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        אאאא

י אברה� אבינו ומשה רבינו "האמונה בגלגול נשמות נתנה לע� ישראל ע
ועוד לפני . ומוחלט  והיתה נפוצה ביניה� כדבר ברור,1שקבלו� בנבואה

ליישב דעת , לאמונת הגלגולאלפיי� שנה כתב פילו$ האלכסנדרוני הסבר כ
וג� יוסיפוס פלאוויוס כותב . 2היווני� שלעגו על היהודי� שמאמיני� בזאת

  .3מפורש שהיהודי� הפרושי� שהיו רובו של הע� מאמיני� בגלגול נשמות

שאי$ זה קשור ישירות כיו$ ,  אמונה זו אינה מופיעה במפורש"משנה"ב
ר החרב$ טרדות הגלות הרחיקו שלאחואולי ג� כיו$ . לענייני� האמורי� בה

יכלה להרחיק אנשי�  וידיעה זו, חלק מהע� מלהבי$ את הדברי� על בוריי�
להתאבדות תו� מחשבה גרו� לה� או ל, קצרי דעת מהאמונה בתחיית המתי�

או לבריחה מהמציאות , ז ואי$ לה� מה להפסיד"שבי$ כה סופ� לשוב לעוה
י$ יתפרש על יד� כתגמול על כשכל ענ, יני החיי�יומלקיחת אחריות בענ

וקוצר השגת� , ונמצאו מאבדי� עולמ� עקב טעות�, מעשיה� בגלגול הקוד�
ברמז יש , אמנ�. והקשר� לגלגול הנשמות, השכר והעונש, בדרכי הבחירה

 וה� ,י האמונה בגלגול נשמות" להתפרש אלא עו יכולשאינמאמר במשנה 
שנראי� . 4"לבטלה מעוניסופו , כל המבטל את התורה מעושר"דברי התנא 

והתנא שגר בישוב וראה בני אד� שמתי� בעשר� . כרחוקי� מ$ המציאות
סופו ,  המבטלה מעושרכלכלכלכלאמר בבטחה רבה ש, למרות ביטול התורה שלה�

 והפע� ירצה , ישוב בגלגול,שמת בעשרוי "אעפ שאד� זה ורמז. לבטלה מעוני
. לותו ימנעוהו מללמודא� עניו וד, ללמוד ותשוקתו ללימודי� תהיה עצומה

וכמו שפוגשי� אנו בני אד� כאלה בכל סביבותינו שממש סובלי� על שאי$ 
  .עתות� בידיה� ללמוד בגלל עול הפרנסה המעיק עליה�

 א� לא הובנו כוונת הדברי� בגלל חוסר $ הגלגולימפורש עניאמנ�  ובתלמוד
ורקה בגו� ורקה בגו� ורקה בגו� ורקה בגו� ה מביא נשמה וזה מביא נשמה וזה מביא נשמה וזה מביא נשמה וז""""הקבהקבהקבהקב""""    .וזה לשו$ התלמוד". גו�"ההבנה מה הוא 
שהגו� קבור זשו� נשמה לא נזרקת בו  אנו" יודעי�"והיות ו. 5.וד$ אות� כאחדוד$ אות� כאחדוד$ אות� כאחדוד$ אות� כאחד
  מפורש בתלמוד כי ,דברי התלמוד נשארו סתומי� ולא הובנו, כדי שיסבלו יחד

  
 ראה בספר . 2". שער הגלגולי�"בספרו י הקדוש מצפת "י האר"ונתפרשה בהרחבה ע. 1

' פרק ז". פילו$"וראה ג� בספר , 200עמוד , ל"שירושלי� ת, צילו� לוורנו" טע� לשד"

מזכיר הוא את ' פרק ו' ובספר ז. 'פרק ח' תולדות מלחמת היהודי� ספר ב. 3. 253עמוד 

  :א"סנהדרי$ צ. 5 .'אבות פרק ד. 4 .תופעת הדבוק כדבר ידוע ומפורס�
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, על רוע מעשיה� יחדה�  נדוני� ומשלמי� ,ביחדגו� ונשמה שכש� שחטאו 
זה לא יתכ$ כי אי$ " לכאורה"ו על דעת� שהכוונה לגלגול נשמות כי ולא העל

שאכ$ אותו גו� שמת הוא אמנ� בימינו התגלה בצורה מדעית . זה אותו גו�
התכוונו לדברי� כפשוט� ל "ומסתבר שחז.  וכמו שיתבארוזר בגלגולעצמו שח

  .הקדימו את המדע לפחות באלפיי� שנה בהבנת מהות הגו�ו

 המחזיקה אותו """"נפש הדוממתנפש הדוממתנפש הדוממתנפש הדוממת""""  ישעפרל לפי הקבלה כי .ואוביאור הדבר ה
מעשי כל כל כל כל כי . נפש זו היא בעלת דעה ורצו$ג� ו. סלע וכאב$ וכיוצאככגוש ו

ומסתבר . 7"כי אב$ מקיר תזעק"ואמר הכתוב  .5בראשית לדעת� נבראו
שעליו וכ .צורתו המתאימהאת לחומר � גורמיהרכב האלקטרוני� הל� כוונתש

הכח המגל� את  שלשת� יחד מהווי� ,,,,""""ונפש החיונפש החיונפש החיונפש החי" " " "  הצומח הצומח הצומח הצומחנפשנפשנפשנפש"""" י�מתווספ
 משלש אותיות שכנגד תמורכב" גו�"מילת  ולכ$ ,הבהמה" נפש"ו    """"גו�גו�גו�גו�"""" את

 ,,,,""""האד�האד�האד�האד�"""" הנקראת בתורה """"תתתתמשכלמשכלמשכלמשכלנפש הנפש הנפש הנפש ה""""לגו�  וה� .8שלשת נפשות אלו
  ".".".".אד�אד�אד�אד�"""" הנקראת בתורה """"נפש האלהיתנפש האלהיתנפש האלהיתנפש האלהית""""השוכנת ועליה  ,עליה�השוכנת 

 הבאי� מזרע הזכר ע� היסוד "רוח מי�, אש"ודות  יסהמורכב משלשזה  "גו�"
אחר המות שלשת חלקי הזכר , "האד�"ב ו.הנקב הבא מצד ה"עפר"הרביעי 

וחלק הנקבה נשאר על הגו� , נוס�י� את הנפש לעול� הבא או לגלגול הומלו
והוא נקרא בלשו$ הזוהר , בקבר עד לתחיית המתי� שדרכו יקו� הגו� שנית

 כי ה� מחזיקי� את העצמות שלא יתפוררו ואת ) העצמותהבל(= " הבלא דגרמי"
ובמעשה הסיאנסי� " אוב"וחלק זה הוא המשתת� בהעלאת ה. דמות השלד

 והוא ולכ$ א� בשעת הסיאנס יפתחו את קבר המת יראו את הגו� מטושטש
  .9צער גדול לנפש המת

ל על כ שממנו נוצר הגו� הגשמיוהופכו לבשר  זרעת ה המפתח אזה הוא """"גו�גו�גו�גו�""""
לבוש  והוא .מיקו� כל אחד מהאברי� במקומולצורתו ומרכיביו הגורמי� ל

שהינה רוחנית ואי$ באפשרותה להתקשר לגו� גשמי אלא " נפש המשכלת"ל
,  להתנהגות האד�ושות� חשוב, וא חש ומרגישוהיות וה .ביניי� זה" גו�"דר� 

 של � זה גועתה נתברר שבגלגול נשמות שב, ואכ$". שכר ועונש "ויי� ג� בש
 הגו�הגו�הגו�הגו�    וכל כתמי הלידה ה� מקומות שבה� נפגע,  את הגו� החדשויוצרהמת 

בטנ�  ויש בני אד� שנולדי� ע� כת� לידה גדול בשפולי. 10בגלגולו הקוד�
  ).אפנדציט" (כריתת התוספת$"במקו� בו עברו בגלגול� הקוד�  ניתוח 

   
" ברית יוס�"בספרי ראה זה עניי$  בביאור. 8 .יא', חבקוק ב. 7. א"ראש השנה י' סמ. 6

         פרופסור אחד הראשוני� שעמד על זה הוא. 10  .ספר חסידי�. 9". יהדות ומיסטיקה"מאמר 
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די$ , י שארבע מיתות בטלו"מיו� שחרב בית המקדש אעפ", 11ומאמר התלמוד
  .או חיה דורסתו, ומי שנתחייב סקילה או נופל מהגג, ארבע מיתות לא בטלו

 או ,ומי שנתחייב הריגה. או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב שריפה
  או טובע בנהר או מת, ומי שנתחייב חנק. או ליסטי� באי� עליו, נמסר למלכות

  וכי חכ� זה לא ראה מחללי שבתות ומחוייבי שאר עונשי)ברונכיט(". מאסכרה
וכיצד אמר דבר שהמציאות , שמתו על משכב� בשלו�, מות לפי ההלכה

 שישוב אותו חוטא בגלגול וישל� במות לא כוונתולולי , כחישתוכביכול מ
וכמו שהמציאות מלאה בני אד� ישרי� טובי� וצדיקי� . טבעי על חטאיו

 מבאר שבזה נרגע איוב $12"והרמב. שמתי� במיתות משונות בדמי ימיה�
ושכל מעשה רות ומחלו$ , כשהבי$ שסובל הוא בגלל חטאיו מגלגולו הקוד�

  ..ז בנוי על גלגול נשמותכליו$ ובועו

צדיק ב$ . צדיק וטוב לו, למשה צדיק ב$ צדיק' אמר ה "13ועוד אמרו בתלמוד
 ."רשע ורע לו, רשע ב$ רשע.  וטוב לורשע, רשע ב$ צדיק .צדיק ורע לו, רשע

שהגלגול הקוד� ולכאורה דבריה� נגד המציאות הנראית לעי$ אבל כוונת� 
 סובל חיי צער למרות ,ו מעשילתק$בגלגול  אד� ששב $בו ,נקרא אב לגלגול זה

,  הקוד�ו שחטא בגלגוליוכפרת עוונותלוצער זה הוא .  ישרי�ושעתה מעשי
וכל שכ$ א� הרע מעשיו ג� בגלגול זה ונקרא , " רשע רשע רשע רשעב$צדיק צדיק צדיק צדיק "ונקרא אד� כזה 

וא� אד� היה צדיק במעשיו אבל לא השלי� את כל יעודו , "רשערשערשערשע ב$ רשערשערשערשע"
בואה בגלגול נולדת מחדש בתנאי� וסביבה כזו בנשמה , שעבורה בא

ומש� עליה להתאמ# , המאפשרי� לה להגיע אל הדרגה בו היתה בעבר
אז דינה ,  והיות ולא בגלל ענשי� חזרה היא לעול�]ולעלות בכוחות עצמה

כנשמה שבאה פע� ראשונה לעול� שנותני� לה חיי� גשמיי� טובי� מבורכי� 
 בדרכה מגלגול קוד� נקראת היא בלשו$ וא� ממשיכה היא, בבריאות ובפרנסה

  . "צדיקצדיקצדיקצדיקב$ רשע רשע רשע רשע "וא� תקלקל מעשיה נקראת ". צדיקצדיקצדיקצדיק ב$ צדיקצדיקצדיקצדיק"ל "חז

והרופאי�  ,בחור רווק שנכווה ברוב גופו משמ$ רותחזוכר אני שבצעירותי היה 
  קרה מדוע לדעת ובקשה ל"זציצחק כדורי ' והלכה אמו להר, נתייאשו מחייו

   שנאמר לוולמחרת הודיעה.  לה לשוב למחראמרו,  ואי� להצילוזאת לבנה
   

יניה בספרו  'איא$ סטיבנסו$ מהחוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת וירג

ג� בגלגולי נשמות שפענחתי ראיתי בבירור את הפציעות כיצד . " גלגול נשמות מרומז20"

. 12 .כתובות ל. 11 .נראו בגלגול השני ככתמי לידה במקומות הפגיעה וכפי שאספר להל$

    .'ברכות ה' מס.13 .וישב ובפירושו על מגילת רות' בפירושו על התורה פ
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  די$ התורהשענשו לפי , בחלו� כי בחור זה בגלגול קוד� שכב ע� חמתו
מורי ורבי ומיד רצה היא ל. י מותו מכוויותיו"ועתה שב לתק$ זאת ע, בשריפה
יצחק ' ספרה לו את דברי רו,  פורת יוס�ל ראש ישיבת"ודה צדקה זצהרב יה

דע ל� כי נענשת על חטאי� , הל� עמה למטת הבחור ואמר לו,  וכשמעו.כדורי
התוודה מיד על חטא זה וקבל על  עצמ� שא� תבריא , בגלגול קוד� ע� חמת�

ועשה הבחור כ$ והתוודה בדמעות , תעשה תקו$ לנשמת� בתעניות ובתפילות
ולאחר יומיי� , ובפרט מחטא זהוקבל על עצמו תשובה שלמה מכל חטאתיו 

  .הגלידו פצעיו והבריא

נמסרה על ידו לכל , ה"אמונת הגלגול שכאמור מקורה מאברה� אבינו ע
א� בעוד שליצחק בנו מסר הוא את כל סודות , ובכלל� כל בניו, שומעי לקחו

, לבניו מקטורה גילה רק את מסתרי הנפש ותהפוכותיה, האלהות ורזי הנפש
ש� הפיצו ה� תורות אלו כולל גלגול  14מזרח הרחוקושלח� לארצות ה

רטי� רבי� זהה בפ, ולכ$ אמונת ההודי� בנושאי הנפש והגלגול, הנשמות
י שהאמינו בהשארת הנפש לאחר "שאר עמי קד� אעפ. לתורת הקבלה שבידינו

ורק בעשרות השני� , לכלל הכרה בגלגול נשמות לא כול� הגיעו, המות
  .�15 לנחלת רבי�האחרונות הוכח הדבר והפ

  
ומסתבר שהמעמד העליו$ הנקראי� ברהמיני� מקור� . י ש�"וברש. ו, ה" בראשית כ.14

,  יורק& היה אדגר קייסי מניובי$ הראשוני�. 15  .מזרע אברה� ושרש שמ� הוא אברהמיני�

פתרו$ חלומות ראית הנסתר , נבואה,  כשלשי� אל� מקרי ריפוי.עשרות ספרי� נכתבו עליו(

נכנס  כשהעבר הרחוק ואלפי סיפורי גלגולי� המזעזעי� באמיתות� נעשו על ידווראית 

יניה ' אלפי פרוטוקולי� של מעשיו שמורי� בארכיוני� בווירג.י הפנוזה עצמית"לטראנס ע

בתקופה האחרונה החלו להפנט ו .)י פסיכולוגי� רופאי� ואנשי מדע"ונחקרי� ע', בי#

מוריי הראשו$ שבה� היה .  וחייה� בגלגול קוד�אנשי� ולהחזיר� למצב של טרו� לידת�

  ").בעקבות בריידי מרפי"ספרו בראה (ברינשטיי$ מלונדו$ 

 ,Memories) תלמידו של פרויד אבי תורת הפיסיכונליזה(יונג . ג.וראה בספרו של ק

Drems. Reflections     #קוריירה דלה סרה"ובכתבה של היומו$ האיטלקי הנפו "

 נוק הפלא אנטוניו מורביטו שהיה אז ב$ שנתיי� ושהתמצא להפליאלגבי תי, )1968משנת(

ובספרו של ". גלגול נשמות"בגיאוגרפיה של כל כדור האר# ובמסקנתו שאי$ זה אלא 

יניה 'פרופסור איא$ סטיבנסו$ מהחוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת וירג

 � בצורה מדעית על גלגול נשמותובה� מקרי� מאלפי� ומוכחי, " גלגול נשמות מרומז20"

 Der Wisscnschaftוברבעו$ הפארפסיכולוגי הגרמני , )1965נדפס ב . (באלסקה ועוד

nzgebeite) גבול המדע.(  
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, ל"ז� תלמוד ומדרשי ח"הנני להעיר כי היות ואמונת גלגול לא מפורש בתנ
י תלמידי נכתב על יד(וספר זה על א� עתיקותו . מפורש עניי$ זהספר הזוהר ורק ב

היו מחכמי ישראל ,  נתגלה רק לפני כשמונה מאות שנה),שמעו$ ב$ יוחאי' התנא ר
וא� כי במסורת בעל פה שמעו על גלגול , שפקפקו על זהות הספר ותכנו

