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חלק ה

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

שער הגלגולים

משההועתק ויקהל ספר המחבר בעל להגה"ק קודש זרע מספר
חיים,וז"ל: במהר"ר אברהם בשם יהודי נער של בגופו

ממנו הרפה ולא אחד רוח השתכן שבפולין, שעפיס מהעיר
מדי מנשוא, גדול היה הנער של סבלו רצופות, שנים שש במשך
הרוח היה ביום פעמים שלוש ואפילו פעמיים ולפעמים ביומו יום
ופניו למטה גבו ,וידיים רגליים בפשוט ארצה ליפול לו גורם

שח חטאים על שבו הרוח ומתודה שוכב היה וכך טאלמעלה
היה ונד נע התעוררות. ומלא נעים בקול מותו יום ועד מנעוריו
אלא עוד ולא מצא, ולא למכתו מזור בחפשו ההוא הנער
מכין היה שנפל לפני ויותר. יותר כמתייסר היה לפעם שמפעם
ידיו בשתי בה מכה היה הארץ על ובשוכבו גדולה אבל לעצמו
נשמעות שהיו נוראות מכות כוחו בכל ליבו על בה מכה והיה
מתודה היה ומכה מכה כל עם סלע. יפוצץ כפטיש למרחוק
בהשתוממות לסובבים פרטים בפרטי הרעים מעשיו את ומתאר
ורך נעים היה קולו ,בכאב כלל חש לא כאילו נראה היה ובפחד,
האנשים שכל עד רכה בנעימה מפיו יוצאת היתה מילה וכל
אף והחלו אמר אשר ומהדברים הנורא מהמראה נחרדו שסבבוהו
תשובה עול עצמם על ולקבל הרעים במעשיהם להזכר הם

גמורה.
וממדינהשש לעיר מעיר בתוכו, והרוח הנער התהלך שנים

עיר ,נקלשבורג הקדושה לקהילה הגיעו אשר עד למדינה
.וסופרים חכמים מלאה לאלוקים גדולה עיר בישראל, ואם
לספר מהרו וידויו, את ושמעו בנפילתו העיר אנשי משראוהו
אופנהיים דוד מהור"ר המופלג הגאון הקהילה, לאב"ד זאת כל
בנפול הנורא למחז עד היה בעצמו והרב רב זמן עבר לא נר"ו.
זמן .ערב בקול ודוי ובאומרו בחזקה עצמו את בהכותו ,הנער
עזר לו ויהיה יתן מי" :ואמר ונרעש נדהם הרב עמד רב
ה' וחפץ זכאי ידי על זכות ותגולגל יתן מי למכתו. ותרופה
להצלתו השליח להיות הרב בחר בו אשר האיש .יצליח בידו
פרעגער משה מוהר"ר החכם האלוקי המקובל היה הנער, של
פראג. בק"ק השרפה מאז נקלשבורג בקהילת התגורר אשר י"ץ
מהר חזר ועכשיו ברודא בעיר בשליחות היה ימים באותם
,"משה "ויקהל הנקרא חבורו את להדפיס כדי הדפוס לבית
רב אפנהיים דוד מהור"ר מו"ר הגדול הגאון ה"ה בהסכמת

הקדושה. הקהילה
והמתיסרהרב המסכן הנער על לו שספר ולאחר לקראתו שמח

אליו פנה בחיבה ,לרפאותו השליח להיות בקשו רב זמן זה
ומנוסה ומפורסם בדוק אתה מסוגל הלא ?נרדם לך "מה :ואמר
והנה כמוך, זכאי ידי על זכות תתגלגל אולי אלו, כגון בענינים

כל כתבתי שלי הקודש כתבי בין והנחתיה ספר מגילת הכנתי אני
על אולי לאיש, והיית זאת כל קח ואתה וסגולות השבעות מיני

ברבים". שמו יתקדש ידך

לאהגאון" באומרו: השליחות את מיד קבל משה מוהר"ר הצדיק
למכתו ותרופה מזור אמצא אשר עד אשקוט ולא אנוח
כך אחר וארץ", השמים עושה ה' מעם ועזרי יהבי אשליך ה' ועל
שהרב ומכיון עבורו, הכין אשר הקודש כתבי את הרב מאת לקח
לדרך צאתו קודם בחר ,וינה לעיר דחוף בענין לצאת צריך היה
מוהר"ר הרבני הגאון היה הנבחרים בין הקהילה, של גדול דין בית
לעזר להיות עליהם וציוה דיין, פרץ מוהר"ר וה"ה סג"ל דיין הירש
השם הקדוש הפועל אל מכח להוציא משה מוהר"ר לה"ה ולסעד

הזה. הגדול

וחסידיםגם מעשה אנשי מופלגים, רבנים סביבו קבץ מוהר"ר
אשר המלון לבית הלך מעמם ויחד ה' לדבר וחרדים יראים
עמו פתח הנער את הקדוש החכם כשראה הנער. התגורר בו
ובראשם הקדוש והועד הגדול דין בית בשם בו והתרה בשלום
המדינה ורב הקהלה ואב"ד ר"מ הגדול ורבינו מורינו אדונינו
לו להזיק בלי אברהם הנער של מגופו שיצא דוד, מוהר"ר
בעולם, אדם שום עוד לצער ובלי לידו כאן ישנו אשר ולקהל
לקראתו הוא יצא ,ואמר החכם הוסיף כן, לעשות יסרב ואם
לפייס כדי .מעולם כמותם שמע שלא ובחרמות ונדויים בקללות
נדרש אשר את יעשה אם כי החכם לו הבטיח ולרצותו הרוח את
ובלימוד ובצדקה בתפילה לתיקונו בעצמו הוא ידאג ממנו,
שנה במשך עבורך תענית עלי מקבל "ואני :אמר לבסוף תורה,
'קדיש' אגיד וגם 'תחנון' בהם אומרים שאין מימים חוץ תמימה
והמקטרגים המחבלים מן מנוחה לך שתהיה כדי עבורך

אחריך". הרודפים

למרבה:והכריז צחק גדול בקול להפך ,הרוח נבהל לא הפלא
הגאון? בשם בי אתה מתרה וכיצד מכאן! אזוז "לא
שלח הוא שאכן לי ערב ומי כעת וינה בעיר הוא נמצא הלא

אלי?" אותך

לפנינמצא"רבינו אולם משה, ר"מוהר השיב מכאן", רחוק אכן
לקראתך שאצא גזרתו בתוקף עלי וגזר ציוה לדרכו צאתו
לי יש כאשר שפוכה ובחימה נטויה ובזרוע ונפלאות בגדולות
לצחוק והוסיף הרוח נרתע לא אלו דברים לשמע גם ידי". לקל
להפחידו הצדיק של נסיונותיו כל גדול. בקול בנוכחים ולהתל
לו והציק הנער של בגופו להשתולל הוסיף הרוח .בתוהו עלו

