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הגלגול

אלב צרי אא ,תע אר את לת ער להתע יכל לא למד ולא ללמד יכל היה א הרדס לד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעל
מ ְְִַָגלל

צרי הרה לד ל הדלה עה ְְֲִִִֵֶַַַָָָמצות

צהר רדס קראיםה  רכים ארעה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלהית

האר"י דה לן וזה .דס ר רמז ט מרְְְְֲִֶֶֶַַָָָל

לברכה נזכר יכללריא היה אם הרדס דל ועל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ

את ןלת ער להתעם יכל לא למד ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹללמד

.מ גלל לבא צרי אא עת אןאר עד ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

.נלהלה חכמת היא רהה נזר פרטרא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הרית ה אמרם מה רים העלם ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻרב

נסרת, עסק ל ואין ידהתנן, נא לח אה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

לא ימי האת רהל למס הא אם זה ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻואחז

ראה לא ז חכמה טעם טעם א מי י ְִִֶַַַַָָָָָָֹֹזע,

.ח לוה ממיו ְְִֵֶַָָֹמארת

עלמא ארי לא לי טב נסרת צהר איני גלת לי י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהאמר

האת הרה ל נמעל תרל להם יְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹוא

טב סרת צהר איני גלת לי י ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהאמר

עלמא ארי לא ניםלי אמר מ ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

מג) קלה)ן אסק מאן :נל זה ְְְִִֶַַַַָָ

כתב מאריתא ה בעל מאריתא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָוחכמת

אא אית לא ואמר הן ילן לא ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָוגרים

הוה א איו בתלמדא אריתא טְְְְְְְֲִַַַַָָָָ

לי ווי ן מההא נהר מההא נביע ְְִִֵֵֵַַַַַַָָאסק

ההא יליף ולא עלמא אתרי לא לי ְְְְְִִֵֵַָָָָָָטב

לי בח א לתהאריתא עלמא חזר א ְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹ

לעלמ ענת וגרים תא.ובהל ואר אןא עד ְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ

.נְל

פיהמז תיהטענ סברת הלה חכמת ללמד ציהר תלא מניעה רמיה יהאנ תְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻא

האמר זה נת 'המ 'וקהל ספר על ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָוכתב

ל העון דל לבאר אהרמיםה האנים אתן ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

תסבר להה חכמת ללמד הרצים לאתם ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹמניעה

המזפים. י.)טענתיהם בדף)םה חמת ,נל זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֻ

להכוה , אתיק צבאת םה וקנאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלאתי

הגנים יד א , לבד ההמן יד חת אינ ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהאת

, האת מעל מרד דעם מיםמתח ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹוהחכמים

אף אא , האלקת ידיעת אסים לבד ז ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹֹולא

זילכ ח , ה החכמה תלג לבת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹהתחיל

ידנ ואמר יהם ער על יכה, מם בחְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

פטי לנ י האת לחכמה נ מה גלה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹרמה

רהה.נל אן עד ְַַָָ

לח והרמנא רת לי ואית ר לא ועייל למטרניתא למלא  אירי אריתא רזי לידא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹמא
מלאגנזי ְְְְִֵַָ

ללמדאמנם ועמדים מעים ביםמח אנ ְְְְְְִִִִָָָָָֹֻֻ

האמית החכמה רתזאת הר אמר מ ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹֹ

קסא)רמה ף)נל אזהה רי קדא ְְְְִֶַָָ

,ל ואמי לנמתא, ,ל להאיאמר יחת כד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

,לי למנע ארייתא תדל למנעעלמא ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מהימנתא. עלמא,רזא האי הוי מאן כל ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָ

יתרי. דלא לי טב ,לי למנע אל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָולא

.נל אן העדה דה הד בכח בזכת ְְְִִֶַַַַַָָֹ
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הלת, מן נצא רלאא ,דה זה זלת ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

מהימנא רעיא א)אמרנ תר):נל זה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָ

ההר, ספר איה יל חרא זהראהאי מן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

,ןינ צרי לא אין בה. עאה ְְְִִִִִֵָָָָָָָאימא

,ידח מאילנא למטעם יראל עתידין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָבגין

ההר, ספר האי איהתאל מן י ןיפק ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

הן,רחמי. יםלב)ויתק ינח),ברים דד יי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

.נל אן ְַָעד

דאתי בעלמא די עלמא לקיהח אהז ,ידה ימחי מא ולית דלעילא רעי ל עאלי יְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוא

וכל רהה ל מאר יתר הה לד כר לְְְְִִֵֶַַַָָָָָוגד

הרהצות, אמר מ(ראו תר):נל זה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רזא ידעי אינן אינן כל נימאה אתר ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָולית

אין על ,מאי כל ה קאלאת וידעי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָדמאריהן

סד)תיב, יעה,(יעיה לתז אלהים ראתה לא עין ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ימחי מאן ולית דלעילא רעי ל עאלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָואין

דאתי, בעלמא דין עלמא ןלקיהח אהז ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָידהן,

.נל אן ְַָעד

יני מל תא טרי פמ מתנ יציאת לאחר ,ז חכמה עסק ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָא

פמ מתנ יציאת לאחר ,ז חכמה עסק ְְְְְְִִִִַַַַָָָָואם

הר אמר מ ,ינים מל תא טריןיח תר) ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

לירה) אית חיר , רייתאא אל מאן : ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

עבדי עין אר מעדא דין עלמא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹמא

מלת, כבים דאתיעבדת עלמא לאחיר גין ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

 ימ ןעלל.ית עלמא ההא לנ.ינא אן עד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

רי וקדא הא, ר דלה  נקרא סד, י על תצוה וטעמי רהה רזי לדעת להה חכמת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהעסק
רקיע  מתאר ְִִֵַָָָהא

הרה רזי לדעת להה חכמת ְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָוהעסק

דלה ן נקרא סד, י על הצות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוטעמי

רקיע,  מתאר הא רי וקדא הא, רְְְְִִִֵַָָָָָ

אמר מ(מהימנא ברעיא זהר בנים(תני אם : ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

איקרי אריתא, רזין אליף מאן עבדים, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָאם

ר, לא ועיל למטרניתא, למלא לין ואית ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

לאעעא דמלא גנזי לח והרמנא ְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָרת

,טלקפמליא לי חא הא רי וקדא ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

.נל אן עד ,ילייב מאמר 'ב חלק הרית (ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה') ֶֶרק

מ תא חי עד ג תלעל רצה מת עה ,תא ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹמי
בבזיו

ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א מיְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

,עדן גן לעלת צהר מת עה ,תְְְֲִֵֶֶַַָָָָָא

בין, מם תא חיןיר הר אמר מ ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

:יריםרייתא,הא מלי אינן ל זאין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

מסלין ידעי ןואינ ,ןדמאריה חכמתא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלמנדע

.איןעי מהאירזין נפיק נ ר כד גין ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

עלמא. ינין ל ימ קאס הא ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָעלמא,

אא ,דע דרזיולא רעי ליסר לי פתחין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ה לייא עיאה חכמתא דכיא, ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָאפרסמנא

ל צאי ,ים הפה ל תדעי לא אם .'ְְִִִִֵַַָָָָָֹכ

אסלת ולא ידיעה, לא אתיא אנ ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָאם

ר ידע ולא ,הכא תיעל לא עד זיןחכמתא, ְְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָ

למיעל. די אנ לית ,ל צאי עיאה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדעלמא

אן לנ.עד ְַָ

וי י כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

ביםה מעים ל יד י אפ דע ְְֲֲִִִֵַַָָֹולא

את רפים נפים  עלי הרפים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעלם

וים, םי כל מתהרנ אמר מדיק (רת ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

דרמז:) קימא איק חיותא האי נל זה :ְְִֵֶַַַַָָָָ

רזא ל אל דין ,ילג מטאת סקא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָנמתא

רדיף חכמתא ההיא כפם ,מארי ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָחכמתא

קואד בה)אבתר אחרים: לי(ספרים יהבי הכי , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

,לבר לי חי אדק, ולא לאדקא יכיל ואי .ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאגרי

.ימאוק עיילה, ולארק יב מאמר ב' חלק הרית (ספר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

.ה')

התפילות וישמעו ,ביום זוהר דקה ונלמד בואו לכן

נצטרך ולא העליון, עדן לגן ונזכה ישראל, והשמע

צדיקים נהיה הקדוש הזוהר ידי על כי בגלגול, לבוא

באהבה. יתברך ה' את העובדים גמורים

זצוק"ל ויטאל חיים רבי מתקופת נורא סיפור - הרוח זעקת בס"ד,

קדוש, אלוקים איש כתב הבא הסיפור רביאת

ויטאל האר"יחיים הקדוש רבינו תלמיד זצוק"ל,

שלו, החזיונות בספר ז"ל

בליל דמשק בעיר אירע ונורא מבהיל מעשה

שס"ט. שנת אב, חודש ראש של קודש שבת

רבני מחשובי עניו, רפאל רבי הרב של בתו

,שבת לכבוד שהכינו מהדג מעט טעמה אך העיר,

הוזעק האב הארץ, על מתעלפת נפלה

וינסו לרופאים לקרוא שלח ומיד מביתהכנסת,

היתה וכך הועילו. ולא רפואה מיני בכל לרפואתה

.לפתע חושים הרגש שום בלי מת כפגר מוטלת

בתו של מפיה בוקע איש קול אביה שמע

של רוחו אני" ומכריז: אליו פונה הקול ,המעולפת

שלושים לפני העולם מן נסתלקתי פיסו. יעקב חכם

עד בגן למקומי ועליתי שנים לאוחמש עתה אך ן.

,אותי דחו יותר. גבוה למקום לעלות לי הניחו

לתקנו. עלי נשאר אשר קל חטא בידי שיש מכיון

ותקרא שתלך עניו, רפאל עליך, מצווה הנני לכן

,אלי שיבוא ויטאל חיים רבי המקובל החכם את

שעלי השליחות ידי על הוא שלי והתיקון הואיל

על אלא להטיב בעליונים יכולת אין כי לו, לומר

רפאל הוא, הזה".אך בעולם הצדיקים תפילות ידי

ומיאן בלילה לבד בתו את להשאיר חשש עניו,

מביתו. לצאת

בתוכה ונכנסתי אכלה שבת הדג בתו נתלבשתי

תחשוש "אל לו: ואמר שוב, אליו פנה הרוח

הרשעים רוחות כשאר אינני לבתך, אזיק שאני

בני בתוך להיכנס ומחפשים בעולם המשוטטים

החבלה ממלאכי להסתתר כדי ,ולהזיקם אדם

נהרות דרך ירדתי וצדיק, חכם אני בה. המכים

אכלה שבתך הדג בתוך נתלבשתי עדן, גן

כמה אלא ,יחידי היה באתי לא בתוכה, ונכנסתי

אותי מלווים צדיקים ששה של ונשמות מלאכים

היית ,זה מכל יודע היית אם בדרך. לי ושומרים

לכן שנים, רק ולא שבת לכבוד נרות הרבה מכין

מלווים אשר הצדיקים לנשמות כסאות ששה הכן

רבי של לבואו ממתינים כולנו כי לך, ודע ,אותי

,מהר לך ,ידי על שליחותו שיעשה המקובל, חיים

רבי את שכנעו אלו נוקבים .דברים "ויבא קראהו

חיים לרבי וקרא יצא בוקר לפנות עניו, רפאל

הרוח קרא ,חיים רבי הרב כשנכנס .ויטאל

פנה ומיד .פעמים שלש הבא" "ברוך לכבודו

שמו, את לו וגילה אליו למיהרוח אוי" וצעק:

קל מחטא אפילו הזה, בעולם נזהר שאינו

הרבים את מנעתי שפעם חטאתי, שבקלים.אני

על בביטול בידי שהנפתי ידי על תשובה מלעשות

כך, כל נורא אינו שהאיסור לרמוז שהוא כל עניין

,עתה בתשובה.לכן עליו מלשוב נמנעו זה ומתוך

בסיבתי כאשר חטאי, את אתקן אליך בשליחותי

להודיעך, הנני ,ובכן בתשובה. לשוב העם יתעוררו

שתלך לצוותך, משמים שנשלחתי חיים רבי

רואה אינך וכי .בתשובה דמשק יושבי את להחזיר

העולם את לשרוף העומדת הגדולה האש את

הזדרז לכן !? הזאת העיר יושבי את ולהעניש

וצומו ,רצון עת עתה כי העיר, יושבי את לקבץ

הכיפורים כביום ושני, חמישי שני תעניות, שלוש

ובתשובה וחרטה בבכי ונשים, אנשים ממש,

מרוב עליהם, אפו מחרון ה' ישוב אולי ,גמורה

".שבידיהםהעבירות

ב חבלי המשיח על הכבידו דמשק, יהודי שבידי הגדולות העבירות מפני כי לחכמי בואואמור ומתאחר רזל

לא אל דבריו, את שמע ויטאל חיים הרב

אינם דמשק אנשי "והלא :לרוח ואמר השתכנע,

ומיד כלום". בהם אועיל ולא בדרשותיו חפצים

'ה לפני וידוע גלוי באמת זה "כל הרוח: לו השיב

את לומר עליך ,כן פי על אף אבל יתברך,

די אולי" :ואמר להסס, המשיך חיים רבי דרשותיך".

טוב" השיב: בלבד".והרוח חכמים תלמידי לקבץ

הגדולותהדבר, העבירות מפני כי לחכמים אמור

ברזל חבלי המשיח על הכבידו ,דמשק יהודי שבידי

בואו .ומתאחר

הע את משיבי שאינכ הדור, חכמי ,לכ אוי ,בתשובה הע את משיבי שאינכ הדור, חכמי ,לכ "אוי
את ובזה הוא, ברו הקדוש כבוד על משגיחי ואינכ כבודכ על להשגיח גאווה לכ שיש ,לכ אוי ,מתשובה

.בעול רעה גורמי

לא דמשק שאנשי הקב"ה שיודע פי על ואף

ביניהם יש גדולות עבירות כי בקולך, ישמעו

את אתה עשה כן, פי על אף – תשובתם המעכבות

היותר אנשים עשרה וקבץ לך עליך. המוטל

,לשמוע לגמרי ראויים שאינם פי על אף ,ראויים

העם להשיב שבידך מה עשה גם בתשובה. והשיבם

את ואתה ,יחדל והחדל ישמע, והשומע התשובה,

הרב התמהמה זו לפשרה גם .אך הצלת" נפשך

הירפתה לא הרוח.השליחות עשה ולא ויטאל חיים

באב ח"י ג' ביום שוב להתגלות והמשיך ממנו

המלאך את עמו ביום(צדקיא"ל)והוריד המושל

הידיעה צדיקים.לשמע נשמות ארבע ועוד ההוא,

כמה בית לאותו התאספו ,הנוספת ההתגלות על

עליהם צעק לפתע דמשק, מתושבי חשובים רבנים

:הרוחאת משיבים שאינכם הדור, חכמי לכם, אוי"

שאינכם הדור, חכמי ,לכם אוי ,בתשובה העם

לכם שיש לכם, אוי ,מתשובה העם את משיבים

על משגיחים ואינכם כבודכם על להשגיח גאווה

רעה גורמים אתם ובזה הוא, ברוך הקדוש כבוד

בעולם.

בליל במגיפה מתה חיים רבי של בתו הנה ראו,

,ולהשיבם העם את להוכיח דרשותיו עזב כי באב, ז'
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הלת, מן נצא רלאא ,דה זה זלת ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

מהימנא רעיא א)אמרנ תר):נל זה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָ

ההר, ספר איה יל חרא זהראהאי מן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

,ןינ צרי לא אין בה. עאה ְְְִִִִִֵָָָָָָָאימא

,ידח מאילנא למטעם יראל עתידין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָבגין

ההר, ספר האי איהתאל מן י ןיפק ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

הן,רחמי. יםלב)ויתק ינח),ברים דד יי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

.נל אן ְַָעד

דאתי בעלמא די עלמא לקיהח אהז ,ידה ימחי מא ולית דלעילא רעי ל עאלי יְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָוא

וכל רהה ל מאר יתר הה לד כר לְְְְִִֵֶַַַָָָָָוגד

הרהצות, אמר מ(ראו תר):נל זה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רזא ידעי אינן אינן כל נימאה אתר ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָולית

אין על ,מאי כל ה קאלאת וידעי ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָדמאריהן

סד)תיב, יעה,(יעיה לתז אלהים ראתה לא עין ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

ימחי מאן ולית דלעילא רעי ל עאלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָואין

דאתי, בעלמא דין עלמא ןלקיהח אהז ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָידהן,

.נל אן ְַָעד

יני מל תא טרי פמ מתנ יציאת לאחר ,ז חכמה עסק ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָא

פמ מתנ יציאת לאחר ,ז חכמה עסק ְְְְְְִִִִַַַַָָָָואם

הר אמר מ ,ינים מל תא טריןיח תר) ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

לירה) אית חיר , רייתאא אל מאן : ְְְְִִֵֵַַַָָָָ

עבדי עין אר מעדא דין עלמא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹמא

מלת, כבים דאתיעבדת עלמא לאחיר גין ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

 ימ ןעלל.ית עלמא ההא לנ.ינא אן עד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

רי וקדא הא, ר דלה  נקרא סד, י על תצוה וטעמי רהה רזי לדעת להה חכמת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהעסק
רקיע  מתאר ְִִֵַָָָהא

הרה רזי לדעת להה חכמת ְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָוהעסק

דלה ן נקרא סד, י על הצות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוטעמי

רקיע,  מתאר הא רי וקדא הא, רְְְְִִִֵַָָָָָ

אמר מ(מהימנא ברעיא זהר בנים(תני אם : ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

איקרי אריתא, רזין אליף מאן עבדים, ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָאם

ר, לא ועיל למטרניתא, למלא לין ואית ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

לאעעא דמלא גנזי לח והרמנא ְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָרת

,טלקפמליא לי חא הא רי וקדא ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

.נל אן עד ,ילייב מאמר 'ב חלק הרית (ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ה') ֶֶרק

מ תא חי עד ג תלעל רצה מת עה ,תא ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹמי
בבזיו

ללמד רצה ולא האמת חכמת עסק א מיְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

,עדן גן לעלת צהר מת עה ,תְְְֲִֵֶֶַַָָָָָא

בין, מם תא חיןיר הר אמר מ ְְְִִִִֶַַָָָָֹ

:יריםרייתא,הא מלי אינן ל זאין ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

מסלין ידעי ןואינ ,ןדמאריה חכמתא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלמנדע

.איןעי מהאירזין נפיק נ ר כד גין ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

עלמא. ינין ל ימ קאס הא ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָעלמא,

אא ,דע דרזיולא רעי ליסר לי פתחין ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ה לייא עיאה חכמתא דכיא, ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָאפרסמנא

ל צאי ,ים הפה ל תדעי לא אם .'ְְִִִִֵַַָָָָָֹכ

אסלת ולא ידיעה, לא אתיא אנ ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָאם

ר ידע ולא ,הכא תיעל לא עד זיןחכמתא, ְְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָ

למיעל. די אנ לית ,ל צאי עיאה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדעלמא

אן לנ.עד ְַָ

וי י כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה

ביםה מעים ל יד י אפ דע ְְֲֲִִִֵַַָָֹולא

את רפים נפים  עלי הרפים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעלם

וים, םי כל מתהרנ אמר מדיק (רת ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

דרמז:) קימא איק חיותא האי נל זה :ְְִֵֶַַַַָָָָ

רזא ל אל דין ,ילג מטאת סקא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָנמתא

רדיף חכמתא ההיא כפם ,מארי ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָחכמתא

קואד בה)אבתר אחרים: לי(ספרים יהבי הכי , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

,לבר לי חי אדק, ולא לאדקא יכיל ואי .ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאגרי

.ימאוק עיילה, ולארק יב מאמר ב' חלק הרית (ספר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

.ה')