רוחו ונשמתו , נפשו, לאחר מות האד�יתכ$ שו כי אמרזה ובו הסתפק, הנשמות
לפני , י"האר, מקובלי צפת א� כאשר עמד גדול ,נידוני� רק בעולמות העליוני�

  . נסתמו פיות המפקפקי�,כארבע מאות שנה ואישר את הספר מחברו ותכנו
  

פרויד כי תוצאות של מקרי חרדות ה� מחמת תת הכרתו של אד� כי מה שגילה , אגב אוסי�

י מצפת שהוסי� "כבר נאמרה בספר הגלגולי� על ידי האר, שנחרטה על ידי מקרי� חורגי�

, חיי� ויטאל' ולכ$ תלמידו ר. י� מגלגול קוד� משפיעי� על גלגול זהשא� מקרי� חורג

  .כשהיה רואה סכיני� היה רוטט כולו מחמת שבגלגולו הקוד� הוא נרצח על ידי סכיני�

רבי� מה� יודעי� פרטי� על גלגול� .  וחשי� אותהאמונת הגלגולאת  חיי�, הדרוזי�

וראה  (.על עבר�פרטי� מדוייקי� ומוסרי� לה� משפחת� הקודמת פוגשי� את הקוד� ו

  . )הדרוזי� וגלגול הנשמות"קלאוזנר . מ' רה של גבאמעוד בזה במ

חשמלאי , ברומא, ר קוסאנילה"לפני מספר שני� הובא לקליניקה של ד. 1: דוגמאות נוספות

שיטת טיפול בלאחר , למת מבחינה קליניתבמש� שלש שעות נחשב  ושנפגע ממכת חשמל

חלמתי חלו� . כמה טוב שהתעוררתי: "עורר לחיי� ואמר באנחת רווחההת". ההל� הנגדי"

  :ר קוסאנילה"להל$ סיפורו כפי שנרש� על ידי ד ".נורא

באותה שניה . כאילו אפפוני להבות, הגבוה חשתי&אני זוכר שברגע בו נגעתי בחוט המתח"

. חת צהריי�אשתי הגישה ארו. לפתע מצאתי את עצמי בביתי. כל תמונת חייעברו נגד עיני 

התעלמו לגמרי  ו.א� ה� לא שמעו אותי, דיברתי אליה�. הילדי� ישבו סביב השולח$ו

הסרתי  .במשיכה אחת הטלתי את הצלחות על הרצפה. הדבר גר� לי רוגז רב .מנוכחותי

ואינני יודע אי� , יצאתי נרגז מהבית. תמונה שהיתה תלויה על הקיר וזרקתי ג� אותה ארצה

מראה זה . הבחנתי בגופי המוטל על שולח$ הניתוחי�.  את עצמי כא$שלפתע מצאתי, קרה

 קוסאנילה ר"ד ".שכל זה היה חלו� בלהות, אני בטוח. שהתעוררתי, הפחיד אותי עד כדי כ�

שבה$ נחשב למת , מש� שלש השעותושב". חלו�" זה הבי$ שאי$, שהינו ג� פאראפסיכולוג

 למכוניתו ודהר לבית נכנסלוודא זאת הוא  וכדי. מעבר לגבול החיי�היה מבחינה קלינית 

אישרה כי שעתיי� , שלא ידעה עדיי$ על תאונה שקרתה לבעלה, אשת החשמלאי .האיש

  .ותמונה גדולה נפלה מהקיר, קוד� לכ$ אמנ� הועפו לפתע הצלחות מהשולח$

 שנבדק בקפדנות .דלהי&מניו שאנטה דוויעל הילדה מפורס� בשנות השלושי� שהמקרה . 2

מלאו שכ. ושובבה,  היתה ילדה בריאההיא . עתונאי בינלאומיוהגיע לפרסו� �חוקריידי  על

השוכנת חמש ,  ללא כל סיבה החלה לדבר על עיר קטנה ונידחת בש� מוטרה,לה חמש שני�
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פרס� שיהודה אריה ממודינא '  רהיהבי$ חכמי ישראל שפקפקו באמונה זו 
ה� כארי המשחר לטר� מאמיני בו נ, "ארי נה�"בנושא זה חיבור גדול בש� 

טיפל בילד ששפע� אחת ככיו$ , בזה בסו� ימיו הוא חזר להאמי$ א�, הגלגול
 לפתע ,)הרב היה ג� רופא מוסמ� מאוניברסיטאות באיטליה(חולה ב$ ששה חדשי� 

ואז נחרד הרב מני$ תינוק זה , ונפטר' וכו" שמע ישראל"ק� הילד ואמר פסוק 
  .16גיע למסקנה המחייבת את גלגול הנשמותידע לומר כ$ ולא נח עד שה

  
אול� משהחלה , "קישקושי� של שאנטה"לא שמו הוריה לב ל  תחילה . מש�מילי$ מאות

 ואת קופסת התכשיטי� שהחביאה לפני 15&בנה ב$ הו, את בעלה ,לתאר את חייה במוטרה

מבלי . החליטו לבדוק את המקרה ביסודיותשפנו ההורי� המודאגי� לרופאי� , "מותה"

בהתקרב� לעיר החלה  .שבה לא היתה מעול�, נסעו עימה למוטרה, לגלות לילדה דבר

והובילה אות� דר� מרכז העיר , שאנטה להצביע בהתרגשות על בניני� וסימני דר� שוני�

בהתרגשות גוברת והולכת . שהיה מעי$ שיכו$ צמרת, וסימטאות עקלקלות לחלקה הצפוני

שפתח את הדלת הופתע לשמוע את הילדונת , המשרת. נקשה הילדה בדלת אחת החוילות

הגבר ב$ הארבעי� סרב בתחילה . הזרה קוראת לו בשמו ומבקשת לראות את האדו$ ואת בנו

 אותה לא ראה מעול� אינה אלא אשתו שנפטרה לפני חמש 5&להאמי$ כי הילדונת בת ה

ול� הדבר ששיכנע א. האיש ובנו לא יכלו לעמוד בפני שפע הפרטי� שסיפרה שאנטה. שני�

את הרופאי� ואת אנשי הדת שנתלוו לשאנטה כי לפניה� מקרה שאי$ לו הסבר אחר , אות�

 מסתבר כי בעלה קנה לה בימי חייה ,היתה קופסת התכשיטי�, מלבד זה של גלגול נשמות

שהיה ידוע , אותה טמנה במקו� מחבוא, תכשיטי� רבי� והיא החזיקה אות� בקופסה יקרה

לא , טר� הספיקה לגלות את מקו� המחבואו באופ$ פתאומי ומתהמאחר  אול� .רק לה

בראות� את , מה רבה היתה הפתעת�. הצליחו בעלה ובנה לגלות את אבני הח$ היקרות

 ובעזרת ,מזיזה את הכורסה, עבר חדר המיטותצועדת לה בצעדי� בטוחי� ל, הילדונת הזרה

  . יה� קופסת אבני הח$מספריי� מזיזה מרצפת גדולה שמתחתיה נתגלתה לעינ

 אומנת והעסיקו, "בלאנש"ע� בת� הקטנה , ברומאו סג$ באטיסטה ורעייתו התגורר,3

.  לימדה את הילדה צרפתית ושרה לה שירי� צרפתיי�האומנת.  שתטפל בבת�שוייצרית

ש שני�  של, דיפטריהממחלת הבקטנותה  מתה בלאנש, אחד מה� היה אהוב על הילדהו

בחודש הרביעי להריונה היה לה ספק חלו� ספק . באטיסטה להריו$' גבנכנסה , אחרי מותה

והודיעה לה , כאשר לפתע הופיעה לנגד עיניה בלאנש, לדבריה היתה ערה לגמרי. הזיה

 לה בשמה של בת� ואקר, נולדה התינוקתשכ". אני חוזרת, לה'אמא", בקולה הילדותי

להל$ עדותו של האב , י רגילקרה משהו בלת, בהיות בלאנש השנייה בת שש. הראשונה

לפתע הגיעו כשישבתי ע� אשתי בחדר " " OF REBIRTH THE PROBIEM " & שהופיעה ב

         ומזמרת יושבת מצאנו אותהו, לחדרה נכנסנו.  מחדרה של בלאנש צלילי שיר הערשוזנינולא
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  בבבב
  

בתורשה המקבלי� , 1"ע� סגולה"ישראל בקבל� את התורה בסיני הפכו להיות 
 לחכמי� או עדיני� אלא �תו אפשרות זו לא הופכת א".".".".אלהיתאלהיתאלהיתאלהיתנפש הנפש הנפש הנפש ה""""את ה

עוסקי� בתורה ומקיימי�  ה�שדבר זה נעשה רק כו. �ה ביא ההמאירשכ
ולכ$ . פיע כללתשורגש או שת מבלי שה� ביאהת ובטר� זאת נמצא, מצוותיה

 שבה� """"נפש המשכלתנפש המשכלתנפש המשכלתנפש המשכלת""""אפילו  כי ,י� כגרועי� שבאומותהמתנהגיש יהודי� 
מאירי� דרגות אלו באד� ש אבל כ".".".".נפש האלהיתנפש האלהיתנפש האלהיתנפש האלהית""""הכי וא� , טר� תוקנה
 וזוכה להשגות רוחניות שנפשות רגילות אינ$ ,אותו ומרוממות אותו מזככות ה$

נאמר ,  תזדככנה כול�ישראלנשמות שולעתיד לבא כ ,יכולות להגיע אליה$
   .2"ונבאו בניכ� ובנותיכ�"

 וככל ,מתוחלקי� לפי רבאלא  דרגות אלו לא מאירי� באד� בפע� אחת
   .כול� בשלמותאת שיג עד שישמתעלה במעשיו זוכה ליותר חלקי� 

ויכולי� להתקד� עקב נפש� הרוחנית עד ,  המהתתתתמשכלמשכלמשכלמשכלנפש הנפש הנפש הנפש ההגויי� בעלי 
חסיד "והשומר� נקרא . י שמירת שבע מצוות שנצטוו בני נח"לגבול ידוע ע
 ומקבל את חלקו ,3לעול� הבאל שיש לו חלק "שאמרו חז" אומות העול�

יכולה היא , וא� זכתה אותה נפש להגיע לגבול השגתה, 4בהתא� לרמת נפשו
    וקבלתוקבלתוקבלתוקבלתואז בשעת הטבילה במקוה ,  כדת וכדי$ כדת וכדי$ כדת וכדי$ כדת וכדי$ולהתגייר' להסתפח בנחלת ה

 , שניתנה לישראלאלחיתנפש הה שורה עליה המצוות באמת ובלבב של�המצוות באמת ובלבב של�המצוות באמת ובלבב של�המצוות באמת ובלבב של� עולעולעולעול
 יכולה היא להגיע אפילו, ג מצוות ותתעלה על ידיה�"כ תרי"וכשתשמור אח

  .5וא� עובדיה הנביא גר היה, הנביאי�למדרגת 

        
. את אותו שיר ערש שהיה כה אהוב על בלאנש הראשונה, בעליזות ובהיגוי צרפתי מובהק

אשתי לא זימרה מעול� את הנעימה הזאת ובשו� מקו� אחר ברומא . קפאנו מרוב תדהמה

מי לימד אות�  .#המוכר רק לכפריי המחוז הצרפתי בשווי לא יכלה הילדה לשמוע את השיר

והמשיכה , ענתה הילדה, א� לא אחד אני הרי יודעת אותו. את השיר שאלתי את בלאנש

אני יכול רק להישבע כי . איני יודע לאיזה מסקנות יגיעו החוקרי�. לשיר אותו בהנאה

 כי המתי� ,אני מסיק היאשהמסקנה .  קרהשומתארי� בדיוק את , הפרטי� שמסרתי נכוני�

 שמות .1 .יד' א ש� הגדולי� י"החיד .16 . עד כא$ דברי האב." להיות בינינוכדי , חוזרי�

הנהנית ש� בעול� הגובל  .4  .'� הלכות תשובה פרק ג" רמב.3 .כז',  יואל ב.2 .ה, ט"י

י על ספר עובדיה פרק " ראה רש.5 .הפרי#" דיבוק"חפ# חיי� והמעשה ב ראה להל$ בדמיו$

  . 'פסוק א', א
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כי כל נפש צריכה , � בכל נפשות בני האד� בי$ גוי ובי$ יהודינושא הגלגול שיי
 צריכה היא ,וא� לא תקנה זאת בעודה בגו�. טעויותיה ונזקיה, לתק$ את פגמיה

ואחת מדרכי התקו$ היא נתינת הזדמנות , לתק$ זאת לאחר הפרדה מהגו�
  .י השיבה לעול� הזה בגלגול נוס�"נוספת לחוטא לתק$ מעשיו ע

 קבל אתכי אי$ בכחה ל, לא תכנס בגו� יהודי, מתגלגלת שניתשכ, נפש גוי
אבל יהודי שחטא בחטאי� , ואי$ לה צור� בכ� לתקונה, "אלהיתהנפש ה"

ישוב בגלגול גוי , שגרמו לנפשו להסתאב מהקדושה והסגולה שנתנה לישראל
נפשו המסואבת ולעוררה להתגייר ולשוב אל הקדושה מש� את ויצטר� לנקות 

ככל אד� , החיי�באור זכה לזאת אז לאחר מותו יל� לאור י וא�. חוצבה
אז יתגלגל כגוי כמה פעמי� , אבל א� לא זכה לשוב אל הקודש. מישראל

יחזור בגלגול ולאחר מכ$ , סורי נפש וגו� קשי� לכפר על מעשיויויתייסר בי
  .לקיי� המצוות בטר� תשוב נפשו אל מחיצתה בעול� שכולו טוביהודי 

   המחיי� אותו בכח לבוש הנוכחיי�והוריעל ידי  בא נפשהלבוש היות ו
 גורמי� ה� שימש� ,נפש� המתלבש בזרע ומשתתפי� ביצירתו המחודשת

י שהיה כה$ "ואעפ', ודלוי וכ,  ובזה נבדל האד� לכה$,לבוש נפש�העובר אחר 
הוא ישראל , הוריו הישראלי�כח מהפע� בגלגול קוד� היות והלבוש בא 

 כיו$ ,ישראל בגלגול שעבר י שהיה"ואעפ. טמא למתומותר בגרושה ולה
 בגרושה  הוא ואסורו את אורות הכהונהשנולד לאביו הכה$ קיבל לבוש

  .ובטומאת מת

 שאי$ אמו הגויהו� נפש שיתהפע� ביהודי שבא בגלגול גוי כיו$ שלבושו בא 
, שהיתה בו" נפש המשכלת" לגופו אלא תשובלא , "נפש משכלת"לה אלא 

שאז בשעת , לו חלק ונחלה בע� ישראל עד שיתגייר כדי$ וכדת  ואי$דינו כגויו
  .טבילתו במקוה לש� גירות אמת תשרה עליו הנפש האלהית שהיתה בו

והל� הלידה מחליש את ,  זוכר את גלגולו הקוד�ותו בבט$ אמוהיב המגולגל
הראשונות האד�  מדבר דברי�   ובשנותיו.אותו לגמריא� לא משכיח , זכרונו
רי� לגלגולו הקוד� הנשמעי� באזני הסובבי� אותו כשטויות של ילד הקשו
הנוכחית והתרגלותו לקרוביו הסובבי� אותו  התפתחותו, ולאט לאט, דמיוני

. הוא אותה" שוכח"דוחקי� את זכרו$ גלגולו הקוד� אל מתחת לס� ההכרה ו
שלא במודע מתו� קשר לגלגול� א� עדיי$ הרבה הרגלי� של בני אד� נעשי� 

נובע הדבר מהרגל� ', ני מינ� וכדויוג� אות� הנולדי� ע� סטיות בעני. הקוד�
ולכ$ נמשכי� ה� אחר אותו , בגלגול קוד� בחטא זה שהפ� לטבע בנפש�

  .י המנע� מהחטא בכל מחיר"שבאו עתה לתקנו ע, הרגל
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הל� הלידה מכוו$ משמי� כדי שההתפתחות הנוכחית תדחיק את זכרו$ הגלגול 
כי , יעשה את מעשיו מתו� בחירה מושלמת אד� בגלגולו הנוס�ה ו,לתת מודע