.כפליים כפל
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האישלפתע משה זה הנה כי בא? אני "אנא נפחד: בקול צעק
פגש ממנו יראתי כי המדינות מכל מפניו ברחתי אשר

עתה. לי בא יגורתי אשר אם כי זאת אין כאן, אותי

סביבושלוש אשר האנשים לעיני משה מוהר"ר בו התרה פעמים
תנ"ו, שבט לחודש כ"ב חמישי יום את לו קבע כך ואחר
החרים שופרות ובשבעה תורה ספרי בשבעה לצאת. עליו בו ליום
בכח הרוח לקראת לצאת שהתנגדו אנשים שהיו אף על הרוח את
רק לא ואזי הכל למרות להם ישמע לא שמא מחשש כזה גדול
להם היה גדול חשש חלילה. ה' חילול אלא ה' קידוש יהיה שלא
בהניחו לצידם היה הרוח אשר העולם אומות של מתגובותיהם
שאז בשבתות דווקא לו ובהציקו הגויים של המנוחה בימי לנער
דבר לאכול מניחו היה ולא קשים בעינויים הנער את מענה היה
אולם זאת כל ידע לא משה ר"מוהר בעפר. טבול צר לחם אם כי
הנוכחים את הרגיע והוא שליחותו את לעשות בדעתו היה נחוש
ויעבור 'ה בעזרת מלאכתי לגמור בטחתי עליון "בחסד באומרו:

מה". עלי

החדשכשהגיע הכנסת לבית הנער את הוליכו המיועד היום
באו וטף נשים אנשים, .עם ברוב נקלשבורג שבקהילת
הנער מול עמד משה ר"מוהר דבר. יפול כיצד לראות בהמוניהם
הבטחתו על חזר גם הוא הקדוש, הקהל בשם בו והתרה ושב
יתפללו כולם ,לרוח אמר ,עבורו ישתדל הצבור כל למענו, לפעול
מנוחה. לו תהיה למען קדיש ויאמרו לתורה, עתים יקבעו למענו,
באומרו: כבראשונה פנים והעז במריו הרוח עמד הפעם גם אולם
שאמרתם ומה ,ממקומי אותי יזיזו לא שבעולם הרוחות "כל

נאמר שעלי הרי אותי, טו)לתקן א' לתקון'(קהלת יוכל לא מעות'
אינם עתה עד התודיתי עליהם אשר החטאים כל כי לכם ודעו
שאלו משה ר"מוהר ,"מנשוא גדול עווני שכן ,קטנים חטאים אלא
העיר מן שהוא אמר רק להשיב רצה לא הרוח אביו, ולשם לשמו

מדינה. ראש שם היה ושבימיו פולין במדינת אשר נאראל

וכשראההחל ,לו שומע אינו הרוח כי משה מוהר"ר החכם
אחריו עונה הקהל כשכל קדושים בשמות להשביעו
לזעוק הרוח החל שופרות בשבעה שתקעו לאחר גדול. בקול אמן
על :בכעס וקרא לצאת רצה לא כן פי על ואף בפחד, וליילל
מן רבים קילל גם הוא החוצה! אצא ולא אעמוד משמרתי
הקדושים והפסוקים שמות את משה מוהר"ר אמר אז .הנוכחים
בקול אמן ענו הקהל וכל דוד מוהר"ר הגאון הרב עבורו שהכין
רצופות שעות שלוש שמים. שערי להבקיע בכוחו היה אשר
לסרוגין ולצעוק לחרף, הוסיף הוא .נצחוהו ולא ברוח נלחמו
אחר יום משה מוהר"ר לו קבע לבסוף לעולם. יצא לא כי ונשבע
הבטיח זה ביום לפ"ק. תנ"ו שבט לחודש כ"ו שני יום את ליציאתו
אשר עד משם יצאו ולא הכנסת לבית הנער את שוב יוליכו ,הרב

.מטרתם את ישיגו

העלובלמחרת הנער הרוח, של כוחו תש כי בעליל היה נראה
האחרונות. השנים שש במשך חש שלא כפי טוב חש
המזון ברכת ברך .נפשו כאוות ואכל כהלכה קדש קודש בשבת
זה ביום לחלוטין ממנו הרפה הרוח נח. שבת אותה וכל במזומן

הרווחה. היתה ולנער

החדש.ביום הכנסת בבית רב קהל משה מוהר"ר אסף ראשון
כך אחר הקודש. ארון מול והושיבו הנער את להביא ציוה
מגוף שיצא הקדושה העדה ובצרוף בשם בו והתרה הרוח אל פנה
הנמצאים מישראל איש ולשום לו להזיק בלי אברהם הנער
לפני הקריא גם הוא כאן. נמצאים שאינם ולאלו להם במקום
עשרה שמונה בתפילת עבורו שיתפלל התפילה נוסח את הרוח
שנה במשך עבורו ולהתענות 'קדיש' להגיד הבטחתו על וחזר

רבונו" בתפילה: יום כל יאמר וכך אבתמימה, ,עולם של

עם חסד עושה ורחום חנון מלך קל ,הסליחות אדון הרחמים,
טוב שתשפיע ובתחנונים בתפילה לפניך באנו הנה בריותיו.
לנער ובא נדבק אשר הרוח זה עם הדין משורת לפנים ותעשה
דינו מעליו הקל נא !הרחמים אב .יוטא מן הנולד אברהם הזה
כהנה וחמורים קלים בענשים להענש הסתם מן לו שיש אף על
ממנו ידח לבל חנם של חסד עמו עשה החסד ה' לך הלא .וכהנה
בזכרון ותזכור כבודך כסא לפני בתפילתינו שתעלה רצון יהי .נדח
גם נא לו זכור הזה. הרוח עשה אשר והטובות הזכויות כל טוב
מקובלת שתהא תפילתינו את זאת לכל וצרף אבותיו זכות את
ולא וחנינה חסד עליו להשפיע ניחוח וכריח סמים כקטורת לפניך
על הן ,שחטא ולפשעים לעוונות נא ושא ופשעיו חטאיו לו יזכרו
כאילו לפניך תפילתינו ותעלה אחרים ידי על והן עצמו ידי
לשום עוד יזיק ולא מנוחה לו ותהיה עליו בעצמו הוא התפלל
נא חמול הרבים ברחמים ואתה נקבה, או זכר הן מישראל, אדם
ברחמים ישראל עמך תפילת השומע ואתה מנוחה, לו ותן עליו
צורינו ה' ,לפניך פינו אמרי לרצון ויהיה תפילתינו תשמע

