמר בלבד", החכמים תלמידי את אקבץ כן "אם
חכמים תלמידי רק לפני הבא להביא?" עלי מי את" והוסיף:
השמר "רק והוסיף הרוח אמר המתבוללים", מאלו ולא ספרדיים
ללכת רשות חיים 'ר הרב בקש אז פלוני". 'ר את תביא שלא לך
"דבר :הרוח לו אמר זו. שעה היתה התפילה שעת שכן להתפלל
חיים ר' הרב הסכים לא מתפילה". הוא גדול לעשות שעליך זה
הרוח ממנו בקש בזמנה. תפילה בטל לא מעולם כי וטען עמו
רוצה ואינך עלי מרחם האינך" באומרו: רצונו את לעשות
אף שקלקלתי?" מה לתקן לי שתעזור בכך מסבלותי להפחית
הלך התפילה אחרי להתפלל. והלך הרב לו נעתר לא כן פי על
רפאל ר' שוב יבוא שהנה בחושבו שחרית סעודת וסעד לביתו

הגי לא שהוא אלא לו, לר'לקרוא לקרוא חיים 'ר הרב שלח .ע
ישבו שם, היה לא עדיין הוא גם כי ומששמע אשכנזי יעקב
של לביתו יעקב 'ר הלך כך אחר מנחה, זמן עד והמתינו שניהם
רוצה לא החכם כי אני "רואה :אמר הרוח כשראהו רפאל, ר'
בלבד הוא ברוך להקדוש אם כי הגאוה יאתה לא והנה לבוא,
יצטרך שמא המים מאלו לשתות רוצה איני האדם יאמר ולא
דעו" – ואמר הרוח הוסיף כך אחר – כורחו" בעל מהם לשתות
שלחו שמים מן .בעבורו אלא היה לא שליחותי ענין כל כי לכם
ז"ל, מרבו השיג שלא מה עליונים שמים רזי לו לגלות כדי אותי
העולם כל תיקון שכן בתשובה העם את שישיב כדי שלחוני וכן
תמיד שהוא משום ,משיח עניני לו לגלות באתי ואני בו, תלוי
שקר כי פלוני 'ר אמר קנאה ומחמת המשיח, כבר שיבוא דורש
גדול עליו שחק כי ויען זה, בדור בא משיח אין וכי דובר הוא
הכבידו הזאת העיר יושבי שעשו העבירות ומפני ,עונשו יהיה
צרות יבואו ובינתיים עדיין, יבוא ולא המשיח על ברזל כבלי
רק כירושלים. ותשרף כסדום תהפך והיא דמשק העיר על רבות
שלבסוף עד ומגוג גוג מלחמת תהיה כך אחר תנצל. צפת העיר
דרש אשתקד כי לכם ודעו ,אדום נסיכי שלושה עם המשיח יבוא
מעט חזרו ובזכותו המגפה שפרצה לפני דרשות שלוש הרב
בתו מתה עוד לדרוש עצמו שמנע ולפי בתשובה, אנשים
רב יהיה הקטן ובנו לבתו היתה גדולה נפש במגפה. החביבה

סודות לשמוע זכותו את אבד שהחכם ומכיון בישראל, גדול
לא וכשיבוא בא לא והוא אליו השמים מן שלחוני כי עליונים
אחזור ומחר הזה היום רק לדבר רשות לי נתן כי ימצאני

למקומי".

ויטאל.את חיים ר' לרב אשכנזי יעקב ר' מסר האלה הדברים כל
אולם רפאל 'ר הרב של לביתו חיים 'ר הלך ראשון יום בבוקר
באותה למקומו. הוא חוזר כי לו ואמר עמו לדבר רצה לא הרוח
קמע לכתוב בקשו והרוח הרב בבית אלבוב יהושע 'ר היה שעה
לאחר תנזק שלא כדי הנערה צואר על ולתלותו בספרו שיש

ממנה. צאתו

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

למנוע ברצונו רב אותו כי תשובה בענין לתקן חיים 'ר בידי היה
בהפכו הרב של דרשתו שהיתה הרושם את קלקל מהרב כבוד
הרב של ביתו אצל הרוח שוב התגלה אז הבל. לדברי דבריו את
יום בבוקר דבר יטעם שלא אביה על לגזור לה ואמר רפאל ר'
רב אותו ביתם אל שיבוא עד באב י"ז שני יום שלאחר שלישי