שוב בחירתו לא , א� יזכור את גלגולו הקוד� ויבי$ ששב כדי לתק$ מעשיו
 .ואי$ טע� במעשי� שלא נעשי� בבחירה ורצו$ מלאי�, תהיה מושלמת

נגד יצרו ולא יחטא יתכפרו מעשי� ונסיונות שא� יעמוד  ממציאי� לו משמי�ו
או על ידי ייסורי� שיביאו עליו מדה כנגד , בחינת מדה כנגד מדהלו חטאיו ב

            .מדה כנגד הנאות החטאי� שעבר בגלגולו הקוד�

 , מתורצי� הרבה שאלות וסתירות בעניני האמונהעל ידי ידיעת עניי$ הגלגול
שכ$ כמעט כולנו גלגולי� של . ת רשעי�וושלו, סורי צדיקי�יי, שכר ועונש

 בעול� זה ובאנו לתק$ אשר חטאנו באותה תקופה ה$ נשמות אנשי� שהיו פע�
        . לעול� זה" גלגול"� ה� חזרו אתנו בלאלקי� וה$ לאנשי� אשר א

        """"כרתכרתכרתכרת""""נכלל בגדר נכלל בגדר נכלל בגדר נכלל בגדר , , , , וסבלו בגופווסבלו בגופווסבלו בגופווסבלו בגופו, , , , ודע שסבלו של איוב באבוד בניו וממונוודע שסבלו של איוב באבוד בניו וממונוודע שסבלו של איוב באבוד בניו וממונוודע שסבלו של איוב באבוד בניו וממונו
כי כרת אי$ כי כרת אי$ כי כרת אי$ כי כרת אי$ . . . . וקיבל עונש זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קוד�וקיבל עונש זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קוד�וקיבל עונש זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קוד�וקיבל עונש זה על חטא הנדה שחטא בגלגול קוד�, , , , שאמרה תורהשאמרה תורהשאמרה תורהשאמרה תורה

בעודנו בעודנו בעודנו בעודנו פעמי� פעמי� פעמי� פעמי�     ,,,,כ בעול� הזהכ בעול� הזהכ בעול� הזהכ בעול� הזה""""אלא גאלא גאלא גאלא ג, , , , א לאחר המותא לאחר המותא לאחר המותא לאחר המותבעול� הבבעול� הבבעול� הבבעול� הברק רק רק רק נו נו נו נו ייייעניעניעניעני
 שבחטאו  שבחטאו  שבחטאו  שבחטאו  פירושו פירושו פירושו פירושו""""כרתכרתכרתכרת""""וא� האד� היה יודע שוא� האד� היה יודע שוא� האד� היה יודע שוא� האד� היה יודע ש. . . . ופעמי� בגלגול נוס�ופעמי� בגלגול נוס�ופעמי� בגלגול נוס�ופעמי� בגלגול נוס�, , , , בגופובגופובגופובגופו
 לאבד את בניו או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה  לאבד את בניו או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה  לאבד את בניו או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה  לאבד את בניו או את בריאותו או את רכושו ואת המפעל שבנה  הוא הוא הוא הואעלולעלולעלולעלול

היה קופ# עד לשמי� ולא חוטא היה קופ# עד לשמי� ולא חוטא היה קופ# עד לשמי� ולא חוטא היה קופ# עד לשמי� ולא חוטא , , , , בעשר אצבעותיו ואפילו את כול� ביחדבעשר אצבעותיו ואפילו את כול� ביחדבעשר אצבעותיו ואפילו את כול� ביחדבעשר אצבעותיו ואפילו את כול� ביחד
 הוא  הוא  הוא  הוא אבל כ$אבל כ$אבל כ$אבל כ$. . . . � לא יודע זאת חוטא הוא כשוטה גמור� לא יודע זאת חוטא הוא כשוטה גמור� לא יודע זאת חוטא הוא כשוטה גמור� לא יודע זאת חוטא הוא כשוטה גמורובגלל שאדובגלל שאדובגלל שאדובגלל שאד. . . . בשו� אופ$בשו� אופ$בשו� אופ$בשו� אופ$

ומדוע אנו ומדוע אנו ומדוע אנו ומדוע אנו , , , , שמרנו מצוותשמרנו מצוותשמרנו מצוותשמרנו מצוות, , , , נתנו צדקותנתנו צדקותנתנו צדקותנתנו צדקות, , , , האמת ואנשי� זועקי� התפללנוהאמת ואנשי� זועקי� התפללנוהאמת ואנשי� זועקי� התפללנוהאמת ואנשי� זועקי� התפללנו
וא� וא� וא� וא� . . . . סבל� הוא חלק קט$ מעונש של כרת אחד שעברוסבל� הוא חלק קט$ מעונש של כרת אחד שעברוסבל� הוא חלק קט$ מעונש של כרת אחד שעברוסבל� הוא חלק קט$ מעונש של כרת אחד שעברוולא מביני� שולא מביני� שולא מביני� שולא מביני� ש, , , , סובלי�סובלי�סובלי�סובלי�

ו ו ו ו קלקלקלקלכגודל תשובתו כ� יכגודל תשובתו כ� יכגודל תשובתו כ� יכגודל תשובתו כ� י, , , , מבי$ האד� שסובל הוא בגלל חטאיו ושב בתשובהמבי$ האד� שסובל הוא בגלל חטאיו ושב בתשובהמבי$ האד� שסובל הוא בגלל חטאיו ושב בתשובהמבי$ האד� שסובל הוא בגלל חטאיו ושב בתשובה
        ....זרו לוזרו לוזרו לוזרו לומעליו הייסורי� שנגמעליו הייסורי� שנגמעליו הייסורי� שנגמעליו הייסורי� שנג

שונה היחס בי$ , ישראל חייב בשמירת כול�כל אחד שי "ג המצוות אעפ"תרי
כי נפש שטר� חטאה בחטא דומה באחד , מצוות מאחד לשניעוברי� על הה

 אלא הרבה פעמי� ,ענש על חטאה מידימגלגוליה הקודמי� לא בהכרח שת
, הופעמי� ממתיני� לה כל חיי. ממתיני� לה זמ$ ארו� שמא תשוב בתשובה

וא� לא שבה תיענש עליה� בעול� הבא ביסורי נפש קשי� ומרי� או בגלגול 
מלבד ענשי מעלה , שכבר עברה עליה� בגלגול קוד� בחטאי� וכנגד זה .נוס�

 ולכ$ רואי� אנו שני בני אד� שחוטאי� באותו .ג� באופ$ מיידיתיענש עליה� 
כי .  לא מגיעהוואילו חברו שו� נזק, ואחד נענש עליו בכל חומר הדי$, חטא

זה גלגולו הראשו$ ואלו השני , בגלגולו הקוד�זה בחטא כ חטא כברהראשו$ 
  .� א� אתו שמא ישובכישבו הוא חוטא בחטא זה ומארי
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        גגגג
        

ובעוד שהנפש ,  לרמות הנשמה השונותהשכר בעול� הבא מתחלק בהתא�
תמצא בג$ עד$ התחתו$ ותהנה מהנאות  היהקרובה לגו� בהרגשה ומאווי

ע� תוכ$ ', וריחות נעימי� וכדו, ות לגו� המשלבות מראות נופי� נאי�הקרוב
הרוח והנשמה ישכנו בג$ עד$ העליו$ כל אחד מה� במקו� בפני , רוחני גבוה

, ויהנו הנאות רוחניות הקשורות בתבונה הטהורה, עצמו בהתא� לדרגתו
 ,אמיתיות ה$ ואינ$ פרי הדמיו$שבגני עד$ העליו$ והתחתו$ והנאות אלה 

ישובו כול� ויתלבשו בגו� הקוד� שישוב , ובתחיית המתי� שהוא התכלית
כל הלמוד והעדו$ הרוחני שלמד כל חלק בג$ עד$ ו ,.לקרו� עור בשר וגידי�

שיוכל לעשות בידיעתו שמוש , יהיה אצור ומרוכז במח האד� הק� בתחייה
 ואז כיו$ שהוא בגו� הכולל את שלשת הדרגות ג� יחד יוכלו ה�. כחפצו

ולשוב ולהתעד$ בגני , בהתרכזות המחשבה לצאת כול� יחד מ$ הגו� לזמ$ מה
כי הגו� יהיה הבסיס ממנו יצאו ואליו . ולחזור אל הגו� כחפצ�, העד$ כרצונ�

  .ישובו כי רק בו יכולי� להתאחד כל שלשת הדרגות ג� יחד

הנפש החוטאת לאחר הפרדה מהגו� נדונית בכמה דרכי ענישה שמטרת� 
תני� לנפש כדי לנקותה יוייסורי� אלו נ. ולא מתו� נק� גרידא, טהרהלזככה ול

ולכשתבא בגו� אד� , ולהכינה לקראת שיבה נוספת לעול� הזה בגלגול אד�
  . ותיטיב דרכיה תכנס למחיצתה בג$ עד$ אלקי�

להשלי� איזו מצוה שלא הספיקו כדי ,  צדיקי� חוזרי� לפעמי� בגלגולג�
או להדרי� את בני האד� בדר� , יה� הטובי�להוסי� על מעשאו , לעשותה

  .1'או כדי לעזור ללבבות נדכאי� וכדו, הטוב והישר

 צריכה, יש חטאי� שלפני שתתגלגל הנפש בגו� האד� מחדש להיטיב מעשיה
היא לשוטט בחלל אויר העול� תקופה מסויימת ואי$ לה מנוחה ורגיעה 

  פי� ומכי� אותהבהיותה מוטרדת ונדה ממקו� למקו� ומלאכי חבלה רוד

אמרה  ועליו ".".".".כ� הקלעכ� הקלעכ� הקלעכ� הקלע"""" הנקרא בש� וזהו. רמי� לה לייסורי נפש נוראי�וגו
, אלהי�' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיי� את ה ",לדוד המל�אביגיל 

ואז שואפת נפש זו ולעיתי� . 2"ואת נפש אויבי� יקלענה בתו� כ� הקלע
  ופעמי� שבאה, 3בוקדי"מצליחה להכנס בגו� אד� מה שנקרא בלשו$ הע� 

   
ראה בספר . 3 .כט, ה"כ. 'שמואל א. 2 . 'ושער הגלגולי� הקדמה ח. ח"זהר ויקרא ד� פ .1

בבתי חולי� ודע ש". הרוחות המספרות"בדבריו על ל "זציהודה פתיא ' מנחת יהודה להר
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   בגו� שלא מתאי�והנפש סובלת בהיותה כבולה,  חיהיא בגלגול בבעל
וכל סבל גופני , ומעצ� המצב המאוס בו הפכה לחיה, לצורתה הזקופה כאד�

שיש לחיה סובלת נפש האד� השוכנת בתוכה ככל אד� ובעל חי שנפשו 
, ומה ג� שזוכרת היא את גלגולה הקוד� והיותה אד�. מתייסרת מייסורי גופו

  .4וקצה במאכל החיות ובהרגליה$ וטוב מותה מחייה

הכולל ". גיהנ�"ל " ובלשו$ חז5"תפתה"דר� ענישה נוספת הוא הנקרא בנביא 
ויש הנדוני� ש� לזמ$ . וכל דרגה נקראת מדור, הרבה מדרגות של סבל וזכו�
ויש ג� מדורי� לאות� שנדוני� , ז בגלגול נוס�"מרובה עד שישובו שנית לעוה

 ולהכניס� אחר כ�ש� לזמ$ קצוב כדי לנקות� ממעט הטינו� של חטאיה� 
  .ד$היישר למחיצת� הראויה לה� בג$ ע

שהוא   הגשמי אל הגו�ו הקרוב בהרגשיזה" גו�"עונשי� אלו ה� לנפש ול
ואי$ זה עונש גשמי העשוי מאש . ומגיב בדיוק כבהיותו צמוד לגו�, חלק ממנו

אלא מאש רוחנית השווה בדרגתה החמרית רוחנית . להבה האוכלת את הגו�
גש צמה יותר קשה ומכאיבה מאשר הרוהסובלת ממנה בע, אל דרגת הנפש

סבלו אינו רק גשמי אלא , ואמנ� ג� אד� החי בגופו. האש הגשמית לגו�
, כי הנפש השוכנת בגופו היא שמרגישה את הכאב והסבל, בעיקר רוחני

. משתתק הוא ואינו מרגיש שו� כאב כלל, ובהסתלק חלק מהנפש מאיזה אבר
 ,קל הוא לעומת סבל הנפש המעורטלת מהגו�, הסבל הגדול ביותר בגו�, אכ$

   .כי הגו� מחליש ועוצר את עצמת הסבל מהנפש לאחד מששי� בלבד
  

ומשפחת� . שנכנס בה�" דיבוק"י "אלא נכפי� ע,  חולי� נפשיתחלק מה� לא, נפשלחולי 

בראות� את התנהגות� המשונה חשבו� לחולי� בנפש� ופנו לרופאי� שלא מביני� מאומה 

י תרופות והופכי� לשבר "אות� עוהופנו על יד� לבתי חולי� ש� מטשטשי� , בנושא זה

קיימת בימינו א� קבורה היא בבתי חולי� במקו� לטפל בנושא " הדיבוק"כ� שתופעת , כלי

שהמאכיל , מצפת" י"האר"של גדול המקובלי� " שער הגלגולי�"כתב בספר . 4 .בהתא�

נבילות לישראל מתגלגל בעלה האיל$ וענשו הוא שהרוח מכה בעלה ההוא ומחזירתו לכא$ 

וכשנשל� זמ$ הקצוב לו נעקרת העלה ההיא מ$ האיל$ ונובלת ונופלת , ולכא$ ואי$ לו מנוחה

) י"שנ(, רצח בכוונה תחילה(ומי ששפ� דמי� . באר# וזהו בדוגמת מיתה ממש אצלו

וזכר השוכב ע� . או בחמור, והבועל אשת איש מתגלגל ברחיי� הטוחני�. מתגלגל במי�

). ב"הקדמה כ, שער הגלגולי�(בגלגול שפ$ או ארנבת יבוא , זכר ולא שב בתשובה ומת

. 5) 'תיקו$ כ, שער רוח הקודש(, יבוא בגלגול כלב, ויהודי השוכב ע� גויה ומת ללא תשובה

  . פקודי' ובזוהר פ. ז"ברכות ד� נ' ומס. לג, ראה ישעיה ל
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אבל א� נח� על הרעה אשר אבל א� נח� על הרעה אשר אבל א� נח� על הרעה אשר אבל א� נח� על הרעה אשר , , , , ברור כי דברי� אלה רק כאשר אד� מת ברשעוברור כי דברי� אלה רק כאשר אד� מת ברשעוברור כי דברי� אלה רק כאשר אד� מת ברשעוברור כי דברי� אלה רק כאשר אד� מת ברשעו
כי לא אחפו# במות כי לא אחפו# במות כי לא אחפו# במות כי לא אחפו# במות """"ז אמר הנביא ז אמר הנביא ז אמר הנביא ז אמר הנביא """"ושב ורפא לו ועושב ורפא לו ועושב ורפא לו ועושב ורפא לו וע, , , , טאו נמחלטאו נמחלטאו נמחלטאו נמחלעשה הרי שחעשה הרי שחעשה הרי שחעשה הרי שח

  ".".".".הרשע כי א� בשובו מדרכו וחיההרשע כי א� בשובו מדרכו וחיההרשע כי א� בשובו מדרכו וחיההרשע כי א� בשובו מדרכו וחיה

  דדדד

  

ה "סוגי הנשמות רבות ה$ ושונות כי מקור$ הוא מעשרת הספירות שברא הקב
ועשר ספירות אלה . כשורש לכל העולמות הרוחניי� והגשמיי�, ביסוד הבריאה

ומשתלבי� ספירות , $ על זה הדר�ועשר מעשר וכ, כלולות כל אחת מה$ מעשר
וכל צורה היא שורש , אלו בתרכובות שונות הגורמות למספר רב של צורות

ולכ$ ג� אינ$ זהות במטרת ביאת$ , ולמעשה אי$ שתי נשמות זהות. לנשמה
כשלכל נשמה יש עני$ המייחד אותה מחברותיה בי$ בהיותה בגו� , לעול� הזה