אמן". וגואלינו

ובקולכאשר ומרה גדולה צעקה הרוח צעק דבריו את הב סיים
שאמרת מה עשה וכעת !דברת ויפה דברת "כן :קרא בכי
ששה מוהר"ר שאמר לאחר ."עבורי וקדיש תהילים מיד ואמור
מילא מיד עבורי". קדיש אמור "וכעת הרוח: צעק תהילים מזמורי
זמן עוד להתעכב הרוח בקש מכן לאחר .זו בקשתו את גם הרב
בעולם מנוחה מקום שאמצא עד לי חכה באומרו: שיצא לפני מה
מלאכי רבבות אלפי ראיתי בא. אני אנא עתה יודע שאיני מכיון
.קשים בדינים אותי לדון כדי הזה מהגוף ליציאתי מצפים חבלה
השיב כך על ."?מפניהם אברח אני לאן ואני יתפסוני שאצא ברגע
עבורך מתפללים אנו לך. מגן אני תירא! "אל משה: מוהר"ר לו
ואם מכוונים אנו לטובתך .ריקם חוזרות שאינן תפילות בצבור
שקבענו, כפי ,מחר אזי לצאת בסרובך ותעמוד לקולי תשמע לא
ולא נראו לא אשר גדולות בהשבעות 'ה ירצה אם עליך אבוא
עולמות עליך הממונים ועל עליך נרעיש אנו כמותם. נשמעו
כך ואם הזה הנער מגוף בכח שנוציאך עד ותחתונים עליונים
ברבים ה' שם לקדש לך כדאי תקנה. שוב לך תהיה לא נעשה

בחייך". יתברך שמו חללת אשר על עוונך יסור ובכך

,לצאת,למחרת הרוח על משה מוהר"ר גזר בו היום שני, ביום
שם הקהילה של הישן הכנסת לבית הנער את הוליכו
ביניהם העולם, אומות מבני רבים גם .ורב עצום קהל התאסף
אשר וברוח בנער יעשה מה לראות ובאו נתקבצו ומושלים שרים
בעבותות הנער את אסרו הרב של פקודתו לפי .בקרבו
לצאת עליו וצוה ברוח התרה ואז הקודש ארון מול והעמידוהו
הרב כשחזר גם נענה, לא הרוח .שברגלו קטנה אצבע דרך
לא זאת כל כי הרב משראה .תיקונו למען הכל לעשות והבטיח
ובתקיעת חמורות בהשבעות הרוח את השביע .עדיין הועיל
ונדויים שמות לפניו קרא גם הוא אחרת, בפעם שופרות שבעה
אמן ענה הרב הקהל וכל עליו לממונים גם מכוונים שהם והכריז
כל את לכבות הרב ציוה לבסוף .למרחוק שנשמע גדול בקול

הכנסת. בבית שעה באותה שדלקו הנרות

תשתוק,באותו אם .משה ממני "הרף לצעוק: הרוח החל רגע
הכנסת בבית עבורי קדיש שתאמר בתנאי וזאת אצא אזי
הכנסת בבית עבורי קדיש יאמר דיין הירש מוהר"ר וה"ה החדש
אבלים במקום למעני ישב משה מוהר"ר כי אני דורש ועוד הישן,
אברהם והנער יום, שלושים במשך ראש וחפוי אבל הכנסת בבית
הרב תמימה". שנה במשך בשבילי קדיש ויאמר אבלות ינהג
עבורו. צדקה יתנו הקהל שכל ואמר הוסיף ועוד לדבריו הסכים
אם לי לעזור תוכל אבל .הרוח אמר לי", מועילה אינה צדקה"

– כן" יהי" הכנסת". לבית נרות ותתנו העלמין בית את תמדדו
"אצא ."הנער מגוף מיד צא רק נעשה אמרת אשר כל  הרב אמר
שהותי אקצר הוסיף ומיד הרוח אמר חדשים". עשר שנים בעוד
דורשים הרב. הכריז מסכים!" "איני .יום עשר שנים אחרי ואצא
אמר שעות". עשרה שתים כעבור אצא" מיד". שתצא ממך אנו
שהות לך נותן איני מיד! "צא הרב. קרא כן", תעשה "לא .הרוח
אותו השביע לצאת הרוח משסרב אפילו". אחת שעה של
"הלא בתחנונים: הרוח צעק אשר עד ועוד עוד משה מוהר"ר
הזה הנער על אתם מרחמים הנה אתם, רחמנים בני רחמנים
טהור ומגוף נאה מדירה אצא איך עלי? גם תרחמו לא ולמה

לעשו אוכל לא כזה? שעותוקדוש עשרה שתים תום לפני זאת ת
תראו לי תמתינו אם אתי. השמורים מטעמים וזאת לפחות
אך אמנם אצא מיד, לצאת תכריחוני ואם דברי, את שאקיים

.ימים שלושה לאחר לגופו אחזור

לו:ראה ואמר עקשנותו גודל את סג"ל דיין הירש מהור"ר
שתים אחרי לצאת רוצה שאתה עליון בקל לנו "השבע
הדיבור זה לומר רשאי "איני הרוח. צעק ווי" "אוי שעות". עשרה
את שאקיים תראו ואתם להבטיח אני רשאי כף בתקיעת רק
לכם "זה הירש. מוהר"ר שאלו יצאת?" אכן כי נדע ואיך .""דברי
ודרך שברגלו קטנה אצבע דרך אצא אני – הרוח אמר – האות"
אמר כן!" "יהי לדרכי!" לי אצא החלון בשמשת שהבקיע חור
לעשות שנוכל כדי שמך מה אמור "ועתה והוסיף: משה מוהר"ר
מעשר יותר גדול בקול הרוח צעק אז ."בשבילך שהבטחנו מה כל
'ר נקרא אבי הייתי. המדינה וראש שמי הוא שמואל פעמים:
כך אחר ."בילא היה אמי ושם מיכל ר' נקרא זקני ואבי מענדיל
רע. דבר לכל אותו הסיתה היא כי באמרו אמו את לקלל החל
היא עבירה. לדבר הרב בהון השתמש והוא לו הרבתה וזהב כסף
עבודה שום הניח לא ובגללה במחלוקת להכנס אותו הסיתה גם
את רבנים שני הרג שגם אלא זאת רק ולא עבדה שלא זרה
בגלל ליבש אהרן ר"מוהר ואת זצ"ל הענדלש 'ר איצק מוהר"ר
בכל די לא היה לא ועדיין ,הרעים מעשיו על אותו שהוכיחו
ק"ק יהודי לגרוש גרם שגם אלא שעשה הנוראים המעשים
רבונו את ידע הוא להכעיס. בכוונה עשה זאת וכל נאראל

בו. מרד ובכוונה

לוודויו להמתין הסכימו והם החכמים של ללבם נגע המרגש
כל .מנחה תפילת זמן הגיע בינתיים שעות. עשרה שתים
ולאחר גדולה בכונה והתפללו עמדו בתוכם והנער הנאספים