מעשיו. על שיוכיחו כדי שקלקל

ריבו"בבאותו ביניהם רפאל, 'ר הרב בבית רבים התכנסו יום
היה שהבית עד ,ונשים אנשים ועוד אחיו ופר"ג ובצלאל
הרוח. של דבריו את לשמוע כדי הגג, על עלו ורבים מהכילם צר
אלבוב יהושע 'לר הנערה של פיה מתוך ואמר הרוח פתח והנה
שהיה צדקיאל המלאך את הרוח הוריד ואז מראה לפניו שיביא
מהעולם נפשות ארבע עם יחד ירד המלאך הזה. ביום המושל
,ציאג יוסף "הר"ר היו: הארבעה למעמד. עדים שיהיו כדי העליון
תופא. בן אהרן והר"ר עמרון שמואל הר"ר ,קארו יוסף הר"ר
המלאך עמהם. דברה ואף אותם ראתה במראה, הביטה הנערה
לדבריו יאמין לא לבטח כי באומרו הנ"ל הרב עם לדבר סרב
בנערה, שוב שתתלבש לרוח לקרוא עליו לכן ,ברמז רק שיאמרו
ארבעת עם שוב וחזר מעט התעכב למרומים המלאך עלה ואכן
ולפר"ג ולבצלאל פלוני 'לר להגיד להגיד לנערה אמר ואז העדים
הרוח נכנס כן משעשו הרוח. בה שתכנס עד החדר מן לצאת
לו ואמר פלוני רב לאותו קרא בראשונה לדבר. והחל בנערה
התלבש לא מדוע הרב אותו מששאל החלון, אל מבחוץ להתקרב
אינך לכן חוטא, שאתה "מכיון :הרוח השיב בנוכחותו, בנערה
תמיד מתלוצץ שאתה לפי עוונך גדול כי לך ודע לראותיני, רשאי
וכשהר"ר זזה, בדור בא הוא אין כי ואומר המשיח ביאת בענין
אתה ומשיח תשובה בענין העם לפני דורש המקובל חיים
אם והנה ,בו קנאתך גודל מפני בדבריו ומשטה עליו מתלוצץ
השנה ראש שבועות, ,פסח למצות טעם לי תן בעיניך אתה חכם
לאותם הפשוטים הטעמים את ואמר מהר רב אותו וסוכות".
ארצות, לעמי הוא נאה שאמרת "מה הרוח: לו אמר אז מצוות
כולו העם ועל עליך היה האמת, את לדעת רצית לא ואתה
בענין בשבת לדרוש רצה והוא חיים 'ר מהרב תורה רזי לשמוע
תשובה ומנעת בעדו עכבת אתה העם, את ולהוכיח תשובה
העם את משיבים שאינכם הדור חכמי לכם אוי מישראל.

בתוכחה.בת דבריו את הרוח סיים שובה!"

בהםאחר כי שערוריה ראיתי מצרים בחכמי "גם :ואמר הוסיף כך
שאין רק ולא ,הדין בעיוות העיר את ומחריבים כלל חכמה
להם יש ומשרתים עבדים בעוונות. הם שמלאים אלא חכמה בהם
ואף בנשותיהם העבדים חוטאים מהבית יוצאים וכשבעליהם
שונים מחטאים חטאים ועוד השבת ביום התבשיל את טומנים
אותו מחרימים מסחר לצרכי רק ואפילו למצרים ההולך שכל עד
והחטאים הרעות גודל מפני ממונו כל את שיאבד וסופו מלמעלה

.שם היושבים של

חרבלא תרד ונציה העיר על גם הרעה, תבוא מצרים על רק
גדולים, חכמים בה ויהרג רצופים ימים שבעה במשך שלופה
מלא הדור שחכמי מפני זאת כל הזו. בעיר כמותם שאין צדיקים
להשיב הוא ברוך הקדוש בכבוד משגיחים ואינם ובוז גאוה ליבם
רעה שגורמים הדור לגדולי לכם אוי לפיכך, ,בתשובה העם את

בעולם!" גדולה

ירדולשמע ודמעות פלוני 'ר נכנע הרוח של התוכחה דברי
ידי על ונתבזית שנכנעת מכיון" :הרוח לו אמר מעיניו.
להכנס". רשות לך יש ועתה מזה לך די ,החדר מן שהוצאתיך כך