  .ובי$ במרחב האי$ סו�

והעול� הזה נברא כדי שתכנסנה בגו� , או לפני בריאת העול� הזההנשמות נבר
במצב  היינה ות'וכדו, דיור, זווג, משתה, ני� גשמיי� כמאכלייותצטרכנה לענ

המושכי� להנאות אלו ואפילו שלא והנפש המחיה והנפש המחיה והנפש המחיה והנפש המחיה הגו� של בחירה בי$ 
הרוצה בדברי� אלו לצור� קיו� הגו� והמי$ ת ת ת ת שכלשכלשכלשכלהנפש המהנפש המהנפש המהנפש המלבי$ כח , בהיתר

, דברי� אלו תו� שלוב� במצוות הבוראב הרוצה תתתתאלהיאלהיאלהיאלהיהנפש ההנפש ההנפש ההנפש הלבי$ ו, ושיהאנ
ג� הפורש כלל , ז חוטא הוא"וכש� שאד� הרדו� ושטו� בתאוות העוה

ואינו שומר   ולא נושא אשה או שמתנזר ממאכלי� בריאי�העול� הזה ניימעני
ועל ידי בחירת$ מקבלות הנשמות את מעמד$ , חוטא הוא, על בריאות גופו

  .וחניהר

כ� מתעלה , ועובד את בוראו,  עול� הבחירה–ז "ככל שאד� מארי� ימי� בעוה
מה רב "ש "וכמ. ב וה$ לאחר התחייה"ה$ בעוה, הוא ומתרבה שכרו הצפו$ לו

, ומצב עמידתו ודרגתו בעת מותו מונצח לו לנצח, 1"טוב� אשר צפנת ליראי�
ולכ$ לא רצו , 3"תיאכל בשב, ומה שטרח אד� בערב שבת", 2ולא נית$ לשינוי

 ולכ$. החכמי� למות ולהפרד מהעול� הזה והתפללו להארי� בו את שהות�
ז מכל "יפה שעה אחת בתשובה ומעשי� טובי� בעוה"כרכו דבריה� ואמרו 

  ויפה שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא מכל חיי העול�. העול� הבא חיי
  ',לחזות בנוע� הוהנשמות לאחר שזכו להגיע למחיצת$ בעול� הבא ו. 4"הזה

  ,תאבונ� גדל ורוצות לזכות לדרגות שלא הספיקו להגיע אליה$ בעוד� בחיי�
  
  'מסכת אבות פרק ד. 4 . 'ג, ז"ע'  מס.3. 'ק הקדמה ה"שער רוה. 2. כ, א" תהילי� ל.1
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וכל אחד ואחד ", ובפרט בראות� לחבריה� שהשיגו יותר קנאת$ מתגברת
 ויש מה$ שמוכנות. 6"פרי� תרבה חכמהוקנאת סו", 5"נכווה מחופתו של חברו

, לשוב בגלגול נוס� כדי להמצא בעול� הבחירה ולהתקד� ולעלות במדרגת$
  . לבי$ הסיכוי להתעלות יותר, ולוקחות סיכו$ בי$ הפסד כל השגת$

  
  ....הההה

        
א� אינה בנויה מקשה , כל נשמה בנויה מתרכובת של כמה ספירות כאמור

ויש , חלקי ספירות לחוליה' ות בנות גאלא נחלקת למספר רב של חולי, אחת
על כל  ולהפעיל את הגו�, יכולת לכל חוליה לפעול בפני עצמה כנשמה רגילה

. י נשמה מושלמת"אבריו וגידיו ללא היכר חצוני בינו לבי$ גו� המופעל ע
וההבדל הוא משמעותי באיכות הרוחנית ובכח ההישגי� להכרת סודות 

וככל שתגדל . וההשגחה בעולמות כול�ודרכי ההנהגה , האלהות והבריאה
  .כמות החוליות תגדל עמה כח הראיה הרוחנית

  נולד הוא ע� אפשרות לקבל נשמה, כשאד� בא לעול� בפע� הראשונה
מושלמת על כל חוליותיה כחטיבה אחת החיה בגופו וחשה את כל מאורעות 

לות בהפרדה מהגו� זוכה היא למע, וא� מעשיה היו ראויי�. החיי� והמעשי�
 י�העי$ לא ראתה אל"שעליה� נאמר . הרמות ביותר הנמצאי� בג$ עד$ אלקי�

,  א� א� מעשיה היו בחלק� טובי� ובחלק� פגומי�,7"� יעשה למחכה לוזולת
כסיימה את תהלי� , ולהאירה א� נית$ לתק$ את הפג� בענשי מעלה ולזככה

  הצריכואבל א� פגמיה. התקו$ נכנסת היא לג$ העד$ למחיצתה הראויה לה
י מעשיה הטובי� "והחלקי� שהאירו ע, אז הנשמה מתפצלת, גלגול נוס�

נפרדי� בפני עצמ� והופכי� לנשמה קטנה במספר חוליותיה שיכנסו באיזה 
, שלב לג$ העד$ למקו� המתאי� לרמת ואיכות הנשמה בהתא� לגודלה הנוכחי

 ושאר ....בובובובוובתחייית המתי� יקו� אותו גו� ע� אותה חלק נשמה שזכה והאירה ובתחייית המתי� יקו� אותו גו� ע� אותה חלק נשמה שזכה והאירה ובתחייית המתי� יקו� אותו גו� ע� אותה חלק נשמה שזכה והאירה ובתחייית המתי� יקו� אותו גו� ע� אותה חלק נשמה שזכה והאירה 
י המעשי� "וכל שכ$ החלקי� שנפגמו ע, חלקי הנשמה שלא זכו להאיר

מצטרפי� ה� לחלקי� שלא  זכו להתק$ של נפש אחת או שתיי� , השליליי�
 כיישות של נפש 8לעול� הזה בגלגול נוס�יחד שבי� ו, אחרות מאותה שרש

� והחלקי, ייעשה בה� כמשפט הראשו$, ובהפרד� מהגו� שנית, אחת גדולה
  ובדר� כלל אי$. ושאר החוליות ישובו,  בפני עצמהפשהמתוקני� יהוו נ

   
  , שער הגלגולי� הקדמה יא.8 .ג, ד" ישעיה ס.7 .א"ש� כ. 6. ה"בבא בתרא ע. 5
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  י המעשי� הטובי� שבי� בגלגול פרט לאד� שלוה או"החלקי� שהוארו ע
והלועג , והכופר בתורה משמי�, או שכפר בתחיית המתי�, 9הלווה בריבית
 שהחוטא באחד מאלה 10והעוסק בספרי� של מינות וכפירה, לחכמי ישראל

אלא יפסד , שאז הגו� לא יקו� בזמ$ התחייה, מותו ולא שב בתשובה לפני
   .שבי� לעול� בגלגול חוזר, וכל חלקי נשמתו כולל הטובי�. ויאבד

רתו תגדל הכ, ומכא$ יוב$ שככל שאד� יצליח לתק$ יותר ויזכה ביותר חלקי�
ולאחר התחייה תהיה הכרתו , וראייתו באור החיי� הנצחיי� והעדו$ הרוחני

וידעו אותי למקטנ� "הוא שהכתוב אומר על אותו זמ$ . ונבואתו גבוהה יותר
 דהיינו שלאחר התחייה כל הנשמות תדענה את .11כמי� לי� מכסי�, ועד גדול�

 שהי� כלפי חו#ובמבט שטחי כול$ תהיינה דומות כש� , הידיעות הרוחניות
ככה יהיו שוני� , אבל כש� שבי� יש עומקי� שוני�, נראה שטוח בגובה אחיד

  .הגדלות וההתרוממות כפי גודל איכות הנשמה, ביניה� רמות ההכרה וההבנה

  
  ....וווו

אני ב� ובר מעשי� שכמההנני מוסי� כא$ , כדי להמחיש את האמור לעיל
  . ה�להכותב עד 

****        
 מחבר הספר ל"מנח� מנשה זצ'  הצדיק חסביבצעירותי התגוררתי בבית 

, בהיותי בגיל שבע עשרה למרות לימודי בישיבה, .על התורה" אהבת חיי�"
ע�  שחקתי לפעמי� בכדור, נסיותכלדרוש בכמה בתי  שבתב יצאסבא כש

סבא . משחקמצא אותי  לביתשל סבא  חזרתו בפע� אחת. בחור שגר בסביבה
הוא היה בשבילי אד� . ביישתי ממנואהבתי את הסבא והת,  אותי מה זהשאל
          .וחזרתי אתו הביתה, הורדתי את הכדור, בעל לב רחו�, זהב

 קח את המכתב ,תעשה לי טובה, ואמר  אליהוא ניגשביו� חמישי שבוע באותו 
        .חשוב לי מאוד לקבל ממנו תשובה, ילו$ ביפוטפ' חהזה ת$ אותו ל

, שסבי ואבי ודודי שבזי ביפו' אליעזר ליד רח' ילו$ היה צייר שגר ברחטפ' ח
ובקרב כמה משפחות של יוצאי  .היו בידידות נפש אתו והכירו את ערכו

 אליו לקבל ופנו כצדיק נסתר טורקיה מוקיריו של סבי בתל אביב התייחסו אליו
  אבל. פשוט ביותר ולא התפעלתי ממנו נראה כאד� היה הוא. עצות וברכות

   
ושולח$ ערו� להרב , והכלבו, ג בש� הרוקח"כנה, �ה תשי"ד: 'מציעא ע& תוספות בבא.9

  .ט, א" ישעיהו י.11 . ש�'  ובגמ.' משנה סנהדרי$ צ.10. בעל התניא
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  במכתב כתב הסבא בטורקית. והלכתי לקחתי את המכתב, הסבא בקש ללכת
   ."תטפל בו, הנכד שלי מתקלקל"משהו מעי$ כנראה  ,כדי שלא אבי$

הגעתי אליו בסביבות השעה שתי� , תיי�שעכנסיעה ארכה מירושלי� ליפו ה
 שלחאמרתי לו הסבא . ע� כובע קסקט,  יושב על ספהמצאתיו, וחצי בצהריי�

 את המכתב אמר לי בא שב קראהוא לאחר ש. הוא מחכה לתשובהו, ל� מכתב
אני זוכר , ישבתי הוא התחיל לספר לי סיפורי� על גלגולי נשמותמש, לידי

 ואתמיד הו, ה לו שכ$ שהיה מתגלח ע� סכי$ היחו# לאר#סיפר לי שבהוא ש
יו� אחד , הוא אמר לי. והשכ$ היה לועג לו,  שאסור להתגלח בתערהוכיח אותו

ור# , ואני רואה חמור שעוזב את בעליו, בתל אביבאלנבי ' אני עובר ברח
שעוד ביפו ואלנבי הסתובבו בעלי כ, ה שנכחמישי�מדובר על תקופה שלפני (. לקראתי

אני השכ$ של� , שמע",  החמור בא מולי ואמר לי.)קבועות באופ$ חיי� ועגל
כשהוכחתי  ולעיני כול� נתתי לו סטירה ואמרתי לו ." תתק$ אותי,מטורקיה

  ". לתקונ�ל וסב, לא את$ ל� תקו$", לעגת, אות�
ל שנהרגו "על חיילי צהו,  על כל מיני גלגולי�סיפר ליסיפורי� כאלו 

וה� באו להגיד לו שיודיע את זה ,  הודיעוהצבא לא, והמשפחה לא ידעה
דברי� שבכלל הוציאו אותי מהמציאות אל עול� דמיו$ שונה , למשפחה

הדברי� חלפו ליד האוז$ מבלי להתייחס אליה� .  לונתילא האמ, לגמרי
כשנכנסתי כי . לא התפלאתי, לפתע נכנסה חתול.  הוא הבחי$ בכ�,ברצינות

בית חד ל תרנגולי� וחתולי�,  ברווזי�השהיו ב חצר גדולה דר�אליו עברתי 
 וא� אתה רגיל ,לבית זה דבר טבעי ביותרמהחצר נכנסי� חתולי� וכש ,קומתי
התחילה  חתולה . כ� שלא התייחסתי,ה� מביני� אות�, מדבר את�ואת� 
הוא שאל אותי . היא יצאה. תבואי בעוד חצי שעה, הוא אמר לה תלכי, ליילל

, נפטרי�, הוא המשי� לספר לי על נשמות. יוקתי לו שלש בדעניו, מה השעה
אמרתי לו , מה השעה, שובוא שאל אותי ה, לפתע החתול חזרה. גלגולי�ו

ת$ לי . היא חזרה אחרי חצי שעה, הוא אמר לי אתה רואה. שלש וחצי בדיוק
היא עמדה מולו כשהיא נסמכת על . אמרתי לו קח את הזמ$. כמה דקות אתה

ללות ישמעתי את ה. ומיללת, שה מכוו$ כלפי ראשורא, כפות רגליה הקדמיות
, כשסיימה . נדהמתי, ראשה היא נענעה כאד� שמדברושמתי לב שאת, שלה

, עיניו היו עצומות, הוא שקע במחשבתו. היא המשיכה לעמוד מחכה לתשובה
הוא פקח את , אחרי כמה דקות שנראו לי נצח, הרגשתי שהוא לא נמצא במקו�

 אתה מדבר ע� הא�, אותותי שאל.  והיא יצאה,הכל מתוק$,  ואמר לה לכיעיניו
 זאת בחורה בת שבע עשרה שתפרה ביו� שבת ,  הוא אמר לי לא,חתולי�

 לי השיבהוא , מה קרהו, תי לושאל. באה לבקש תקו$והתגלגלה בחתול ש
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אני רואה אותה למעלה מוסרת די$ , הנשמה כבר למעלה. החתול כבר מתה
 יצאתי ,או רעש כלשהואלא שמענו חריקת בלמי� . וחשבו$ על דברי� אחרי�

, מאתיי� מטר מהבית שלוכבמרחק , שבזי' רחראיתי אותה בפינת ,  החוצהמיד
. הכרתי אותה לפי הפס הלב$ שהיה לה על הגב. דרסה אותה משאית ,מעוכה

אמר לי ל� תגיד לסבא של� . חיי�והוא ראה את הפני� שלי . חזרתי כולי המו�
, היה לי מספיק זמ$ לחשוב על מה שראיתי, זרתי לירושלי�ח. שהכל בסדר

להורי היתה חצר . בית הוריל פניתי כשהגעתי לירושלי� .ולעכל את הדברי�
אחד מול  עומדי�  שני חתולי�ראיתי לחצר תינכנסכשו,  בכניסה לביתרחבה
גונח  ושני הלששאחד עומד ליד ראשו כ, לא יללות,  גניחותומשמיעי�השני 

, עוד הייתי תחת הרוש� של החתולשאני . � מדברי� ביניה�השניכאילו ש
א "עמדתי ואמרתי פרק צ.  בטח אלה גלגולי�רבונו של עול� ,אמרתי

שזה ידוע כפרק מיוחד לכל מיני , "ויהי נע� ויושב בסתר עליו$", בתהילי�
. חתול אחד מת והשני ברח, סיימתי את הפרקכש, דברי� שה� מעל הטבע

   .והתקדמתי בלימוד, עזבתי את המשחק ואת אותו חבר ,מאז .נחרדתי לגמרי
   

  ****        
            

, נכי� נכה בשתי רגליה וצמודה למכונית צעירהאשה . ו' יו� אחד פנתה אלי גב
אמנ� פגשה היא , ובקשה לידע מדוע גורלה בגד בה וטר� מצאה גבר כלבבה

שבת והיא יו, גברי� רבי� א� כול� לאחר פגישה קצרה לא שבו להתעניי$ בה
רחמתי , וכשראיתיה ביגונה ובמצב בריאותה הפגוע. בודדה ולבה מר עליה
  . מדוע היא סובלת לדעת1"שאלת חלו�"עליה והסכמתי לעשות 

בו ישבו זוג , בחלומי מצאתי את עצמי משקי� לתו� חלו$ של בית מגורי�
 ובהיותי סוקר את. שתי בנותיה� ואכלו ארוחת ערבבנ� והורי� יהודי� ע� 

  הבחנתי שפני הבת הצעירה כבת שמונה עשרה שני� דומות לפניה שלפניה�
ואראה והנה סיימה היא . בגלגולה הקוד�ה תווהבנתי שרואה אני א. ו' הגב

 ש� נפגשה ע�קרבת ג$ עירוני למביתה ותצא בחשכת הליל , לאכול לפני כול�
 בקש ממנה לעזוב את משפחתה הצעירו, עי�ה אתו שיחת רונהל, גוי צעיר