.לבתיהם הלכו היום שהחשיך

החלהנער השחר עלות בטרם ,בוקר לפנות שלו. לאכסניה שב
כשהוא מחדרו יצא בריצה תזזית, כאחוז בחדר להתרוצץ
מגודל להשבר שעמדה עד בחזקה הדלת את אחריו טורק
שולט שאינו כאדם ומשתולל רץ ראוהו הבית בני החבטה.
ענה לא שהוא אלא לו, קרה מה ושאלוהו אליו מהרו במעשיו,
מכאן!" לכו" .התנור ליד ספסל על והתישב לחדרו חזרה רץ ,להם
בקול קרא החלון!" ליד תעמדו "אל .סביבו הנאספים אל צעק
לצעוק. הוסיף "!ינזק החלון ליד שיעמוד מי כל כי לכם "דעו גדול
עגול חור בחלון נעשה ולפתע מהמקום כולם נסו גדולה בבהלה
והחל הנער נפל רגע באותו החוצה. דרכו פרח והרוח כדינר
וזבה כפצועה נראתה רגלו של הקטנה אצבעו .נמוך בקול לגנוח
הנער קם קלה שעה לאחר לה. ופרחה הרוח יצאה דרכה .דם
בכונה במילה מילה קדיש ואמר תפילין הניח חדשה. כבריה
כדין הדבקים בין מפסיק כשהוא שמע קריאת קרא גדולה.
דמעות זלגו ועיניהם בתפילתו ראהו רבים אנשים וכמשפט.
יכול לא שנים שש במשך אשר הנער של הבראתו נס על שמחה

כלל. להתפלל היה

יוםלקיים הקהל ראשי מהרו ,הנער מגוף הרוח של צאתו לאחר
משמשיהם את שלחו הקהילה של דין בית הבטחותיהם. את
דוד מוה' בן משה הר"ר ואת הירש הר"ר את הנאמנים,
להתיר נקלשבורג שבעיר הכנסת בתי בכל להכריז פיקלסלס
שבהם והנדויים החרמות כל את העיר ודייני רבני בשם ולבטל
הבטחתו שקיים מאחר עליו. הממונים ואת הרוח את החרימו
והנדויים החרמות כל יהיו לו להזיק מבלי הנער מגוף ויצא

.ומבוטלים בטלים

רוחותבלילה שלושה בלווית הרוח בא חצות, לפני ,מכן שלאחר
בער ר' גם היה שם הירש, מהר"ר של ביתו אל אחרים
משה מהור"ר בן נפתלי ר"מוהר בשם ירושלמי ואורח י"ץ נפתלי
צעק ומרה גדולה צעקה האורח. של בגופו להכנס ורצה מווין
אברהם הנער מגוף שאצא כף בתקיעת "הבטחתי אמר: וכך הרוח
עם בעולם טס אני והנה דברי את קיימתי ,ובכן לו, להזיק בלי
אלפים לקראתינו יצאו ולפתע לשפרעם אושא בין עלי הממונים
מנוח לנו נתנו ולא לנו ולהציק אותנו להטריד והחלו ורבבות
לכן עלינו, שנתנו והארורים והשמתות והנדויים החרמות מפני
יודעים איננו שכן מעלינו זאת כל מיד להתיר מכם ש לבק באתי

לעשות. מה

שלאחראמרמיד ביום זאת כל עשינו "הלא נפתלי: מוה"ר לו
כל את התירו שבעיר הכנסת בתי בכל הנער. מגוף צאתך
על עליך". הממונים ומעל מעליך והשמתות והנדויים החרמות
סר לא מאתנו אך עשיתם מה אני יודע" בצעקה: הרוח השיב כך
משה מוהר"ר החכם שיתיר. הפה שאסרהוא הפה כי החרם
חייב הוא רק לכן הקדושים בשמות אותנו החרים הוא פרגער
שבעיר הכנסת בתי בכל להכריז צריך בלבד הוא אתנו. להתיר

עלינו". נתן אשר וההשבעות החרמות כל מעלינו לבטל

מהלמחרת להם וספר הקהל ראשי לפני נפתלי מוהר"ר עמד
אליו בא הרוח כי ספר הוא .אמש בליל הרוח לו אמר
את ואלו ראה זאת רק רבות עיניים בעל שחור חתול בדמות
מוהר"ר ראה. לא שם, נוכחים היו שגם האחרים הרוחות שלושת
משה מוהר"ר את ובקש בשמו וחזר הרוח דברי את מסר נפתלי

ממנו. הנדרש את מיד לעשות פרגער

שליחותו.עוד את לעשות משה ר"מוהר החל ערב באותו
למחרת שבקהילה. המדרש בבית החרם את בטל בראשונה
גזרו דין בית החדש. הכנסת ובבית הישן הכנסת בבית זאת עשה

הכנסת. בתי בכל סליחות ואמירת תענית יום אותו

ניקלשבורג:וזה שבקהילת הכנסת בבתי שהכריזו הכרוז נוסח
לכל קוראיו לכל ה' קרוב כי נראה בעין עין כי מכריזים "כאן
ישמע שועתם ואת יעשה יראיו ורצון באמת יקראוהו אשר
ונוראים גדולים והשבעות חרמות לתת עלינו היה והנה ,ויושיעם
ומכיון אברהם, הנער של מגופו ויצא שיציית כדי הנ"ל הרוח על
ומבוטל בטל החרם שכלל הרי ,ממנו הנדרש את הרוח שעשה

קימין. ולא שרירין לא והנדויים השמתות וכל ,הנשבר כחרס

בהסכמתכל נעשו והנדויים והשמתות וההשבעות החרמות
כדי וזאת הקהילה וחכמי גדולי ובראשם הקדוש הצבור
של בגופו השתכן ואשר בילא בן שמואל שמו הזכיר אשר שהרוח
יעשה ואם וצער נזק שום בלי ממנו יצא יוטא בן אברהם הנער
ומבוטל בטל עליו הממונים ועל עליו שהכרזנו מה שכל הרי זאת
ואלות והחרמות ההשבעות מכל נקיים עליו והממונים הוא ויהיה
בק"ק כאן עליהם נתנו אשר וארורים ונדויים ושמתות וקללות
להבעית עוד יבוא לא הנ"ל שהרוח בתנאי גם וזאת נקלשבורג
או לאיש הן ,בחלום הן ,בהקיץ הן בעולם אדם שום ולהבהיל
במדינה הן זקנה. או זקן ותינוק, נער ,בתולה או בחור או אשה
ובנהרות, בימים ,במדבר והן בישוב הן ,אחרות במדינות והן זו
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האישלפתע משה זה הנה כי בא? אני "אנא נפחד: בקול צעק
פגש ממנו יראתי כי המדינות מכל מפניו ברחתי אשר

עתה. לי בא יגורתי אשר אם כי זאת אין כאן, אותי

סביבושלוש אשר האנשים לעיני משה מוהר"ר בו התרה פעמים
תנ"ו, שבט לחודש כ"ב חמישי יום את לו קבע כך ואחר
החרים שופרות ובשבעה תורה ספרי בשבעה לצאת. עליו בו ליום
בכח הרוח לקראת לצאת שהתנגדו אנשים שהיו אף על הרוח את
רק לא ואזי הכל למרות להם ישמע לא שמא מחשש כזה גדול
להם היה גדול חשש חלילה. ה' חילול אלא ה' קידוש יהיה שלא
בהניחו לצידם היה הרוח אשר העולם אומות של מתגובותיהם
שאז בשבתות דווקא לו ובהציקו הגויים של המנוחה בימי לנער
דבר לאכול מניחו היה ולא קשים בעינויים הנער את מענה היה
אולם זאת כל ידע לא משה ר"מוהר בעפר. טבול צר לחם אם כי
הנוכחים את הרגיע והוא שליחותו את לעשות בדעתו היה נחוש
ויעבור 'ה בעזרת מלאכתי לגמור בטחתי עליון "בחסד באומרו:

מה". עלי

החדשכשהגיע הכנסת לבית הנער את הוליכו המיועד היום
באו וטף נשים אנשים, .עם ברוב נקלשבורג שבקהילת
הנער מול עמד משה ר"מוהר דבר. יפול כיצד לראות בהמוניהם
הבטחתו על חזר גם הוא הקדוש, הקהל בשם בו והתרה ושב
יתפללו כולם ,לרוח אמר ,עבורו ישתדל הצבור כל למענו, לפעול
מנוחה. לו תהיה למען קדיש ויאמרו לתורה, עתים יקבעו למענו,
באומרו: כבראשונה פנים והעז במריו הרוח עמד הפעם גם אולם
שאמרתם ומה ,ממקומי אותי יזיזו לא שבעולם הרוחות "כל

נאמר שעלי הרי אותי, טו)לתקן א' לתקון'(קהלת יוכל לא מעות'
אינם עתה עד התודיתי עליהם אשר החטאים כל כי לכם ודעו
שאלו משה ר"מוהר ,"מנשוא גדול עווני שכן ,קטנים חטאים אלא
העיר מן שהוא אמר רק להשיב רצה לא הרוח אביו, ולשם לשמו

מדינה. ראש שם היה ושבימיו פולין במדינת אשר נאראל

וכשראההחל ,לו שומע אינו הרוח כי משה מוהר"ר החכם
אחריו עונה הקהל כשכל קדושים בשמות להשביעו
לזעוק הרוח החל שופרות בשבעה שתקעו לאחר גדול. בקול אמן
על :בכעס וקרא לצאת רצה לא כן פי על ואף בפחד, וליילל
מן רבים קילל גם הוא החוצה! אצא ולא אעמוד משמרתי
הקדושים והפסוקים שמות את משה מוהר"ר אמר אז .הנוכחים
בקול אמן ענו הקהל וכל דוד מוהר"ר הגאון הרב עבורו שהכין
רצופות שעות שלוש שמים. שערי להבקיע בכוחו היה אשר
לסרוגין ולצעוק לחרף, הוסיף הוא .נצחוהו ולא ברוח נלחמו
אחר יום משה מוהר"ר לו קבע לבסוף לעולם. יצא לא כי ונשבע
הבטיח זה ביום לפ"ק. תנ"ו שבט לחודש כ"ו שני יום את ליציאתו
אשר עד משם יצאו ולא הכנסת לבית הנער את שוב יוליכו ,הרב

.מטרתם את ישיגו

העלובלמחרת הנער הרוח, של כוחו תש כי בעליל היה נראה
האחרונות. השנים שש במשך חש שלא כפי טוב חש
המזון ברכת ברך .נפשו כאוות ואכל כהלכה קדש קודש בשבת
זה ביום לחלוטין ממנו הרפה הרוח נח. שבת אותה וכל במזומן

הרווחה. היתה ולנער

החדש.ביום הכנסת בבית רב קהל משה מוהר"ר אסף ראשון
כך אחר הקודש. ארון מול והושיבו הנער את להביא ציוה
מגוף שיצא הקדושה העדה ובצרוף בשם בו והתרה הרוח אל פנה
הנמצאים מישראל איש ולשום לו להזיק בלי אברהם הנער
לפני הקריא גם הוא כאן. נמצאים שאינם ולאלו להם במקום
עשרה שמונה בתפילת עבורו שיתפלל התפילה נוסח את הרוח
שנה במשך עבורו ולהתענות 'קדיש' להגיד הבטחתו על וחזר

רבונו" בתפילה: יום כל יאמר וכך אבתמימה, ,עולם של

עם חסד עושה ורחום חנון מלך קל ,הסליחות אדון הרחמים,
טוב שתשפיע ובתחנונים בתפילה לפניך באנו הנה בריותיו.
לנער ובא נדבק אשר הרוח זה עם הדין משורת לפנים ותעשה
דינו מעליו הקל נא !הרחמים אב .יוטא מן הנולד אברהם הזה
כהנה וחמורים קלים בענשים להענש הסתם מן לו שיש אף על
ממנו ידח לבל חנם של חסד עמו עשה החסד ה' לך הלא .וכהנה
בזכרון ותזכור כבודך כסא לפני בתפילתינו שתעלה רצון יהי .נדח
גם נא לו זכור הזה. הרוח עשה אשר והטובות הזכויות כל טוב
מקובלת שתהא תפילתינו את זאת לכל וצרף אבותיו זכות את
ולא וחנינה חסד עליו להשפיע ניחוח וכריח סמים כקטורת לפניך
על הן ,שחטא ולפשעים לעוונות נא ושא ופשעיו חטאיו לו יזכרו
כאילו לפניך תפילתינו ותעלה אחרים ידי על והן עצמו ידי
לשום עוד יזיק ולא מנוחה לו ותהיה עליו בעצמו הוא התפלל
נא חמול הרבים ברחמים ואתה נקבה, או זכר הן מישראל, אדם
ברחמים ישראל עמך תפילת השומע ואתה מנוחה, לו ותן עליו
צורינו ה' ,לפניך פינו אמרי לרצון ויהיה תפילתינו תשמע

אמן". וגואלינו

ובקולכאשר ומרה גדולה צעקה הרוח צעק דבריו את הב סיים
שאמרת מה עשה וכעת !דברת ויפה דברת "כן :קרא בכי
ששה מוהר"ר שאמר לאחר ."עבורי וקדיש תהילים מיד ואמור
מילא מיד עבורי". קדיש אמור "וכעת הרוח: צעק תהילים מזמורי
זמן עוד להתעכב הרוח בקש מכן לאחר .זו בקשתו את גם הרב
בעולם מנוחה מקום שאמצא עד לי חכה באומרו: שיצא לפני מה
מלאכי רבבות אלפי ראיתי בא. אני אנא עתה יודע שאיני מכיון
.קשים בדינים אותי לדון כדי הזה מהגוף ליציאתי מצפים חבלה
השיב כך על ."?מפניהם אברח אני לאן ואני יתפסוני שאצא ברגע
עבורך מתפללים אנו לך. מגן אני תירא! "אל משה: מוהר"ר לו
ואם מכוונים אנו לטובתך .ריקם חוזרות שאינן תפילות בצבור
שקבענו, כפי ,מחר אזי לצאת בסרובך ותעמוד לקולי תשמע לא
ולא נראו לא אשר גדולות בהשבעות 'ה ירצה אם עליך אבוא
עולמות עליך הממונים ועל עליך נרעיש אנו כמותם. נשמעו
כך ואם הזה הנער מגוף בכח שנוציאך עד ותחתונים עליונים
ברבים ה' שם לקדש לך כדאי תקנה. שוב לך תהיה לא נעשה