התפילות וישמעו ,ביום זוהר דקה ונלמד בואו לכן

נצטרך ולא העליון, עדן לגן ונזכה ישראל, והשמע

צדיקים נהיה הקדוש הזוהר ידי על כי בגלגול, לבוא

באהבה. יתברך ה' את העובדים גמורים

זצוק"ל ויטאל חיים רבי מתקופת נורא סיפור - הרוח זעקת בס"ד,

קדוש, אלוקים איש כתב הבא הסיפור רביאת

ויטאל האר"יחיים הקדוש רבינו תלמיד זצוק"ל,

שלו, החזיונות בספר ז"ל

בליל דמשק בעיר אירע ונורא מבהיל מעשה

שס"ט. שנת אב, חודש ראש של קודש שבת

רבני מחשובי עניו, רפאל רבי הרב של בתו

,שבת לכבוד שהכינו מהדג מעט טעמה אך העיר,

הוזעק האב הארץ, על מתעלפת נפלה

וינסו לרופאים לקרוא שלח ומיד מביתהכנסת,

היתה וכך הועילו. ולא רפואה מיני בכל לרפואתה

.לפתע חושים הרגש שום בלי מת כפגר מוטלת

בתו של מפיה בוקע איש קול אביה שמע

של רוחו אני" ומכריז: אליו פונה הקול ,המעולפת

שלושים לפני העולם מן נסתלקתי פיסו. יעקב חכם

עד בגן למקומי ועליתי שנים לאוחמש עתה אך ן.

,אותי דחו יותר. גבוה למקום לעלות לי הניחו

לתקנו. עלי נשאר אשר קל חטא בידי שיש מכיון

ותקרא שתלך עניו, רפאל עליך, מצווה הנני לכן

,אלי שיבוא ויטאל חיים רבי המקובל החכם את

שעלי השליחות ידי על הוא שלי והתיקון הואיל

על אלא להטיב בעליונים יכולת אין כי לו, לומר

רפאל הוא, הזה".אך בעולם הצדיקים תפילות ידי

ומיאן בלילה לבד בתו את להשאיר חשש עניו,

מביתו. לצאת

בתוכה ונכנסתי אכלה שבת הדג בתו נתלבשתי

תחשוש "אל לו: ואמר שוב, אליו פנה הרוח

הרשעים רוחות כשאר אינני לבתך, אזיק שאני

בני בתוך להיכנס ומחפשים בעולם המשוטטים

החבלה ממלאכי להסתתר כדי ,ולהזיקם אדם

נהרות דרך ירדתי וצדיק, חכם אני בה. המכים

אכלה שבתך הדג בתוך נתלבשתי עדן, גן

כמה אלא ,יחידי היה באתי לא בתוכה, ונכנסתי

אותי מלווים צדיקים ששה של ונשמות מלאכים

היית ,זה מכל יודע היית אם בדרך. לי ושומרים

לכן שנים, רק ולא שבת לכבוד נרות הרבה מכין

מלווים אשר הצדיקים לנשמות כסאות ששה הכן

רבי של לבואו ממתינים כולנו כי לך, ודע ,אותי

,מהר לך ,ידי על שליחותו שיעשה המקובל, חיים

רבי את שכנעו אלו נוקבים .דברים "ויבא קראהו

חיים לרבי וקרא יצא בוקר לפנות עניו, רפאל

הרוח קרא ,חיים רבי הרב כשנכנס .ויטאל

פנה ומיד .פעמים שלש הבא" "ברוך לכבודו

שמו, את לו וגילה אליו למיהרוח אוי" וצעק:

קל מחטא אפילו הזה, בעולם נזהר שאינו

הרבים את מנעתי שפעם חטאתי, שבקלים.אני

על בביטול בידי שהנפתי ידי על תשובה מלעשות

כך, כל נורא אינו שהאיסור לרמוז שהוא כל עניין

,עתה בתשובה.לכן עליו מלשוב נמנעו זה ומתוך

בסיבתי כאשר חטאי, את אתקן אליך בשליחותי

להודיעך, הנני ,ובכן בתשובה. לשוב העם יתעוררו

שתלך לצוותך, משמים שנשלחתי חיים רבי

רואה אינך וכי .בתשובה דמשק יושבי את להחזיר

העולם את לשרוף העומדת הגדולה האש את

הזדרז לכן !? הזאת העיר יושבי את ולהעניש

וצומו ,רצון עת עתה כי העיר, יושבי את לקבץ

הכיפורים כביום ושני, חמישי שני תעניות, שלוש

ובתשובה וחרטה בבכי ונשים, אנשים ממש,

מרוב עליהם, אפו מחרון ה' ישוב אולי ,גמורה

".שבידיהםהעבירות

ב חבלי המשיח על הכבידו דמשק, יהודי שבידי הגדולות העבירות מפני כי לחכמי בואואמור ומתאחר רזל

לא אל דבריו, את שמע ויטאל חיים הרב

אינם דמשק אנשי "והלא :לרוח ואמר השתכנע,

ומיד כלום". בהם אועיל ולא בדרשותיו חפצים

'ה לפני וידוע גלוי באמת זה "כל הרוח: לו השיב

את לומר עליך ,כן פי על אף אבל יתברך,

די אולי" :ואמר להסס, המשיך חיים רבי דרשותיך".

טוב" השיב: בלבד".והרוח חכמים תלמידי לקבץ

הגדולותהדבר, העבירות מפני כי לחכמים אמור

ברזל חבלי המשיח על הכבידו ,דמשק יהודי שבידי

בואו .ומתאחר

הע את משיבי שאינכ הדור, חכמי ,לכ אוי ,בתשובה הע את משיבי שאינכ הדור, חכמי ,לכ "אוי
את ובזה הוא, ברו הקדוש כבוד על משגיחי ואינכ כבודכ על להשגיח גאווה לכ שיש ,לכ אוי ,מתשובה

.בעול רעה גורמי

לא דמשק שאנשי הקב"ה שיודע פי על ואף

ביניהם יש גדולות עבירות כי בקולך, ישמעו

את אתה עשה כן, פי על אף – תשובתם המעכבות

היותר אנשים עשרה וקבץ לך עליך. המוטל

,לשמוע לגמרי ראויים שאינם פי על אף ,ראויים

העם להשיב שבידך מה עשה גם בתשובה. והשיבם

את ואתה ,יחדל והחדל ישמע, והשומע התשובה,

הרב התמהמה זו לפשרה גם .אך הצלת" נפשך

הירפתה לא הרוח.השליחות עשה ולא ויטאל חיים

באב ח"י ג' ביום שוב להתגלות והמשיך ממנו

המלאך את עמו ביום(צדקיא"ל)והוריד המושל

הידיעה צדיקים.לשמע נשמות ארבע ועוד ההוא,

כמה בית לאותו התאספו ,הנוספת ההתגלות על

עליהם צעק לפתע דמשק, מתושבי חשובים רבנים

:הרוחאת משיבים שאינכם הדור, חכמי לכם, אוי"

שאינכם הדור, חכמי ,לכם אוי ,בתשובה העם

לכם שיש לכם, אוי ,מתשובה העם את משיבים

על משגיחים ואינכם כבודכם על להשגיח גאווה

רעה גורמים אתם ובזה הוא, ברוך הקדוש כבוד

בעולם.

בליל במגיפה מתה חיים רבי של בתו הנה ראו,

,ולהשיבם העם את להוכיח דרשותיו עזב כי באב, ז'
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“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ַרֲחִמים לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאּו ּבְ ּבְ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ ְלַחּלְ

דֹוָלה  כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן? כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ ׁשֶ

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר 
 ְּבִחָּנם, 

 ִּתּקּון מ"ג, מ"ח,
 ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד,

ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים 

 ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911

ביאתו שעיקר לפי ,זה על הוכיחו ז"ל האר"י רבו גם

בתשובה". העם את להשיב היא לעולם

,בחדר ישבו אשר החכמים אל פניו הסב הרוח

לעולם חלק לכם אין דמשק, יושבי "עתה ואמר:

והראשונה סיבות. מכמה ,ושלום חס ,אשרהבא על

תכשיטים עם בלבושיהן חצופות הולכות נשותיכם

כברמגונים אפשר בראשיהן] אשר הפינגאניס כמו

450כ לפני הפינגאניס היה ראש כיסוי איזה לתאר

צמודותשנה, ושמלות חולצות לבושות והן...