  .והבטיחה לו שתעשה זאת באחת מפגישותיה הבאות, עמה ולהלוות אליוו
א� , שוב מצאתי את עצמי משקי� בשעת ערב אל חלו$ ביתה בעת סעודת�

  היא את הסכמת ורוצה, הפע� בסיימה לאכול עמדה ואמרה כי יש לה ידיד
   
  .ה הנאמרת לפני השינה לענות בחלו� על השאלה הנשאלתתפיל היא, שאלת חלו�. 1
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וכשהא� שמעה זאת מיד , ואז אחותה העירה שהוא לא יהודי, הוריה להנשא לו
, והאב שטר� הבי$ את המתרחש ר# לטפל באשתו ולעוררה מעלפונה, התעלפה

ושתחוס על , ואחותה ואחיה נשארו לדבר על לבה שתמנע מהצעד הנואל
ה וללא מענ, א� דבריה� היו לריק. המחוללת ועל נשמתה, הוריה האומללי�

אביר "ש� המתי$ לה , רוניילעבר הג$ הע הפנתה לה� את גבה וצעדה
  .ו ותל� עמונפלה לזרועותיו, "חלומותיה

וצופה בה בהגיעה ע� , ואשוב ואראה בחלומי כשעומד אני מול בית יראת�
כיצד ישבו הוריה ואחיה על  ומנגד ראיתי. הגוי אל בית טומאת� להנשא לו

  .והנתקה מעמה ומאלהיה, וחניובכו את מותה הר" שבעה"הקרקע 

, בטר� אספר ל� את חלומי, ואומר לה. לידע מה בפי. ו' מחרת חזרה אלי גבל
מתי נפגעת . א. רצוני לשאל� שני פרטי� שיסייעוני לוודא את פתרו$ חלומי

כי בהיותה , ותבכה ותאמר לי. מה יחס� ע� משפחת�. ב. ברגליי� ששותקו
, ובעקבותיו שותקו גפיה, בגבהתוח יור נכבת שמונה עשרה שני� הוצרכה לעב

תקיני� , ה אחי� ואחיותועד אז היו קשריה ע� משפחתה שכללה א� ועשר
אבל , בהיותה כבת שלש שני� את אביה היא לא הכירה כי נפטר. לחלוטי$

תוח לביתה על כסא גלגלי� לא נתנה לה אמה להכנס לבית יבחזרתה מהנ
. ותה על יחסיה המתירניי� ע� חבריהוגרשה אותה באמרה כי אלקי� העניש א

לה פנתה לאחיה הגדול  ובצר. ולכ$ אי$ היא רוצה להכיר בה יותר כבתה
אבל , בקוותה למצא מחסה אצלו עד שירגיע את אמה שתסכי� להכניסה לבית

אחיה דחה אותה בבוז ואמר לה כי הסכמת כל המשפחה לנדות ולהרחיק אותה 
וכשראתה שבקשותיה שבות . חבריהמעליה� עקב התנהגותה המופקרת ע� 

, ומאז שני�. ריק� הלכה לבית חברתה שקבלה אותה ועזרה לה להשתק�
ללכת לבית מלו$ , נאלצת היא. בחגי� כאשר מתאספי� כל משפחתה לחוג יחד

    . קבוצתי כדי לא לשבת בודדה ולאכול את לבה מייאוש ובדידות" סדר"ל

י� הוכי כל מעשה האל, בחלומידבריי� תואמי� לתשובה שקבלתי , ואומר לה
, גויל� הקוד� היתה ל� אהבה אסורה ע�  והיות ובגלגו,"מדה כנגד מדה"ה� 

והרגליי� .  לה�מצפהאת כ "כשלכ$ בגלגול זה  מנעו ממ� את החו� והאהבה 
 , משפחת�תקת את קשריי� ע� יוכש� שנ. שותקו עתה, שנכנסו לבית טומאת�

 לקו� ולהתוודות לפני עליי� .ריה� עמ�נתקו עתה בגלגול זה משפחת� את קש
ולבקש , בגדה באלהיה ובעמהשבורא עול� ולהתחנ$ על נפש� האומללה 

תקובל , והיה א� תשובי אליו באמת ובלבב של�, מחילה וסליחה וכפרה
  .וייטיב ל� גורל�, אלקינו ומרבה לסלוח' כי אל חנו$ ורחו� ה, תשובת�
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למה עוללת לי , אלי, ומבטה הכאוב זועק, ודמעתה על לחיהמולי ישבה היא 
. ואיה רחמי� וחסדי� על עלובת נפש כמוני שבאה להסתופ� תחת כנפי�, כה

  . ולא ידעתי במה לנחמה
שהפנה אותה אלי לאחר שנואש מלנחמה ,  משיקאגומרבאת ספורה שמעתי 

, תתאכזבולמרות שהודעתיו שאיני יודע במה לנחמה וחבל ש, מאסונה הכבד
, יורק& ניו&ועתה נמצאת היא כא$ בבית ספר יהודי בקווינס . עמד ושלחה

  .בעולמנו' מצפה למלת נוח� ליגונה העמוק ולהתרת ספקותיה בצדקת דרכי ה

  .וכ� פרטי המעשה

 משיקאגו בבקשה שאקבל אחת רביורק טלפ$ אלי &ב בהיותי בניו"בחור� תשנ
 עמוק עקב מקרה טרגי שארע מנשי קהילתו הנמצאת במשבר אמונה ובכאב

  .והמטיל צל כבד על כל בני הקהילה, לה

י מת$ הרצאות ושעורי� "רב זה הגה רעיו$ נפלא לקרב רחוקי� ליהדות ע
אליו הגיעו בעיקר נשי� יהודיות הרחוקות . בנושאי פסיכולוגיה וחנו� ילדי�

 ותו� כדי הרצאת הדברי� שילב תוכ$ אמיתי על מהות, מכל זיק של יהדות
בי$ נשי� אלו היתה . והשפיע על חלק מה$ לשמור תורה ומצוות, החיי� והנפש

ונשאה לגוי וילדה ב$ , צעירה אחת שגדלה על חנו� אמריקאי חלוני לגמרי
ולאט לאט הושפעה מדברי הרב על תורת , שהיה בגיל שש כשבאה להרצאות

והחלה לשאול שאלות מעמיקות ולקבל תשובות מספקות , ישראל ותכנה
  .בעקבות$ החלה בשמירת המצוותש

לאחר כמה חדשי� כשנתחזקה בדרכה פנתה אל ב$ זוגה הגוי בבקשה שילמד 
א� הוא השיב לה שמיד כשהתחילה בדר� המצוות , את מצוות היהדות ויתגייר

ומאז גיבש לעצמו החלטה , הוא הבי$ שיבא יו� והיא תדרוש ממנו להתגייר
ופירוד מוחלט ג� מהילד ,  לה גרושי$שכאשר היא תגיע לנקודה זו שהוא יציע

שישאר בידה בתנאי שהיא תפטור אותו ממזונות הילד ומשאר התחייבויות 
  .ואכ$ כ� נעשה, כלשה$

והיא , י הא� לתלמוד תורה של קהילת הרב"הילד הוכנס ע, מיד לאחר גירושיה
הילד שגדל ע� השני� גילה התעניינות . הפכה להיות אחת מפעילות הקהילה

&בר"ובהגיעו לגיל .  בלמודי הקודש ודבקות בקיו� התורה והמצוותורצו$
מאחר ויו� הולדתו חל ביו� שבעה עשר בתמוז שהוא יו� אבל וצו� , "מצוה

מצוה מפוארת לימי� שלאחר &תוכננה עבורו מסיבת בר, על חרב$ ירושלי�
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וביו� ". היא תקו�' ועצת ה, רבות מחשבות בלב איש", אכ$. תשעה באב
הניח הילד תפילי$ , ר בתמוז בו הגיע זמנו להכנס לעול המצוותשבעה עש

, וכשסיי� את התפילה יצא לבית אמו א� לא הגיע, בבית הכנסת ועלה לתורה
  .משאית פגעה בו וקפחה את חייו

וצער הא� , למותר לציי$ את גודל הכאב של הקהילה כולה עקב מותו הטראגי
זה החל לעורר אצלה שאלות מקרה , השכולה שכמעט השתגעה מגודל אסונה

כיצד עוללו לה דבר שכזה למרות תשובתה , על מדת הדי$ והצדק של מעלה
 שאלותיה ".".".".וזה שכרהוזה שכרהוזה שכרהוזה שכרה, , , , הזו תשובההזו תשובההזו תשובההזו תשובה"""" ,והקרבתה למע$ היהדות ומצוותיה, הכנה

לקהל השומעי� שכמעט אוטומטית עמד לצדה כנגד בית די$ אלה גרמו לנזק 
של אד� " גורלו"ו, גר� לזאת" יד המקרה"והחלו לפקפק א� לא , של מעלה

  .רוד� אותו תו� התעלמות בית די$ של מעלה ממעשיו הטובי� והתנהגותו
כמעט מידי ערב היתה הא� מגיעה לבית הרב בטענות ודרישות על הצדק 

והרב היה יושב עמה זמ$ רב בסבלנות . ובבכיות על רוע מזלה, האלהי
הלחי# , תיי� מאז האסו$א� כשדבר זה נמש� כשנ. ולעודדה ולנחמה, להרגיעה

ועמדו חסרי אוני�  ,הדבר את הרב ובני ביתו כי חיי הבית כמעט נהרסו בגללה
בראות� שלעזור לה אי$ ביכולת� ולמנוע אותה מלבוא ולטעו$ את טענותיה 

וכששמע הרב שאני . ואי$ לדבר סו�, החוזרות ונשנות ללא הר� אי אפשר
אה מה נית$ לעשות להרגיע את בבקשה שאר מיד פנה אלי, יורק&נמצא בניו

ולמרות שהשבתי לו שאיני יודע . ולהחזיר את השקט לביתו וקהילתו, האשה
 רק תתאכזב יותר עקב תקוות שווא יאוחבל שה, כיצד לעזור בעני$ זה

  .שלח אותה הרב אלי, בפגישתה עמי

אמרתי . עתה ישבה היא מולי במבט כאוב וחכתה לשמוע מה יש בפי לומר לה
של� ושל בנ� שא� " גלגול נשמות" אי$ ספק שמקרה זה קשור ל,לה ראי

אבל איני ". צדיק וישר הוא, אל אמונה ואי$ עוול"נדעהו נכיר כי הבורא הוא 
מקוה אני שלמע$ הקהילה , בטוח שיש בידי את הכלי� לדעת את סוד העני$

, משמי� יעזרו לנו למצא את הסיבה והצדק האלהי, ושלוותה ולמע$ תשובת�
אי$ זה גורע מצדק בית , דעי שג� א� לא תמצא הסיבה למקרה קשה זה א�

כדי , כי יתכ$ וחלק מתקונ� הוא למנוע ממ� את הידיעה, הדי$ של מעלה
 ואת ,אני אנסה לצאת אל העבר ולמצא את הסיבה. להגדיל את כאב� ונסיונ�

אולי . כ בדברי�"תשמעי ותרשמי כל מילה שתצא מפי כדי שנוכל להתבונ$ אח
  .את הפתרו$' זמ$ לנו הי

עמדתי בתפילה לפני הבורא יתבר� שיגלה את עיני למצא את פשר העני$ 
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, ומשסיימתי". וכל דרכיו אמת, וישר משפטו' כי צדיק ה"ולהראות לעי$ כל 
ולאחר דקות מעטות של רכוז החלתי להזות , י�יישבתי למולה בעצימת עינ

 ליד הכניסה המוכרת היו� ובמעי$ חלו� מצאתי את עצמי בירושלי�, בהקי#
אבל . צועד לאור� הרחוב הנקרא היו� בש� רחוב הגיא, "שער שכ�"בש� 

ורחוב זה , נה שג� אז הכניסה אליה היתה באותו מקו�יהיתה זו ירושלי� בבני
בית (היה אחד הרחובות המרכזיי� בה שחבר בי$ העיר החדשה שמעבר לחומה 

דר� מרגלות , ר התחתונה שבדרו�לבי$ העי,  ומבצר אנטוניה שבצפו$)זיתא
 ועתה צעדתי לאור� רחוב זה ).עמק עושי הגבינות(הצד המערבי של הר הבית 

  .כשמשני צידי בניני ירושלי� היפי� והמתנשאי� לגובה רב

, כשהרחוב היה שטו� שמש קי# לוהטת, היתה זו שעת אחר הצהרי� מוקדמת
הצועד כשקסדה לראשו ל יהודי נמו� קומה יוא� אד� לא נראה בו פרט לחי

החייל עמד ליד בית מרשי� במיוחד שהיה . ואני בעקבותיו, וחרב ארוכה בידו
 שכל חזיתו היתה עשויה ,)ויאה דולורוזה היו�' בער� מול רח(מימי$ הרחוב 

ויוצרי� גדר מרהיבה לחצר שלפני , בקבוקי זכוכית ירוקה הדבוקי� זה לזה
ובמקו� לפנות , פנימה ואני בעקבותיול פתח את דלת החצר ונכנס יהחי. הבני$

  פנה ימינה וירד במדרגות אל המרת� ש�,שמאלה למדרגות הכניסה לבני$
את דלת המרת� ופנה אל הזקנה בבקשה שתת$   פר#ואה. הסתתרה אשה זקנה

הבנתי מיד שמדובר בתקופת המצור הרומאי על . לו אוכל כי רעב הוא
 חבויי� לה מתחת לקרקע פחדה הזקנה שכמה חופני שעורי� היו. ירושלי�

החלה בוכה וטוענת שג� היא רעבה ,  יגלה את מחבואה ויפקירנה לרעבואשה
פחדה , ומשהחל לחטט בחפציה ולדשדש בקירות, ואי$ לה כלו� כדי להשביעו

ראה לי אי$ מה לתת ל� אבל , שמא יגלה את מחבואה וכדי לסלקו אמרה לו
ש� , כדי� מלאי� תאני� של קודשאגלה ל� שבבית המקדש יש בעזרת הקודש 

א� , מששמע החייל את דבריה הניח לה באמרו. תוכל לאכול כאוות נפש�
ומיד יצא לעבר בית המקדש ואני . שקר אמרת אחזור לכא$ ואשסע� בחרבי

הבית מהכניסה הדרומית ולפתע ראיתי למולי את בית &נכנסנו להר. בעקבותיו
 לעזרת הכהני� יונכנסתי אחר. שמ�א� , נו עומד במלא תפארתויהמקדש בבני

.  והתפלל)בפינה הסמוכה לצפו$(וראיתי שכה$ אחד בלבד עמד בצד המזבח 

הבחנתי בבגדי הכהונה שעליו ונזכרתי שיש מחלוקת בי$ התנאי� לגבי האבנט 
. של הכה$ ההדיוט א� הוא עשוי רק פשת$ או א� רקו� עליו פרח מחוטי צמר

תולעת "כנראה צמר של (  בהיראדו�לב$ ופרח וראיתי שאבנטו היה עשוי פשת$ 

דומה היה זה , וכובעהתבוננתי ג� ב,  רקו� עליו בחזית שמעל טבורו")שני
  .כובע הגמדי�ל
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 הצפוני של העזרה ש� עמדו שני כדי חרס לצדהחייל לא התעני$ בכלו� ופנה 
להודיע (, היתה כתובה בדיו שחור עליה�' כל אחד מה� שהאות ת  בגובה מטר

 ופתח את מגופת אחד )המותרות רק לכהני� לאכל� בטהרה" תרומה"דובר בפירות שמ
  .הכדי� והוציא מלא כפו תאני� דבשיות ואכל� במקו� ויצא מש� לדרכו

תי את עצמי עומד בשעת בוקר מוקדמת על חומת ירושלי� ראי או�פת
ל החומה  בי$ חיילי� יהודי� המגיני� ע)סאלח אדי$ בימינו' בער� מול רח(הצפונית 
כשמעבר לחומה עמדו הרומאי� באלפיה� , ל אוכל התרומה ביניה�יוג� החי

לפתע זרק אחד הרומאי� סול� . באפס מעשה, לרוחב החומה הצפונית כולה
חבלי� שנתפס בקצה העליו$ של החומה ותו� דקות ספורות החלו עולי� 