בחייך". יתברך שמו חללת אשר על עוונך יסור ובכך

,לצאת,למחרת הרוח על משה מוהר"ר גזר בו היום שני, ביום
שם הקהילה של הישן הכנסת לבית הנער את הוליכו
ביניהם העולם, אומות מבני רבים גם .ורב עצום קהל התאסף
אשר וברוח בנער יעשה מה לראות ובאו נתקבצו ומושלים שרים
בעבותות הנער את אסרו הרב של פקודתו לפי .בקרבו
לצאת עליו וצוה ברוח התרה ואז הקודש ארון מול והעמידוהו
הרב כשחזר גם נענה, לא הרוח .שברגלו קטנה אצבע דרך
לא זאת כל כי הרב משראה .תיקונו למען הכל לעשות והבטיח
ובתקיעת חמורות בהשבעות הרוח את השביע .עדיין הועיל
ונדויים שמות לפניו קרא גם הוא אחרת, בפעם שופרות שבעה
אמן ענה הרב הקהל וכל עליו לממונים גם מכוונים שהם והכריז
כל את לכבות הרב ציוה לבסוף .למרחוק שנשמע גדול בקול

הכנסת. בבית שעה באותה שדלקו הנרות

תשתוק,באותו אם .משה ממני "הרף לצעוק: הרוח החל רגע
הכנסת בבית עבורי קדיש שתאמר בתנאי וזאת אצא אזי
הכנסת בבית עבורי קדיש יאמר דיין הירש מוהר"ר וה"ה החדש
אבלים במקום למעני ישב משה מוהר"ר כי אני דורש ועוד הישן,
אברהם והנער יום, שלושים במשך ראש וחפוי אבל הכנסת בבית
הרב תמימה". שנה במשך בשבילי קדיש ויאמר אבלות ינהג
עבורו. צדקה יתנו הקהל שכל ואמר הוסיף ועוד לדבריו הסכים
אם לי לעזור תוכל אבל .הרוח אמר לי", מועילה אינה צדקה"

– כן" יהי" הכנסת". לבית נרות ותתנו העלמין בית את תמדדו
"אצא ."הנער מגוף מיד צא רק נעשה אמרת אשר כל  הרב אמר
שהותי אקצר הוסיף ומיד הרוח אמר חדשים". עשר שנים בעוד
דורשים הרב. הכריז מסכים!" "איני .יום עשר שנים אחרי ואצא
אמר שעות". עשרה שתים כעבור אצא" מיד". שתצא ממך אנו
שהות לך נותן איני מיד! "צא הרב. קרא כן", תעשה "לא .הרוח
אותו השביע לצאת הרוח משסרב אפילו". אחת שעה של
"הלא בתחנונים: הרוח צעק אשר עד ועוד עוד משה מוהר"ר
הזה הנער על אתם מרחמים הנה אתם, רחמנים בני רחמנים
טהור ומגוף נאה מדירה אצא איך עלי? גם תרחמו לא ולמה

לעשו אוכל לא כזה? שעותוקדוש עשרה שתים תום לפני זאת ת
תראו לי תמתינו אם אתי. השמורים מטעמים וזאת לפחות
אך אמנם אצא מיד, לצאת תכריחוני ואם דברי, את שאקיים

.ימים שלושה לאחר לגופו אחזור

לו:ראה ואמר עקשנותו גודל את סג"ל דיין הירש מהור"ר
שתים אחרי לצאת רוצה שאתה עליון בקל לנו "השבע
הדיבור זה לומר רשאי "איני הרוח. צעק ווי" "אוי שעות". עשרה
את שאקיים תראו ואתם להבטיח אני רשאי כף בתקיעת רק
לכם "זה הירש. מוהר"ר שאלו יצאת?" אכן כי נדע ואיך .""דברי
ודרך שברגלו קטנה אצבע דרך אצא אני – הרוח אמר – האות"
אמר כן!" "יהי לדרכי!" לי אצא החלון בשמשת שהבקיע חור
לעשות שנוכל כדי שמך מה אמור "ועתה והוסיף: משה מוהר"ר
מעשר יותר גדול בקול הרוח צעק אז ."בשבילך שהבטחנו מה כל
'ר נקרא אבי הייתי. המדינה וראש שמי הוא שמואל פעמים:
כך אחר ."בילא היה אמי ושם מיכל ר' נקרא זקני ואבי מענדיל
רע. דבר לכל אותו הסיתה היא כי באמרו אמו את לקלל החל
היא עבירה. לדבר הרב בהון השתמש והוא לו הרבתה וזהב כסף
עבודה שום הניח לא ובגללה במחלוקת להכנס אותו הסיתה גם
את רבנים שני הרג שגם אלא זאת רק ולא עבדה שלא זרה
בגלל ליבש אהרן ר"מוהר ואת זצ"ל הענדלש 'ר איצק מוהר"ר
בכל די לא היה לא ועדיין ,הרעים מעשיו על אותו שהוכיחו
ק"ק יהודי לגרוש גרם שגם אלא שעשה הנוראים המעשים
רבונו את ידע הוא להכעיס. בכוונה עשה זאת וכל נאראל

בו. מרד ובכוונה

לוודויו להמתין הסכימו והם החכמים של ללבם נגע המרגש
כל .מנחה תפילת זמן הגיע בינתיים שעות. עשרה שתים
ולאחר גדולה בכונה והתפללו עמדו בתוכם והנער הנאספים

.לבתיהם הלכו היום שהחשיך

החלהנער השחר עלות בטרם ,בוקר לפנות שלו. לאכסניה שב
כשהוא מחדרו יצא בריצה תזזית, כאחוז בחדר להתרוצץ
מגודל להשבר שעמדה עד בחזקה הדלת את אחריו טורק
שולט שאינו כאדם ומשתולל רץ ראוהו הבית בני החבטה.
ענה לא שהוא אלא לו, קרה מה ושאלוהו אליו מהרו במעשיו,
מכאן!" לכו" .התנור ליד ספסל על והתישב לחדרו חזרה רץ ,להם
בקול קרא החלון!" ליד תעמדו "אל .סביבו הנאספים אל צעק
לצעוק. הוסיף "!ינזק החלון ליד שיעמוד מי כל כי לכם "דעו גדול
עגול חור בחלון נעשה ולפתע מהמקום כולם נסו גדולה בבהלה
והחל הנער נפל רגע באותו החוצה. דרכו פרח והרוח כדינר
וזבה כפצועה נראתה רגלו של הקטנה אצבעו .נמוך בקול לגנוח
הנער קם קלה שעה לאחר לה. ופרחה הרוח יצאה דרכה .דם
בכונה במילה מילה קדיש ואמר תפילין הניח חדשה. כבריה
כדין הדבקים בין מפסיק כשהוא שמע קריאת קרא גדולה.
דמעות זלגו ועיניהם בתפילתו ראהו רבים אנשים וכמשפט.
יכול לא שנים שש במשך אשר הנער של הבראתו נס על שמחה