איןמשנכנס דמשק ויושבי אתה" :ואמר הרוח המשיך פלוני 'ר
מחטיאים שאתם מפני וזאת ח"ו הבא לעולם חלק לכם
בענין מרמים והם לשקר אותם משביעים שהנכם בכך העם את
ועונדות צנוע בלתי בלבוש הולכות ונשותיהם שברשותם הכסף
כדי בשמים הנודף גופם את ומראות וחצופים מגונים תכשיטים
הרוח הוסיף – והנה" אותן הרואים באנשים הרע היצר את לגרות
הוא גם הסתפק חיים הר"ר המקובל הרב עם "כשדברתי ואמר
להחזיר ונתרצה האמין המלאך את כשהורדתי אך מדברי במקצת
אני מצוה ולכן בכלל מאמין אינך אתה אולם .בתשובה העם את
הרב ואת בתשובה העם את ולהשיב להתאסף העיר חכמי על
לדברי האמין לא כי עמם יחד לאסוף לא חיים ר' המקובל
הוא השביעי יום "והרי ."ימים שבעה לצום עליכם ועתה תחילה,
מיד: שהשיב הרוח את הרב שאל השביעי?" ביום נתענה והיאך
להקפיד ברצונכם זו שעל המצוות כל את אתם מקיימים "וכי
גדול כי השעה לצורך הוא עליכם גוזר שאני הזה הצום דווקא?
ואל בשבת גם להתענות אתם צריכים לכן עליכם ה' אף חרון
ואם ובתחנונים בסליחות תרבו רק אלא זה ביום דרשות תדרשו
דמשק. יהודי על יבואו קשות גזרות כי לכם דעו כן, תעשו לא
שמו עתה יאכלו. זרועו בשר שאיש עד עליכם יבוא גדול רעב
בכם היה ואם ,זו בתענית עמכם יהיה לא שפלוני ליבכם אל
שאני מה כל לדבר קדוש מלאך אליו נגלה היה וקדוש גמור צדיק
ובקי יודע אלבוב שיהושוע ומכיון עתה, זה לכם אמרתי
רבו מהמוגראבי דוד ר"מהר שקבל דבר ושדים, רוחות בהשבעת
שמעון את לרפא יהושוע 'ר יוכל ובקי, וחכם שמים ירא שהיה

הנכפה. בצלאל אחי

עללאחר חכם פלוני ר' גזר והסתלק דבריו את סיים שהרוח
כבודו מפני שמעו אשר מכל דבר יגלו שלא הנוכחים
אולם בדבריו הרוח הזכיר שאותם האנשים שאר כבוד ומפני
מכן לאחר מספר ימים .הדברים ונתגלו הקפידו לא האנשים
בכל עומד הרוח הוא כי הרוח בשם רפאל 'ר הרב של בתו אמרה
כל ואת פלוני 'ר הרב את ומחרים מעלה של בישיבה יום

מעשיו. עם המסכימים

ר'ביום הוריד המופלא. המעשה קרא שבו אב בחודש שישי
היום שר צדקיאל, ממשרתי אחד מלאך אלבוב יהושוע
חיים הרב שאלו ואז כמנהג זכוכית במראה נראה המלאך ההוא.
ובעניני נשמתו בעניני ורבו מורו אליו שדבר הוא אמת אם ויטאל
ויטאל חיים 'ר הרב הוסיף אז .המלאך השיב "אמת" השגתו.
אמת גם היחודים על עמו הצדיק נפש שמדבר מה כל אם ושאל
שלפעמים אלא "!אמת" המלאך השיב כך על גם .דמיון או הוא
דבורו ומעלה בלבך צדיק נשמת נכנסת ואמר המלאך הוסיף
אליך מתקרב ורק בחוץ הוא יושב ולפעמים ,שומע ואתה בפיך
זה אלי מתגלה ואינו ז"ל מורי ממני התרחק "ולמה עמך". ומדבר
גורם בעצמך "אתה לו: השיב המלאך חיים. הר"ר שאל "?רב זמן