  התפתח קרב מגע בראש החומה בו הפילו.הרומאי� אל החומה בהמוניה�
סטורי יהבנתי שאני רואה את הרגע הה, אלה את אלה מראש החומה החוצה

, של יו� שבעה עשר בתמוז המקורי וכיצד נפרצת החומה בידי האוייב הרומאי
ל היהודי אוכל התרומה ודח� אותו ייל רומאי נגש אל החיחיראיתי כיצד 

ל נפל על ראשו ונהרג מפגיעת יהחי, מראש החומה למרגלותיה החצוניות
  . בקדקדוי�שבר

, שלא ידעתי איזו היא, לפתע מצאתי את עצמי צועד בסמטאות עיר באירופה
 ששב והבנתי שזה גלגולול היהודי יהחי פניו דומות לפניוראיתי גוי צעיר ש

 כדי לתק$ את מעשיו המכוערי� שכללו אכילת תרומה שאסורה עתה כגוי
ר מלא ובמנעלי� וחלול הקודש והמקדש בכניסה בטומאה ובחגו, לישראלי�

ותקונו היה לשוב כגוי ולמצא את הדר� ליהדות ולחזור . לתו� עזרת הקודש
ע� אשתו א� הוא לא עשה כ$ אלא ראיתיו , אליה ולחיות בקדושה ובטהרה

  .ובנט הקט$גויה ה

חזרתי . דברישכתבה את , כל תיאור זה תו� כדי ראייתי ספרתי אותו לאשה
 )עומד הכל לנגד עיני, יי$ בעת כתיבת שורות אלהכשעד(, לעצמי זכרתי את כל הספור

אמרתי . וראיתי שפני הא� דומי� לפני הזקנה שראיתי במרת� הבית בירושלי�
ושומה , לה זכרי אי� לבנ� היתה שומת כת� לידה בראשו מעל לעצ� העור�

שתי אלה ה� סימני הפציעה מעת נפילתו , נוספת בגבו מתחת לכת� השמאלית
כי כל סימני וכתמי הלידה שיש לנו ה� רשמי� של פציעות שקרו לגו� (, מחומת ירושלי�

, יל היהודייכי בנ� הוא הח, הסברתי לה דעי,  ומשאשרה את דברי).הקוד� שלנו
  אותו לבעוט בקודש ולחללו באכילתואת היא האשה הזקנה שבמרת� ששלחה

ואפילו א� היה כה$ היה אסור . שכישראל היתה אסורה עליו" תרומה"
ובגלל . י הכהני� בטהרה"והתרומה חייבת להאכל ע, אכילתה כי היה טמאב
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וכיו$ . ת בידי שמי� ולכ$ נהרג מעל חומת ירושלי�ושאכל זאת נתחייב במו
כ בשבעה עשר "שנהרג בשבעה עשר בתמוז חזר לעול� כדי לתק$ את מעשיו ג

ולו ל היהודי בגלגי הוא הב$ הגוי של החי,והגוי ממנו הבאת ב$ זה. בתמוז
וא� היית יהודיה כשרה שומרת תורה ומצוות היית צריכה להאנס בידי , השני

א� , ל שהיית סיבה לחטאו ולמותויגוי זה כדי להביא לעול� לתקו$ את החי
  .היות ולא היית מודעת לתורה ומצוותיה חיית אתו מרצונ�

 ,את שבת לתק$ את מעשיי� וחטאיי� מתקופת המקדש, עתה נסגר המעגל
, בי$ יתר המעשי� שהוצרכת לתק$. ואחרי כ$, פילו מגלגולי� שלפני כ$ואולי א

,  ואכ$ כ� עשית.ולחנכו בדר� התקו$, היה להביא את האד� שגרמת לקלקולו
הוא  כי רק על ידו יכל ,ל היהודי דר� בנו הגוי מגלגול שנייהבאת את החי
 המושל� ותקונו, י שחונ� בדר� הנכונה"אותו ע והפע� תקנת. לשוב לעול� זה

הניח תפילי$ שה� , החייב במצוות בשלמות" איש"היה כאשר ביו� היותו 
. שהוא קבלת עול מלכות שמי� מרצו$" שמע ישראל"ואמר עמה� , קודש

ואת עוד . שב לעולמו הרוחני, ומתו� צו� ותפילה וקדושה, ועלה וקרא בתורה 
עד אשר , לתק$ את אשר קלקלת בגלגול זה ובגלגולי� שקדמו חיי� לפני�

  .תשוב נשמת� ליוצרה זכה וברה
  

        גלגול נשמות בברוקלי$גלגול נשמות בברוקלי$גלגול נשמות בברוקלי$גלגול נשמות בברוקלי$
  

 ולדמ$ג' האחת גב, שתי נשי�, יורק&ג באו אלי למשרדי בניו"ר� שנת תשנובח
 אשה כבת 'פ' ועמה גב. מוכרת לי מבקורי� קודמי�, כבת ששי� וחמש

 שאני 'פ' תראה א� אפשר לעזור לגב, רבאי", אמרה לי. ג' גב. ארבעי� ושתי�
 'פ' ואז פתחה גב". תות דבריהיומעידה על אמ, כירה אותה מאז שנולדהמ

וספרה לי שהיא נולדה כבת זקוני� להורי� יראי שמי� בשכונת 
" שיקסע"ה, ואביה כששמע על לידתה הכריז. ברוקלי$ ניו יורק" ויליאמסבורג"

היא . וכל המשפחה כמו החליטו ביניה� שהילדה הזו שנואה ומנודה, הגיעה
  .את השנאה בוקעת מה� ומהתנהגות� אתהחשה 

, בהיותה בגיל שש הוריה הכריחו אותה לשטו� את הכלי� של כל המשפחה
ובלילות שבת היתה צריכה ילדה קטנה וממוטטת להשאר ערה עד שעות 
מאוחרות כדי לשטו� מערכות כלי� של המשפחה ושל כל האורחי� שהגיעו 

והוא , פחה לא אוהבת אותהבהיותה כבת עשר אביה אמר לה שהמש. אליה�
והיא חייבת לשל� מכספה על כל , "לח� חסד"לא מוכ$ שהיא תאכל אצלו 

 שהוכנה כתובותוהוצרכה כל יו� לאחר הלמודי� לצאת לרשימת . הוצאותיה
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את הכס� שקבלה מסרה . או לשטו� כלי� ושטיחי�, ט�&לעבוד כשומרת, לה
ועיניה ,  זה ממתקי�כל ערב לאביה שנתנ� מיד לאחיה שיקנו לה� בכס�

את , אביה קרא לה ואמר, בהיותה קרוב לגיל שמונה עשרה. רואות וכלות
החזקתי אות� בבית על כרחי רק כדי שלא תצאי , יודעת שכלנו שונאי� אות�

והחלטתי לשלח אות� מביתי , עכשיו ברו� הש� גדלת, לרחוב ולתרבות רעה
ובעוד , חת$ שכורא� כדי שלא תדרדרי לפריצות מצאתי ל� , לעולמי�

מהכס� שעבדת חסכתי סכו� ששכרתי בו דירה . שבועיי� את מתחתנת אתו
ושלמתי שכירות מראש לכמה חדשי� ומהחופה תלכי ישר לדירת� ואת יודעת 

אמ� תלמד אות� את תחזיקי את בעל� ואת הבית , לעבוד טוב ולהשתכר
ה על היא שמח .ושלו� ולא להתראותההלכות שאשה נשואה צריכה לדעת 

ולא היה אכפת לה מי , שסו� סו� היא מתפטרת מבית עויי$" בשורה הטובה"ה
  .הבחור ומה מעשיו

לקח כמה " טקס"כל ה, את הבחור היא פגשה לראשונה בחייה תחת החופה
. בקבוק יי$ ועוגה אחת, כשהיא לבושה בשמלה רגילה בנוכחות מני$, דקות

לא לפני שאביה הזהיר , לאחר החופה היא יצאה ע� הבעל לדירה השכורה
  .ויהי מה, לא תעז ליצור קשר ע� המשפחה יותרשאותה 

א� סדר יומה היה פחות או יותר , כשלבה מלא תקוה נכנסה ע� הבעל לבית
המתי$ לה , ק� בשעת הצהרי� פתח את המקרר ואכל מה שמצא" כבודו", כזה

לו והיא נתנה , מעט" רק"ואז הכה אותה , באפס מעשה עד ששבה מעבודתה
והיה שב , לשתות ולהשתכר" מסבאה"כמה דולארי� שיניח לה ואז הוא יצא ל

ושה כל מה שלבו חפ# מבלי להתחשב א� ועומכה אותה , בחצות לילה שכור 
סדר זה נמש� .  עד למחרת בצהרי� וחוזר חלילה$והול� ליש, בדיני הטהרה

ותר י" בית הכנסת"אלא שבשבת היא חזרה מ, שבעה ימי� בשבוע כולל שבת
  .ולמרות היותה שומרת מצוות נתנה לו כס� שיל� לשתות ויניח לה, מוקד�

ולאחר תשעה חדשי� נוספי� ילדה .  היא נכנסה להריו$$לאחר חדש מהנשואי
ביו� הברית . והמשי� כרגיל, א� המצב בבית לא השתנה בעקבות הב$ כלל, ב$

 היא נכנסה י� נוספי�חדשמה לאחר כ. אביה בא בלוויית מוהל שמל את הילד
, ועזבה את הבית והשכונה, שוב להריו$ ואז החליטה שהמצב בלתי נסבל יותר

ופנתה לעובדת סוציאלית שתעזור לה , "פארק&בורו"ושכרה לה דירה בשכונת 
משפט את הגרושי$ האמריקאיי� כולל ההיא קבלה מבית ו, להחל# ממצבה

  .תהוצו המונע מהבעל להתקרב לבי, החזקת הב$ והעובר ברשותה
וכשהיא , רגוע לחלוטי$לפתח ביתה הבעל הגיע , ערב אחד בהיותה בביתה

באתי רק להגיד ל� , אי$ צור� אני כבר עוזב, אמר לה, רצתה לטלפ$ למשטרה
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, ונקמתי על שעזבת אותי, "איש&אשת"שלפי תורת ישראל את נשואה ועוד� 
תי� וכל כ�  אני בת ארבעי� ושכיו�. והל�, להשאיר� עגונה כל ימי חיי�הוא 

אבל זה עוד לא הכאב שלמענו ". איש&אשת"הרבה שני� לבד ואני עדיי$ 
  .והמשיכה את ספורה, עכשיו אני נכנסת לעצ� הכאב, "הסוכריה"זו רק , באתי

, וגדלה את בנה ובתה לבד מנותקת ממשפחתה וממשפחת הבעל, היא ילדה בת
בו לה אהבה והילדי� השי, ועבדה קשה כדי לגדל אות� באהבה ובמסירות

  . על בדידותה ועגינותהוחו� שהוו לה פצוי 
יו� אחד כשהיה הב$ ב$ שתי� עשרה וחצי והבת בת למעלה מאחת עשרה 

א� בניי� נכדי ובאתי , אמנ� את אינ� בתי, הופיע אביה בביתה ואמר לה, שני�
אז הוא החליט שמה שלא יצליח , וכשהיא סרבה לתת� לו. לקחת� אלי לגדל�

בניי� מסכני� , ראי, ובמלי� מתונות ומחושבות אמר לה. יקח במח, לקחת בכח
, סבתא, סבא, וכל רצוני לתת לה� חו� של משפחה, ללא משפחה משו� צד

מה שאי$ , ולחנכ� למצוות" בית הכנסת"ולקחת� בשבתות ל. דודי� ודודות
שטובת� , מתו� אהבה אמיתית לבניה, לאחר מחשבה. ביד� ובכח� לעשות

ואמרה לילדי� הנה סבא שלכ� לכו אליו , הסכימה, נגד עיניהבלבד עמדה ל
הילדי� עשו שבת במחיצת . וא� ימצא ח$ בעיניכ� יהיה זה דבר קבוע, לשבת

וברצו$ החלו , ומתנות, אהבה, ונהנו מאוד כי מצאו חו�, הסבא וכל המשפחה
וכ� החלה שטיפת המח שלה� נגד הא� , ללכת מדי שבת בשבתו לבית הסבא

  .ה� לאט לאטלחלחל ב

יורק לא נשארי� בעיר &רוב ילדי היהודי� בניו, אב&תמוז, בהגיע חדשי הקי#
ג� הא� חסכה . ויוצאי� למחנות קי# בהרי� שמסביב, עקב הלחות הכבדה

שלחה את בניה למחנות הקי# ושלמה , עשרת אלפי� דולאר מעבודות שונות
. שבוע לבקר�והיתה באה פעמיי� ב, חמשת אלפי� דולר עבור כל אחד מה�

ושאלה את המנהל , באחד הימי� כשבאה למחנה של הב$ לא מצאה אותו
ואמר לה שלפני שלשה ימי� בא אחי� לבקרו ולקח אותו עמו לחצי , אודותיו

הא� . ולא דאגנו כי ידענו שהוא בידי� טובות, שעה של טיול ולא החזירו
אח ואשתו ה, נלחצה ונסעה כמטורפת למחנה של הבת והספור חזר על עצמו

הא� נהגה בטרו� חושי� ישר לבית אחיה . לקחו את הילדה ולא השיבוה
כדי , גברת,  אחיה פתח את החלו$ ואמר לה.היכ$ הילדי�, ודפקה בדלת ובכתה

או לפחות לבית " כתל המערבי"לכי ל. לבכות יש מקומות יותר טובי� מביתי
 לעזוב את בבקשה, ני� אותייהילדי� של� אינ� מעני. הכנסת ותבכי ש�

 נאמר לה לחכות ,הא� פנתה למשטרה והגישה תלונה. וסגר את החלו$, המקו�
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אי$ צור� לתאר את סבלה במש� כמה שבועות  .העני$ יטופל, בסבלנות
  .כשדמיונות מטורפי� רדפוה בחשבה על בניה שהוו את כל עולמה ונעלמו

רי� יו� אחד פנו אליה מהמשטרה ובקשו ממנה להופיע לבית המשפט בתא
אחיה וגיסתה כבולי� , מצאה ש� את מנהלי המחנות, בהגיעה. מסויי�

ט לכלא� עד שיגידו היכ$ צוה השופ, ולאחר שהעידה את עדותה. באזיקי�
רצונו להודות , י� אחיה פנה לשוטר שיביאהו לפני השופטילאחר יומ. הילדי�
 ש� ,שבאנגליה" סונדרלנד"פר לשופט שהוא הבריח את הילדי� ליוס, באשמה

  .יש פנימיות חרדיות טובות ויוקרתיות לילדי� בגיל�
סה שתסע לאנגליה להשיב פרט לגי, השופט צוה שכול� ימשיכו לשבת במעצר

הא� כל . המשטרה דווחה לא� על הטיסה בה שבי� הילדי�. את הילדי�
  . ששבי� סו� סו� אליההלבשל לילדילהכי$ והלילה לא ישנה וטרחה 

א� הב$ דח� אותה ממנו , � ולנשק�קרצה לחבכשהילדי� ירדו מהמטוס 
למה החזרת אותנו מפנימיה טובה בת חמשה כוכבי� " שיקסע"והלאה באמרו 

לא מתו� אהבה אלינו עשית זאת אלא מתו� אנוכיות , לבית� המשעמ� והקודר
כי א� היית אוהבת אותנו היית באה לבקרנו באנגליה ולהשאירנו , פרטית של�

הא� ההמומה פנתה לבת שהתחבאה מאחרי . אי�ש� ללמוד בתנאי� נפל
הא� הבינה שהגיסה עשתה לה� . אחיה ולא רצתה כלל לשוחח ע� הא�

היא הכניסה , וחשבה שלאט הילדי� ירגעו, שטיפת מח יסודית כל הדר� חזרה
עד כא$ , א� הילדי� הגיעו עד לחצר ואמרו לה. אות� למכוניתה ובאה לביתה

, �יאנו לא נכנס לבית� ולא נאכל ממאכל, ותרהחוק מכריח אותנו לבא ולא י
כמה שנסתה . ואיננו אוהבי� אות�" שיקסע"את , רק ממאכל הסבא והדודי�

כמה . ה� התעקשו ועמדו בשלה�, הא� לבטא את אהבתה ושמחתה על שוב�
עד שנשברה וטלפנה לאביה שיביא לילדי� , שעות עמדה הא� ע� ילדיה בחו#