כל שהלכו ממה משהו בשינוי ללכת שם [התחילו

שהן והוקאביש הליזאריס את לובשות והן [הדורות

משימות והן ,הרגליים בשר צבע במעט ונראה דקין

הדבר וכל ,באנשים הרע יצר לגרות בשמים מיני

את העמים להראות וברחובות, בשוקים עושות הזה

המחטיא וכל ,בעולם חטאים להרבות וגורמות ,יפין

,הבא לעולם חלק לו אין הרבים בספראת (מובא

והלאה) ח: מדף ויטאל" חיים ."שבחי

אומר היה זי"ע חיים החפץ מאירמרן בספר (הובא

הכהן) אברהם רבי נכדו בשם ו' כרך ישראל פסגתעיני כי :

הוא ,הוא יתברך 'ה רצון וקיום הטובים המעשים

מדת תבחן ובזה הרבים, זיכוי למדרגת להגיע

.בעולם ה' כבוד למען האדם של התמסרותו

הוא שבשמים אבינו רצון כי לדעת האדם על

וקיום הקדושה התורה בלימוד בניו כל את לזכות

לסיעתא האדם זוכה הרבים זכות ידי ועל מצוותיה,

חז"ל שאמרו כמו י"ח)דשמיא, משנה 'ה פרק אבות),

וזכות ,ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל

עכדה"ק. בו, תלוי הרבים

ראובן אלבז
ר"י אור החיים

ירושלים

 אלחנן היילפרין
 אב"ד ראדאמישלא לונדון

ונשיא התאחדות קהילות החרדים

יצחק אריה לייבוש היילפרין
בן הגה"צ מהר"א שליט"א היילפרין 

אב"ד רמות

יצחק מאיר מורגנשטרן
ר"מ תורת חכם י-ם

מאיר שטרן
אב"ד מירון

שלום ארוש
ר"י חוט של חסד

יַע ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ְרָענּות ְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ הּוא ּכִ ָכל יֹום, ׁשֶ עּור ָקבּוַע בֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעּמּוד ֶאָחד ּבְ ַע ׁשִ  הגה"צ רבני העדה החרדית פסקו, ]תשס"ב-תשס"ד[ ִלְקֹבּ
י. ִלי ּדַ ה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע ֹקֶדׁש ּבְ ׁשֶ

ֵמִאיר  י  ַרּבִ יָנאִוויְטׁש,  ְנָיִמין ַראּבִ ּבִ י  ַרּבִ ר,  ִפיׁשֵ ַיֲעֹקב  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ יְנְסִקיא,  ּדּוׁשִ ה  ָרֵאל מׁשֶ ִיׂשְ י  ַרּבִ ְפַרייְנד,  ַאְרֵיה  ה  מׁשֶ י  ַרּבִ ַהַגֲאַב"ד  ַהֲחֵרִדית, ועוד:  ֶצֶדק ָהֵעָדה  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַחְבֵרי  הגה"צ 
ַלִים,  י ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוׁשָ ים הגה"צ: ַהַגֲאַב"ד ַרּבִ ים ְלַחּיִ ין ַחּיִ ִניֵאל ְפִריׁש, זיעוכי"א - ּוְלַהְבִדיל ּבֵ י ּדָ אְך, ַרּבִ ל ַאייְזְנּבָ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ָטאם, ַרּבִ ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ י מׁשֶ ַראְנְדְסָדאְרֶפער, ַרּבִ ּבְ

ִליָט"א, ועוד, )אור הזוהר(. ְכֵטר ׁשְ י ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ ְרַמן, ַרּבִ י יֹוֵסף ִליּבֶ ִוי ָוואְזֶנער, ַרּבִ מּוֵאל ַהּלֵ י ׁשְ י ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן, הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרּבִ ֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרּבִ ה ׁשְ י מׁשֶ ַרּבִ