כלל. להתפלל היה

יוםלקיים הקהל ראשי מהרו ,הנער מגוף הרוח של צאתו לאחר
משמשיהם את שלחו הקהילה של דין בית הבטחותיהם. את
דוד מוה' בן משה הר"ר ואת הירש הר"ר את הנאמנים,
להתיר נקלשבורג שבעיר הכנסת בתי בכל להכריז פיקלסלס
שבהם והנדויים החרמות כל את העיר ודייני רבני בשם ולבטל
הבטחתו שקיים מאחר עליו. הממונים ואת הרוח את החרימו
והנדויים החרמות כל יהיו לו להזיק מבלי הנער מגוף ויצא

.ומבוטלים בטלים

רוחותבלילה שלושה בלווית הרוח בא חצות, לפני ,מכן שלאחר
בער ר' גם היה שם הירש, מהר"ר של ביתו אל אחרים
משה מהור"ר בן נפתלי ר"מוהר בשם ירושלמי ואורח י"ץ נפתלי
צעק ומרה גדולה צעקה האורח. של בגופו להכנס ורצה מווין
אברהם הנער מגוף שאצא כף בתקיעת "הבטחתי אמר: וכך הרוח
עם בעולם טס אני והנה דברי את קיימתי ,ובכן לו, להזיק בלי
אלפים לקראתינו יצאו ולפתע לשפרעם אושא בין עלי הממונים
מנוח לנו נתנו ולא לנו ולהציק אותנו להטריד והחלו ורבבות
לכן עלינו, שנתנו והארורים והשמתות והנדויים החרמות מפני
יודעים איננו שכן מעלינו זאת כל מיד להתיר מכם ש לבק באתי

לעשות. מה

שלאחראמרמיד ביום זאת כל עשינו "הלא נפתלי: מוה"ר לו
כל את התירו שבעיר הכנסת בתי בכל הנער. מגוף צאתך
על עליך". הממונים ומעל מעליך והשמתות והנדויים החרמות
סר לא מאתנו אך עשיתם מה אני יודע" בצעקה: הרוח השיב כך
משה מוהר"ר החכם שיתיר. הפה שאסרהוא הפה כי החרם
חייב הוא רק לכן הקדושים בשמות אותנו החרים הוא פרגער
שבעיר הכנסת בתי בכל להכריז צריך בלבד הוא אתנו. להתיר

עלינו". נתן אשר וההשבעות החרמות כל מעלינו לבטל

מהלמחרת להם וספר הקהל ראשי לפני נפתלי מוהר"ר עמד
אליו בא הרוח כי ספר הוא .אמש בליל הרוח לו אמר
את ואלו ראה זאת רק רבות עיניים בעל שחור חתול בדמות
מוהר"ר ראה. לא שם, נוכחים היו שגם האחרים הרוחות שלושת
משה מוהר"ר את ובקש בשמו וחזר הרוח דברי את מסר נפתלי

ממנו. הנדרש את מיד לעשות פרגער

שליחותו.עוד את לעשות משה ר"מוהר החל ערב באותו
למחרת שבקהילה. המדרש בבית החרם את בטל בראשונה
גזרו דין בית החדש. הכנסת ובבית הישן הכנסת בבית זאת עשה

הכנסת. בתי בכל סליחות ואמירת תענית יום אותו

ניקלשבורג:וזה שבקהילת הכנסת בבתי שהכריזו הכרוז נוסח
לכל קוראיו לכל ה' קרוב כי נראה בעין עין כי מכריזים "כאן
ישמע שועתם ואת יעשה יראיו ורצון באמת יקראוהו אשר
ונוראים גדולים והשבעות חרמות לתת עלינו היה והנה ,ויושיעם
ומכיון אברהם, הנער של מגופו ויצא שיציית כדי הנ"ל הרוח על
ומבוטל בטל החרם שכלל הרי ,ממנו הנדרש את הרוח שעשה

קימין. ולא שרירין לא והנדויים השמתות וכל ,הנשבר כחרס

בהסכמתכל נעשו והנדויים והשמתות וההשבעות החרמות
כדי וזאת הקהילה וחכמי גדולי ובראשם הקדוש הצבור
של בגופו השתכן ואשר בילא בן שמואל שמו הזכיר אשר שהרוח
יעשה ואם וצער נזק שום בלי ממנו יצא יוטא בן אברהם הנער
ומבוטל בטל עליו הממונים ועל עליו שהכרזנו מה שכל הרי זאת
ואלות והחרמות ההשבעות מכל נקיים עליו והממונים הוא ויהיה
בק"ק כאן עליהם נתנו אשר וארורים ונדויים ושמתות וקללות
להבעית עוד יבוא לא הנ"ל שהרוח בתנאי גם וזאת נקלשבורג
או לאיש הן ,בחלום הן ,בהקיץ הן בעולם אדם שום ולהבהיל
במדינה הן זקנה. או זקן ותינוק, נער ,בתולה או בחור או אשה
ובנהרות, בימים ,במדבר והן בישוב הן ,אחרות במדינות והן זו
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כי וביראה באהבה 'ה בעבודת להתעלות ליבם אל יתנו העם וכל
יתן וה' רצונו לעוברי ומעניש רצונו לעושי וגמול שכר נותן השם

ע"כ. סלה אמן ישראל ולכל לנו ורחמים הטוב השפע

באוהנער שלפתע הרי לגמרי, שהבריא נראה כי אף אברהם,
והוא עזבוהו כוחותיו כל גיהנם של כאש גדול חום עליו
משראו אבריו. את להזיז יכולת מבלי דוי ערש על מוטל נשאר
ומוהר"ר המדרש לבית מטתו את להכניס מהרו הקהל ראשי זאת
שכב רצופים ימים שמונה לשומרו. ולילה יומם לידו עמד משה
לידו משה מוהר"ר עמד זמן אותו וכל לחלוטין אונים חסר הנער
עליו. לשמור קדושים ושמות קמיעות עליו תלה י"ץ ומוהר"ר
מטת ליד החכמים ישבו חצות, לאחר ,אדר לחודש ד' בלילה,
צעקה לצעוק הנער החל והנה הזוהר, ספר בלימוד ועסקו הנער
את מה "על ישראל". שמע" גדול בקול ולקרוא ומרה גדולה
ואבן לנגדי עומד "הרוח השיב: והוא בבהלה שאלוהו "?הצועק
לא אם לתוכי יכנס כי עלי מאיים והוא כתפו על ריחיים של
באבן להכותיני רוצה גם הוא לעשות. מכם שבקש מה את תעשו
"?אומר הוא עוד "מה בפחד. להגיד הנער הוסיף "כתפו שעל
במשך בתוכי היה כי לי מזכיר "הוא :השיב והוא הנער את שאלו
אף על לי הזיק ולא בקרבי שכן שנים משש יותר ארוכה. תקופה
לא ואני גדול היה והקור ויחף ערום בחורף הלכתי פעם שלא
והקמיעות השמות את יסירו לא אם ועכשיו, פעם אף חליתי
הקמיעות כל ויסירו רצונו את יעשו ואם ומר, רע סופי יהיה מעלי
חזק ואהיה אבריא ואז לתוכי להכנס שוב יוכל ,ממני והשמות
ממני", אמות ד' של במרחק הוא עומד עכשיו חדשה. כבריה