נכדי רעבי� אני , ואמר לה, ע� מכוניתו ללא אוכלהאב מלא חיו� הגיע . לאכול
אבל לא אגרש� מביתי , את הדר� חזרה ה� יודעי�, לוקח אות� לביתי לאכול

. א� הילדי� ירצו יתקשרו אלי�, אל תטלפני כי לא נענה ל�. א� ירצו להשאר
הא� התקשרה כמה . הילדי� קפצו בשמחה למכונית הסבא ונסעו לביתו

הילדי� כלל לא התקשרו . זדהתה טרקו לה את הטלפו$פעמי� ובכל פע� כשה
בכאב כפול ובבדידות מכאיבה כשחייה אינ� , הא� המשיכה את חייה, אליה
אבל המשיכה באמונתה בבורא עול� להתחנ$ , ללא שו� צד תומ� וסומ�, חיי�

  .שרהוולהתפלל לו שישיב לה את בניה ואת א

 פגשה מכרה שאמרה לה  השלש עשרה בבורו פארקשדרהיו� אחד בהיותה ב
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 הא� .בנ� מחר מכניס את בנו לבריתו של אברה� אבינו ,את יודעת. פ' גב
 והתברר לה שבנה התחת$ ברוב פאר והדר .ההמומה שאלה אותה וכי בני נשוי

בבית הכנסת שברחוב " ויליאמסבורג"והברית יתקיי� למחרת ב. ונולד לו ב$
חטפה לה את , שראתה אותהכה גיסת, זמה והגיעה לבריתוהיא תפסה י". לי"
ובסיוע כמה חברות גרשו אותה ,  מעל הראש וזרקה אותה החוצה"פאה"ה

  ".ברית"כשמרחוק ראתה את בנה ע� אשתו והתינוק צועדי� ל, מהמקו�

אינני מכירה , בני ובתי נשואי�, רבאי", ימה את ספורה פנתה אלי באמרהיכשס
אבל , בשמחה הייתי מתאבדת. ה�את כלתי וחתני ואינני יודעת כמה בני� יש ל

לכ$ אני בקושי ". אי$ לו חלק לעול� הבא, המאבד עצמו לדעת"אני יודעת ש
  .כלו� תוכל לעזור לי, ממשיכה את חיי האומללי�

ולכ$ , עד עומק נשמתי מקורות חייהמזועזע כל עת ספורה ישבתי ובכיתי 
" לגול קוד�ג"ומצאתי כי ב. הסכמתי לבדוק מדוע נגזר עליה סבל כבד כזה

באירופה היתה היא בחורה יהודיה שברחה מבית הוריה והתחתנה ע� שכנה 
היא היתה . ונתקו את הקשר עמה לנצח, "שבעה"הוריה ישבו עליה . הגוי

היא ילדה לו ב$ . מאושרת בחיק הגוי שאהב אותה והעניק לה אהבה ומסירות
איתי אותה כיצד ר. והיא גדלה אותה כגוי�, ובת שלפי די$ ישראל ה� יהודי�

כשבנה והגוי מקיפי� , נפטרה לעולמה כזקנה מאושרת ע� שיער תלתלי� לב$
  .נפחה את נשמתה מחייכת על הספה, אותה באהבה ובשירה

ה� גלגולי , כשהוריה ומשפחתה עתה, ועתה שבה לתק$ את אשר עוותה
ולכ$ בתת הכרת� , משפחתה הקודמי� ששבו א� ה� כל אחד לצור� תקונו

למרות שהיו אנשי� מכניסי אורחי� ובעלי , � שנאה תהומית אליההיתה לה
, הגיעה" שיקסע"ולכ$ אביה פלט מפיו בעת לידתה ה. צדקה וחסד ע� אחרי�

והיות וכל מדותיו של הקדוש ברו� הוא ה� . מבלי שיבי$ את משמעות דבריו
ותחת כל אנחת רווחה וספוק מאהבת , חייה מלאי� סבל" מדה כנגד מדה"

ואת ילדיה . נצרכת היא עתה לאנחת כאב ונאקה מחוסר אהבת בעל, הגוי
ועד יו� , ואי$ לה זכות לגדל אות� כיהודי�, שגדלה כגוי� החזירה בגלגול

לתק$ את היותה שמחה , סרתימותה נגזר עליה להיות בודדה כואבת ומתי
  .ומאושרת מהאהבה האסורה שהיתה לה ע� הגוי

 הוצאתי ספר ."כלו� אי$ לי תקנה"אמרה היא בכתה ו, כשספרתי לה את הסיבה
. והראיתי לה אי� לעשות את התקו$ למי שהיתה ע� גוי, "שדי תפוחי�"

ואז אני , ואמרתי לה שתעשה תקו$ זה כל שבוע במש� שנה שלמה פרט לחגי�
  .מקוה שיכופר לה ותגיע אל המנוחה ואל הנחלה
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 פגשתי את ,"בורו פארק"בלכתי בשדרה השש עשרה בר שלשה חדשי� וכעב
עשתה כל שבוע תקו$ כפי  .פ'  גב,יודע אתה מה קרה, רבאי. "אמרה ליש. ג' גב

, ובמוצאי התקו$ השמיני כשהיא נטלה את ידיה כדי לאכול, שהורית לה
אני ואחותי מצטערי� על , אמא"בנה היה על הקו ואמר לה , הטלפו$ צלצל

ואני בא לתק$ , ובאני מטלפ$ מטלפו$ ציבורי שבפינת הרח, הנתוק שלנו ממ�
לאחר כמה , ערתנסהא� ההמומה לא יכלה לאכול והיתה כולה ". תואת המעו

ולקח אותה , רגעי� הב$ הופיע חבק את אמו ונשק לה בבקשת סליחה ומחילה
והמעגל נסגר כשסודר , במכוניתו לביתו ש� המתינה ג� הבת ע� בעלה ובתה

סמרו שערותי .  הבתביניה� ששבת אחת היא תעשה בבית הב$ והשניה בבית
' מה יהיה ע� גב. "ג' ואז שאלה אותי גב, ואני הפכתי המו�, למשמע בשורה זו

 אמרתי לה להמשי� כל השנה את התקו$ ואז יקרה אחת ."בנושא עגינותה. פ
או , או שבעלה ישנה דעתו ויגרשנה בגט פטורי$ כדת משה וישראל, מהשתיי�

לא שבה לאחר . ש' וג� גב, הסביבהעזבה את . ג' גב. שימות ויפנה את מקומו
  .סודר" עגינותה"מכא$ אני מסיק שג� עני$ , שנה

  נטונטונטונטוווווגלגול נשמות בטורגלגול נשמות בטורגלגול נשמות בטורגלגול נשמות בטור
  

חזרתי לבית , בטורונטו שבקנדהשנתתי לאחר הרצאה בעניי$ גלגולי נשמות 
 עמי בענייניה� שוחחמארחי בליווי כמה מהנוכחי� בהרצאה שרצו ל

לחדר פנימי לשיחה בעניינו והשאר  נכנסתי ע� אחד מה� ,משהגענו. הפרטיי�
לפתע נכנסה אשה כבת ארבעי� וחמש דוברת עברית . המתינו בחדר הגדול

הקהל שהבי$ לרגשותיה הסכי� . ת לה להכנס אלי ללא תורתובכתה והתחננה ל
היא נכנסה והחלה לבכות בקול , מיד כשסיימתי ע� מי ששוחחתי, לבקשתה

  .ולספר את סיפורה הכואב
ית תושבת תל אביב היתה היא כשהכירה מתנדב קנדי גוי והחלה צעירה ישראל
 בבית הספראורח חייה שהיה חילוני כתוצאה מלימודי� . להתרועע עמו

 ,ש� לא רק שלא הקנוה שו� ערכי� ליהדות אלא להפ�" הממלכתי"הישראלי 
בקשו ממנה " המסורתיי�"אבל הוריה . לא מנע ממנה להנשא לו כמות שהוא

באהבתה הגדולה להוריה לא רצתה לגרו� . אלא א� כ$ יתגיירלא להנשא לו 
לה� לדאבו$ לב ושכנעה אותו לעבור גיור קצר שאינו מחייב כלו� רק כדי 

תעודת "הוא עבר קורס גירות קצר ומזורז שבסופו קיבל את . להרגיע את הוריה
היתה כוונתו לשמור  שלא היתה לו שו� חשיבות בעיניה� כי בי$ כה לא" הגיור

וכל הצהרת קבלת המצוות וטבילה במקוה היתה הצגה אחת , את דיני היהדות
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גרי� מאוד  יש הרבהו, י רבני השלטו$ ומוסדותיו"כמו הרבה גיורי� הנעשי� ע(. גדולה

 כשבצאתו מבית הדי$ .)כי גיור� לא תק� לפי דרישת ההלכה, דינ� ממשי� להיות גויש
  . ע� התעודה הנכספת פנו שניה� למסעדת טריפה

 פוטר ,משנכנסה להריו$ נוס�. לאחר נישואיה� מצא עבודה ונולד לה� ב$
עקב הלח# הכלכלי הגרו לקנדה ש� הוריו המבוססי� שלבוהו . מעבודתו

  . בעסקיה� והיתה הרווחה
מיד לאחר הלידה פרצו ביניה� מריבות קשות ואז . בטורונטו היא ילדה בת

ו את הב$ אותו הוא אהב בעזרת משפחתו הוא עבר לדירה נפרדת ולקח עמ
ובכס� רב של משפחתו נהל כנגדה משפט גירושי$ אזרחיי� והצליח . מאוד

את הילדה השאיר בידה כי לא . בטענות מרמה לקבל ג� את החזקה על הב$
הוא נשא אשה גויה ומנע ממנה כל השני� לבקר את הב$ . נקשר אליה כלל

היתה הגויה מונעת את  , לקבלו לביקורי�בית המשפט של פסקי די$ולמרות 
הילד מלצאת אליה בטענות שונות ומשונות וכל מאמציה לראות את הב$ 

ואז באישור רפואי " לוקמיה"מה ג� שבמש� השני� הב$ קיבל מחלת . נכשלו
 ,הממלי# לא לתת לא� להפגש ע� הב$ כי התרגשותו תערער את מצבו הרפואי

בינתיי� מצב הב$ . בנה האוסר עליה להפגש ע� פסק די$ בבית המשפטנתקבל 
מחמיר והוא נוטה למות וכל רצונה הוא לראות את בנה ולהמצא בקרבתו 

  .שמא אוכל לעזור לה בדר� כל שהיא בעניי$ זה. בימיו האחרוני�

ושא� נצליח לדעת . ר לגלגול קוד�והשבתי לה שאי$ כל ספק שמצב זה קש
ע� אד� נוס� ולכ$ שתבא למחרת . את סוד הדבר אולי נמצא ג� את הפתרו$

בבואה למחרת התיישבו היא וחברתה לצד . ואשתדל למצא את הסיבה
 יגלה את עיני לדעתועמדתי בתפילה לפני בורא עול� שלמע$ רחמיו , השולח$

ישבתי נכח$ בעיניי� עצומות . מה בגלגולה של אשה זו גר� לסבלה הנוכחי
פות הגורמת לנפש לצאת בחלקה מהגו� ובמצב זה לצ, בתנוחת הרפייה

  .בעברה של אשה זו
לפתע מצאתי את עצמי במרכז העיר בודפשט צופה בהמו$ יהודי� שהובאו 

עומד בפתח הגדר וממיי$ את . ס.סכשחייל במדי , למקו� והוקפו בגדר תיל
ה רבי$ הקהל ראיתי צעי. הקהל מי ישאר ומי ישלח מיד למשרפות בפולניה
דת ע� הוריה בתור עומ, כבת שמונה עשרה שני� הדומה לאשה זו שלפני

הוריה נשלחו מיד למשרפות והיא נשארה במקו� ע� עוד אלפי בני אד� . למיו$
ת לאחר רדת החשיכה ראיתיה זוחלת מתח. שעמדו להשלח למחנות עבודה
בחסות החשיכה פתחה והצליחה לעבור דרכו לגדר הדוקרנית ולמרות פציעתה 

חד מה� והחלה לעלות בריצה לעבר בנייני העיר הגדולי� שממול ונכנסה לא
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באחת הקומות הגבוהות נקשה היא על אחת  .במדרגות כאחוזת טירו�
 והוא אמר לה אני ,היא בקשה את עזרתו משפתח גבר צעיר את הדלת, הדלתות

למחרת הוא . מוכ$ לתת ל� מחסה בתנאי שתתמסרי לדרישותי והיא הסכימה
כדי ,  נכרשעמה יכלה להסתובב בחוצות כבת" ארית"המציא לה תעודה 

ומיד פנתה לכיוו$ בתי היהודי� . שתצא לקניות ותתפקד כעקרת בית רגילה
וק שחו� עור שהוריו נטשוהו ינשיושביה� פונו ומצאה באחד הבתי� ת

היא .  למחנות ריכוז ושעוד היה בחיי� למרות שלא אכל מזה יומיי�כשנחטפו
גוי שהסכי� הילד מצא ח$ בעיני ה, הביאה אותו לבית הגוי והאכילה אותו

למחרת עברה ליד בית שבו נתפסו יהודי� שהסתתרו מידי . לאמ# אותו
ג� אותה , נוקת בהירת עוריהגרמני� בעת הסלקציה הגדולה ומצאה בתוכו ת

  .י שהגוי לא התלהב מהרעיו$ הוא הניח לה"היא לקחה לאימו# ואעפ
לאחר כמה חודשי� פרצה מריבה בינה לבי$ הגוי שצעק לעברה יהודיה 

.  וקרא לגסטפו שיקחוה בהיותה יהודיה מסתתרת,זוהמת עכשיו יגיע סופ�מ
ואז ה� גררוה בשערותיה לחצר וירו , היא התנגדה, משבאו הגסטפו לקחתה

  . בה בצד השמאלי של הבט$ עד שמתה מזוב ד�

לפתע מצאתי את עצמי במקו� אחר שטו� שמש ומוק� בעצי� ירוקי� בעלי 
והנה שוב נמצאת היא . ו� מדורת עצי� גדולהעלי� רחבי� מאוד ובמרכז המק

כצעירה בת שמונה עשרה מובלת ע� הוריה אל המוקד בידי קבוצת נזירי� 
הבנתי שאני נמצא . כומר ע� כובע משולשכשבראש� צועד דומיניקני� 

 כשמשפחתה נתפסו כיהודי� אנוסי� השומרי�, בספרד לפני כמה מאות שני�
ראיתי אי� שהוריה . פהיציה לשרינקווזאונשפטו בידי ה, את היהדות בסתר

הועמדו  )שדמות� לא היתה דומה להוריה בהונגריה כי היו אלה אנשי� אחרי� לגמרי(
מול המוקד ואז אמר לה� הכומר שא� ה� יסכימו להודות בנצרות ייקל ענש� 

ומיד " אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"וה� בעוז רוח צעקו . וישקל מחדש
ראיתי כיצד בדקות מועטות לשונות האש לחכו את . וקדהושלכו אל תו� המ

  . גופ� ואפילו הרחתי את ריח הבשר החרו�
כשעמדה היא וצפתה במחזה המחריד שנעשה בהוריה נגש אליה אותו כומר 

שפניו תאמו להפליא לבחור שאס� אותה לביתו בהונגריה ושהסגירה לבסו� בידי (

 אולי ,שרה תשר� על המוקד ואמר לה חבל שבחורה בת שמונה ע)הגסטאפו
הבטתי שנית על המוקד . היא הסכימה והלכה אתו. תעדיפי להכנס למנזר

 נחרדתי וצעקתי אני לא יכול לסבול ,ושמעתי את קול נפו# העצמות באש
לראות זאת אני שב אל הגו� ובאחת פקחתי את עיני ומצאתי אותה ואת 

  . חברתה ישובות בקשב
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פני מאות שני� בהיות� ע� משפחת� אנוסי� ל. אמרתי לה עכשיו הכל ברור
 הפקרת את נשמת� ,בעוד שהורי� קדשו את הש� ומתו מות קדושי�ו, בספרד

 ובמש� מאות שני� לאחר מות� סבלת בענשי מעלה קשי� ומרי� ,כדי להנצל
עד שהשיבו� שנית בגלגול לנסיו$ חוזר בהונגריה כשאותו כומר עצמו נתגלגל 