ש מכיון זו. העולםלהתרחקות עניני כל מליבך הרחקת בתחילה
בתורה היום כל ועוסק יחודים מיחד והיית בקונך ונדבקת הזה
אתה עזבך. רבך גם לכן זאת כל עזבת עתה לעם. תוכחה ודורש
העולם כל כי לך אמרו אחרים וגם רבך לך שאמר מה היטיב יודע
בתשובה. העם את להשיב כדי אלא לעולם באת ולא בך תלוי
להחישה ניסית וכבר בך, תלויה הגאולה גם כי אתה יודע עוד
אכן בתשובה, לחזור העם את מוכיח אתה בהן שנים עשר מזה
ממעשיהם בהם חזרו והם לליבם נכנסו שהדברים אנשים היו
מהר סרו ליבם על לדבר והפסקת אותם משעזבת אולם הרעים
תלוי זה ועוון בעוונם מתו מהם ורבים הטובה הדרך מן מאוד
כשבאים וגם זוית קרן לך בחרת ,להתרחק מוסיף ואתה בצוארך,
עושים וזאת שחלמו מופלאים חלומות לך ומספרים אנשים אליך
ואתה לבך, לחזק אותם ששולח שמו יתברך הבורא בהשגחת הם

חלומות. באותם מאמין אינך
עדןודע בגן מקומך כי – חיים לר' ואמר המלאך המשיך  לך,

הגדולים מהתנאים צדיקים שני וליד האשכנזי רבך ליד
שאמרתי מה מפני ורק הוא ברוך הקדוש לפני גמור צדיק ואתה
כבראשונה, עליו חולם אינך ולכן מעט רבך עליך כועס כן לפני
בך יש הנה .ספק ללא רצונך כל תשיג לעבודתך תחזור אם אולם
אך כאן, העומדים לפני לגלותו רשות לנו שאין קטן עוון עדיין
נפש לה שהיתה היחידה בתך כי לך אומר כבודך על תמחול אם
יכול איני כן כמו שלך. זה עוון מפני במגיפה ונפטרה גדול צדיק
אינם כאן העומדים כי אליך המדבר הצדיק שם את לך לגלות
היחוד והנה אותיות ארבע בשמו יש כי לך אומר רק לכך, זכאים

הנביא. שמואל הוא לעתה לך נכון היותר
ולאדע ,בתשובה העם את להשיב לדברי תשמע לא שאם לך

הכיפורים ביום כמו וחמישי שני בימי כולם שיצומו תדאג
יושבי על וגם גדולה צרה עלך תבוא אז כי ,ובתפילה בבכי וירבו
בבתו נכנסה אשר הרוח כי לך דע גדולים. אסונות יבואו דמשק
דמשק אנשי את להשיב כדי אלא נכנסה לא רפאל 'ר הרב של
בגן מקומו אשר גדול חסיד של רוח הוא הזה הרוח שכן בתשובה
לקבל שלחוהו אותו תקן לא שעדיין אחד חטא בגלל ורק עדן

בנהר עונשו שולחנואת אל שהגיע דג של בגופו נכנס ושם אחד
הרוח בה נכנס הדג של ראשו את הבת וכשאכלה רפאל הרב של
עליתו זמן הגיע אב חודש בראש יום. עשר שנים בה וישב
לך לגלות רצה והוא אדם גזרת ידי על ולא מאליו ועלה למקומו
היו מלאכים ואף צדיקים נפשות עוד עם כשירד עליונים רזים
האמנת לא ,באת לא ואתה לך שהמתין שבת ליל באותו עמו
עושי כל ואת רזים, אותם כל לדעת זכותך אבדת כן על לדבריהם
ועל ויירא העם שישמע כדי הוא ברוך הקדוש אותם עשה אלה
רעה כי עליכם אפו מחרון ה' ישוב אז בתשובה ישוב כך ידי
אף על .שבידכם העוונות רוב בגלל עליכם לבוא עתידה גדולה
וכי לקולך ישמעו לא דמשק שיושבי הוא ברוך הקדוש שיודע
תשובתם, את המעכבים אנשים ביניהם ויש בעוונות הם מלאים
לפיכך ממך, הנדרש את לעשות עליך אלה. לכל לבך תשים אל
אחד בהם אין אם גם ,שבהם מהטובים אנשים עשרה וקבץ לך
שלמה בתשובה ישובו העשרה שהם עשה חטא. ירא כולו שהוא
לא אם גם בתשובה. והחזירם העם את קבץ איתם יחד כך ואחר
שישמע ומי .לעשותו עליך המוטל הדבר מן תמנע אל לך ישמעו
עוונו את ישא – לדבריך ליבו ישית שלא ומי ישמע לטובתו לך

הצלת. נפשך את ואתה
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