מע הקלו כי לי ספר גם והוא" ואמר הנער עונשו,הוסיף את ליו
על אותו דנים ועכשיו ביום פעמים ארבע אותו דנים היו מקודם
שהתנה התנאים את תקיימו ואם ,ביום פעמיים רק מחבלים ידי

שבעים .במדבר יהיה ומקומו כלל יענוהו שלא הזמן יבוא עמי
לכן שנה, ארבעים רק עברו ובינתיים רוח להיות עליו נגזר שנה
יפסקו כך אחר ורק ומתיסר ונד נע שנה שלושים עוד להיות עליו
ועדיין שנעשה הוא רוצה "מה אותו". ידונו דין באיזה משמים לי
התנה עתה זה "הנה :השיב והוא .הנער את שאלו "?עשינו לא
וזהיר חטא ירא ימי כל אהיה אם לי להציק יוסיף לא כי עמי
ממני הוא דורש כן כמו .עבורו תהילים תמיד ואומר במצוות

שמואל". שמו, על לי יולד אשר הראשון הבן את לקרוא

עודבבריאות וגדל הלך ומאז לחלוטין הנער הבריא לילה באותו
מחיל ה' בתורת ההולכים דרך מתמימי והיה ואבריו גופו
עליו עברו ימיו וכל במלואן קיים הבטחותיו כל את .חיל אל
הרווחה היתה נקלשבורג קהילת ליהודי וגם תורה, של באהלה
וצוחה פרץ אין וברחובות ,ואנחה יגון נס הנער הבריא בו מהיום

ורווחה. פדות רק

והנהבכל אלוקינו כה' מי תראו ראו ישראל, בני אחינו אתם
ועל ממעל בשמים הוא ה', הרוחות אלוקי אליו, קוראינו
גבורות ימלל מי ,כמעשיך ואין באלוקים כמוך אין מתחת, הארץ
לעיני משה עשה אשר המעשה ובכן ,נפלאותיך כל יספר ומי ה'
מלבד נעדרת, האמת תהיה שלא וכדי בעין. עין נראה ישראל, כל
נשים אצל בפרט נקלשבורג בק"ק עשה אשר סגולות מעשיו שאר
ה' חפץ כי עליו ויגידון יעידון שלמים וכן רבים לילד, המקשות
לכתוב ניתן לדורות לזכרון להיות וכדי ,פירות ועושים יצליח בידו
עליזה קריה ניקלשבורג ק"ק פה ועופרת, ברזל בעט ספר מגילת
ירושלים יבנה כי עד עד, לעולמי יכננה אלוקים ,נאמנה קריה
בשנה. פעמים שלוש ורינה בגילה לעלות כולנו נזכה שמה וציונה,
   
     

(משה ויקהל בערך להחיד"א הגדולים שם בספר גם (מופיע


רוח בו שנכנס בבחור נורא מעשה

מעשהוהשביעוהו חכמים אליו באו רוח. בו שנכנס אחד בבחור
לשאלותיהם לענות שהסכים עד השבעות מיני בכל
כשהזכיר אשתו. שם ומה בחייו גר עיר באיזו שמו, מה להם ואמר
טבע הוא שכן ,עגונה נשארה כי באומרו בבכי פרץ אשתו את
זה. בגלל דרכיה משרכת והיא להנשא להתירה סרבו וחכמים בים
ידו על שעמדו החכמים מן ובקש לדבריו נתן רבים סימנים
בתוקף עמדו הם אסורה. היא עדיין כי טענו הם אולם שיתירוה,
להם והביא עמהם ונתן נשא שהרוח לאחר גם דבריהם על

חז"ל. מדברי הוכחות

איש"מה אשת על שבא להם השיב שאלוהו. "?עוונך היה
ארבע דין חז"ל: שאמרו מה בו ונתקיים בקושטנדינא
עמו שזנתה האשה שם מה לשאלתם וכו'. בטלו לא מיתות
תועלת שום ואין מכבר זה מתה שהיא באומרו ענה לא

בשמה. שינקוב

מדועבעודנו שאלוהו רגליו. על ועמד הבחור התרומם ,מדבר
לחדר. עתה זה שנכנס פלוני חכם כבוד מפני :השיב קם.
של כת ובאו נכנסו עמו ויחד חכם אותו נכנס זה ברגע אכן
אתם הלא לראותיני?" אלי באתם "למה הרוח: להם אמר .בחורים

נבהלו דבריו לשמע "!כסופי יהיה וסופכם כמעשי עשיתם
יודע שהוא להם והוכיח מהם הרפה לא שהרוח אלא ,הבחורים
לבכות והחלו לליבם דבריו נכנסו הרעים. מעשיהם על
מאין הרוח את החכמים אחד שאל אז .מעלליהם על ולהתוודות
הפסוק אין "וכי :ואמר הרוח שחק אלה. חטאו מה הוא יודע
והלא ידיהם את אתה רואה וכיצד יחתום". אדם כל וביד :אומר
רואה "אני :והשיב הרוח שחק כך על החכם. שאלו ,הן מוסתרות
מעשי?". מה לי תאמר" אחד: חכם שאלו ."חדרים בחדרי אפילו
הרוח מדבר למה שאלו ."לדבר רשות לנו אין כבודו "על לו: אמר

מדבר? אתה כאילו פיך דףעם ב"מ במסכת רז"ל אמרו לא "וכי
כיצד החכמים שאלת על ענה. וכו' כמותו אדם של שלוחו צ"ו:
את אכלו והדגים בים "טבעתי :השיב זה בחור של לגופו נכנס
הבריות מעיני עצמה ומסתירה בארץ משוטטת רוחי והיתה בשרי
הפרה אחת. בפרה שנכנסתי עד אותי, מצערות כולן שהיו
יהודי אותו אחד. ליהודי הגוי בעליה אותה מכר ואז השתגעה
רגע ובאותו זה בחור עמד הפרה שנשחטה במקום אותה, שחט
במקום שנכחו אנשים ידי על אומתו הרוח דברי בו". נכנסתי
חש הפרה שנשחטה לאחר מיד שאכן העידו והם זמן באותו

ברע. הבחור

לעולמו.הבחור והלך נפטר ימים שמונה לאחר ניצל. לא
חיים) נשמת)


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