בעוד שהיית אמורה לוותר על ו ,ו� ישר לפתח ביתומשמי� זמנ, שנית לנסות�
הפקרת שנית את נשמת� ובגדת בעמ� ', עזרתו ולהסתכ$ במות על קידוש ה

 א� היות ובכל זאת ,א� כל זה לא עזר ל� ונהרגת ללא עמידה בנסיו$. ובאלהיי�
מתנדב ה,  תו� תקופה השיבו� לעול� לנסיו$ נוס�,נהרגת עקב היות� יהודיה

דומה בדיוק לבחור מבודפשט ולכומר מספרד שוב נתנסית ו תוארשהכרת 
הב$ של� הוא שחו� עור כי הוא גלגול הילד . דרכו ושוב לא עמדת בנסיו$

וכש� שאז הוא אהב אותו ג� עתה נקשר הוא , שחו� העור שהצלת בבודפשט
ואילו בת� היא בהירה כי היא גלגול הבת שמצאת ש� שהגוי לא נקשר . אליו

סבל זה של ניתוק� מהילד בעודו חולה .  אליה קריר ג� עכשיואליה אז ויחסו
מסוכ$ הוא צער עבור נתוק� כצעירה מהוריי� ומדת� ולמרות שראית במות 

  . הקדושי� שלה� בגדת באלקי עול� שעליו ה� מסרו את חייה�
 כל דברי� ותיאור� את צורת הגוי וצבע עור הילדי� ,כשסיימתי היא הגיבה

ד אלא למרות שהורי מוצא� הוא מפרס כשאני שומעת את הוא מדוייק ולא עו
השפה הספרדית אני מתמוגגת בערגה לשפה זו האהובה עלי ובשמעי שיר 

 בגיל שמונה עשרה נאנסתי ,ולתוספת. בשפה זו אני עומדת כמהופנטת
דברי� שכנעוני להתחזק בבורא עול� ולהבי$ . א"אלנבי בת' בברוטאליות ברח
  . אתפלל מעתה בתחינה אולי יחנני וישמע קוליאליו, את גזירתו הקשה

        

        גלגול נשמות בניו יורקגלגול נשמות בניו יורקגלגול נשמות בניו יורקגלגול נשמות בניו יורק

  
 השולח$ ישבו זוג הורי� לידלפני שלשי� שנה התארחתי בליל שבת בניו יורק ו

 ואילו הבת ,שמחהמלאת  והבת הצעירה היתה מחייכת. מבוגרי� ע� שתי בנות
 , הלכואחרי הארוחה כשהבנות.  מאוד היתה עצובה,המבוגרת כבת שלשי�

, דיי$ רווקהשעהבת הגדולה  תעשה ע�היא ה מה לושאפנתה אלי האמא 
היא התארסה . ע� שדוכי� ל� להוצדקת ולא ה, מורה, בחורה יראת שמי�

מאז כל מי ששמע . ובטלה את הקשר כשהתברר לה מהותו של הבחור, בעבר
מאורסת ויצאה עכשיו ואילו אחותה הצעירה  . בורח ממנה,שהיתה מאורסת

ת לפגישה ע� הבחור שלה והמבוגרת יושבת בקומה העליונה ובוכה כע
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 ולא .רק על גופתה, בדמעות ואמרה במפורש שלא תית$ לאחותה להתחת$
ליל שבת לפני בשיו עכאמרתי לה טוב שאמרת לי את זה . יודעי� מה לעשות

מחר אולי אלת חלו� והלילה ש ותעשנסה לאני א, זה הזמ$ המתאי�, השינה
ל שעבר ושבגלג תשובה עשיתי שאלת חלו� וקיבלתי.  תשובהה ליתהיבבוקר 

מידה כנגד מידה , ולכ$ נגזר עליה לסבול כל החיי� בודדה. היא חטאה ע� גוי
  . על האהבה האסורה שהיתה לה

בגלגול שעבר חטאת ע� גוי ולכ$ , בבוקר קראתי לבחורה ואמרתי לה תראי
 ,א� את רוצה להתחת$. המדה כנגד מדחשבו$ של זה . מהשמי� עצרו אות�

במוצאי  ).כסדר התיקו$ המופיע בספר שדה תפוחי�(. תעשי תקו$ למי שהיתה ע� גוי
   . למקומי עזבתי את המקו� וחזרתי שבת

משהרמתי את השפופרת , צלצלטלפו$ ה ,תי באר#והיבאחרי שלשה חדשי� 
  עכשיו אנחנו לוקחי� את,ואחיה אמר לי.  אותה ברקע צורחת ובוכהשמעתי

 , והאחות הגדולה שוכבת על הדלת ולא מאפשרת לה לצאת,אחותי לחופה
. ביקשתי אותה לטלפו$. צורחת מר שלא יתכ$ שאחותה תתחת$ לפניהו

, אמרתי לה.  היא אמרה כ$,עשית את התיקו$ שאמרתי ל�הא�  , אותהיושאלת
 שבחתונה תמצאי את החת$ קוהאני מ. תלכי לחתונה, א� כ� קומי תתלבשי

החבר הכי קרוב של . התלבשה והלכה לחתונה, היא קמה. כנעתי אותהש. של�
. ב$ עשרי� וחמש ראה אותה ולא גרע עי$ ממנה, החת$ שהיה כשושבי$ שלו

. ה� התחתנו וה� מאושרי� עד היו�ה� נפגשו ואחרי זמ$ קצר למחרת 
� הילדיובאו לקבל את פני היא ע� בעלה , לביקור'  למיאמי בי#כשהגעתי

  . היתה כולה מאושרת ומחייכתו ,קטני�ה
  

        בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיובכל דרכיו וחסיד בכל מעשיובכל דרכיו וחסיד בכל מעשיובכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו' ' ' ' צדיק הצדיק הצדיק הצדיק ה
  

 בבקשת עצה עקב  באו אלי שני� ממכריב" שני� בהיותי בארהכמהלפני 
  .הסתבכות� הכספית בידי נוכל שהוליכ� שולל וכ� פרטי המעשה

$ "עסק בניהול חברה להשקעות והשקיע את כספי לקוחותיו בגכסי נדל' מר א
באחד הימי� פנה אליו גוי בעל . ריבית קצוצה לשאינ� בני בריתובהלוואות ב

נכסי� בבקשת הלוואה של חמש מליו$ דולאר בתשלו� של עשר מיליו$ דולאר 
, לאחר שנה ישול� הקר$ של חמש המליו$ דולאר בשלמותו, ריבית כדלהל$

ולאחר עוד שנה נוספת , ולאחר שנה נוספת ישול� חמשת מליו$ דולאר ריבית
לתשלו� החוב כולו ימשכ$ הוא את כל הנכסי� . מש מליו$ דולאר ריביתעוד ח

והציג מסמכי� מקוריי� , שבבעלותו הנאמדי� בס� עשרי� מליו$ דולאר
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ושאומתו על ידי , המאשרי� שנכסי� אלו רשומי� במשרדי הממשלה על שמו
  .בדיקה במשרד רישו� הנכסי� בממשלה

ופנה , יו$ דולאר מכספי משקיעי�שהתלהב מעסקה זו היו בידו שני מל' מר א
ד והציע לו להשקיע שלשה מליו$ דולאר בעסקה זו תמורת "לידידו שהיה עו

ד נענה מיד לעסקה מפתה זו והפקיד בידו "העו. קבלת ששי� אחוז מהרווח
ושני מליו$ , שלשה מליו$ דולאר שמקור� היה מליו$ דולאר מכספו הפרטי

תו� . סיו� המשפט של לקוחותיודולאר מכספי נאמנות שהיו בידו עד ל
מחשבה לגרו� שהמשפט יימש� מעבר לשנה שאז יוחזרו לידו שלשת מליו$ 
הדולאר של הקר$ ויופקדו שני המליו$ שנית בחשבו$ הנאמנות מבלי שאיש 

  .יבחי$ במעילה זו

כמה חודשי� לאחר שההלוואה בוצעה הודיע לה� הלווה שפשט את הרגל 
שמח מאוד כי חשב שעכשיו יוכל לממש ' מר א. ואינו יכול לשל� לה� מאומה

א� , את כספי ההלוואה והריבית בפרק זמ$ קצר מהנכסי� הממושכני�
לתדהמתו נתברר לו שנפל קרב$ בידי נוכל שבימי� הבודדי� שבי$ הצעת 
העסקה ובדיקת כל המסמכי� השייכי� למשכנתא לבי$ ההלוואה בפועל פנו 

סכ� גירושי$ שמפורש בו שהאשה הלווה ואשתו לבית המשפט והציגו ה
והסכמת , מסכימה לגירושי$ בתנאי שכל הנכסי� השייכי� לבעל יעברו אליה

ומיד לאחר חתימת ההסכ� על ידי השופט הועברו הנכסי� על . הבעל לתנאי זה
 וההלוואה בפועל נעשתה לאחר שעברו הנכסי� לבעלותה הבלעדית ,שמה

ה שלא בדק שנית בעת ו של המלווזו אשמת. ואי$ לה� ממה לגבות את החוב
  .ההלוואה בפועל את עניי$ הבעלות וסמ� על הבדיקה שעשה כמה ימי� קוד�

והמשקיעי� תובעי� ממר א את כספ� ויש חשש , מאז ההלוואה עבר זמ$ רב
ד נתגלתה מעילתו ונחקרה "והעו, לשימוש באלימות כלפיו וכלפי משפחתו

 הוא למשפט שהעונש למעילתו צפוי, ד"במשטרה ומלבד שלילת רשיונו כעו
  .שר שנות מאסר ואינ� יודעי� כיצד להחל# ממצב�החרמת כל רכושו ועהוא 

הסכמתי לבדוק את עניינ� בשאלת חלו� הנעשית בליל שבת ובקשתי� לשוב 
ות מוש בזה למרכיו� אני לא משתמש בזה כלל כי נענשתי משמי� על השי( .לאחר השבת

  ).שענו לי תשובות נכונות
בה לשאלתי הראוני בחלומי את שניה� בגלגול� הקוד� כזוג נוכלי� בתשו

 היו ה� נכנסי� לעיר . והמשקיע היה המבצע,ד היה הראש המתכנ$"כשהעו
שאי$ מי שיכיר� ושוכרי� לכמה חדשי� דירת פאר מרוהטת ומשלמי� מראש 

וכל , ומוציאי� את הדירה למכירה במחצית משוויה, ב לא יפתיע�"כדי שבעה
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א אמרו לו שא� ית$ מיד עשרה אחוז מהמחיר יחתמו אתו חוזה וימתינו מי שב
הרבה . לו עד שיברר את עניי$ הבעלות וכשירות המבנה במשרדי� המתאימי�

פתאי� שהתלהבו מהדירה וממחיר המציאה חתמו את� חוזה מיידית כדי לא 
וכ� שלשלו לכיס� סכו� הכפול כמה ממחיר הדירה , להחמי# את הקגייה

, וח מכרו ג� את תכולת הדירה במחיר מוזל ונעלמו מהמקו� בעוד מועדולקינ
לפונדק אחד ' ועתה באו לשל� על מעשיה� וזימנ� ה. למקו� הונאת� החדש

ומעתה עליה� לסבול מעוני כבד ושאר ייסורי� , והפיל� בידי נוכל כמות�
  . מדה כנגד מדה, לתיקו$ נשמת�

לה� שבעניי$ הכס� אי$ מה לעשות בשוב� אלי ספרתי לה� את חלומי ואמרתי 
ושכיו$ שאת הגניבות אינ� יכולי� להחזיר מוכרחי� ה� לחיות בגלגול זה 

ואליו ה� ,  זההבמעש' אבל הייסורי� והמאסר ה� על חטא שחטאו לה, בעוני
. יכולי� לפנות ולבקש את מחילתו ואז לפחות יינצלו מהייסורי� שנגזרו עליה�

והוא , בה למעשי הנוכלות הכוללי� יו� של צו�ד סדר תיקו$ ותשו"נתתי לעו
אמרתי לו שאני מאמי$ שבזה הוא נפטר מהמאסר הקבוע . עשה ככל הנדרש

ואכ$ במשפטו השופט קבע שלאחר שהבנק יקבל את כספי המשכנתא . בחוק
וחייבו בתשלו� נוס� של אל� , שאר הרכוש יעבור להחזרת חובו ללקוחותיו

וכשהתובע בקש עשר שנות , ר אותו לביתודולאר כל חודש לחובותיו ופט
מאסר אמר לו השופט אינני שולח אותו למאסר כי די לו שרשיונו נשלל 

ומשהתובע אמר לו אי$ זה ביד� וצרי� אתה להכניסו לכלא מכח . ורכושו נלקח
ואכ$ עברו מאז . השיב לו א� פסק הדי$ לא נראה ל� אז תערער עליו, החוק

אבל לא ישב בכלא  ,שי למחייתו בעבודה אחרתד מרויח בקו"כמה שני� העו
  .  התקבלכי תקונו 

  ....גלגול נשמות בפריזגלגול נשמות בפריזגלגול נשמות בפריזגלגול נשמות בפריז

בי$ .  קבלתי קהל שבא להתייע# עמי בנושאי� שוני�באחת מנסיעותי לצרפת
אי$ , ריו את הדלת והתיישב אמר לי בלחשהנכנסי� היה אד� שלאחר שסגר אח

 שחי ע� גויה תישפחלי בעיה ובאתי כדי לומר ל� שאחרי בתור נמצא קרוב מ
 נכנס אחריו בחור צעיר כב$ ,משיצא.  עשה מצוה ותפריד ביניה�,זה כמה שני�

וסיפר לי שהוא סובל ברגליו ממחלת עור קשה ' עשרי� וחמש שני� ששמו א
  .תיצובקש את ע. ושטובי הרופאי� לא הצליחו לרפאה
לה המחלה תתפשט ותגיע ג� לברית מי' אמרתי לו שאני מקווה שבעזרת ה

אמרתי לו כי , הבחור נבהל למשמע אוזניו ואמר מדוע אתה מקלל אותי. שלו
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 ועדי� שהמחלה ,אתה שוכב ע� גויה ומחלל את ברית הקודש במקו� הטומאה
הוא נדה� מני$ יודע אני דבר זה וחשב שרוח . אותתפשט ולא תוכל לחט

 החל לגמג� ושאל אותי כיצד, הקודש שורה עלי והפכתני ליודע נסתרות
לא חשבתי ( מיד עניתי לו ששמעתי דבר זה מהאד� שנכנס לפניו ,גיליתי סוד זה

כי דבר זה , לנצל את התרגשותו ולתת לו תחושה של יודע נסתרות כדי להצילו מ$ החטא

שפירושו שאפילו מדבר הגובל בשקר ". מדבר שקר תרחק "ואמרה תורה, הוא בבחינת שקר

ומשות� כזה אי אפשר להרוויח , ת השט$ לשות�והמשקר לוקח לו א. צרי� להתרחק ממנו

והמשקר כדי להשיב בני אד� בתשובה . וריווח כזה סופו להפסד כפול ומכופל, בשו� אופ$

קו� יותר קשה סופ� שיצאו מהאמונה ויפלו למ, ישובו עקב דבריוולי י שלכתחילה א"אעפ

במאה מששמע את דברי נרגע והחל לומר שאנו חיי�  .)ממנו היו לפני ששבו
 ולבה ישר והגו$ יותר מכמה ,העשרי� וכל בני האד� שווי� והעיקר הלב

 .' ושהיא בעלת צדקה וצמה עמו ביו� הכיפורי� וכדו,יהודיות שהוא מכיר
אמרתי לו שמצוות הצדקה וצו� יו� הכיפורי� ה� כמלח הנית$ על הבשר 

ר אבל בשר חזי,  שלבשר כשר זה עוזר,להוציא את דמו ולהכשירו לאכילה
כמה מלח שישימו עליו להכשירו עדיי$ אסור הוא באכילה ושלא יבלבל את 

 שהבחורמשראיתי . גויה היא גויה והדבר אסור בתכלית, מוחו בדמיונות שווא
תו ועל ע מעבירי� אותו על ד הזההוא אד� ישר ורק תאוותיו וסנוורו מהעול�

 די$ ודיי$ שאסר � וישהי א� אני אוכיח ל� שג� בימינו יש אל, אמרתי לו,דתו
והשיב אפרוש ממנה , ותורת משה אמת מה תאמר, את הגויה באיסור חמור

  . אבל דבר זה לא נית$ להוכחה ואינני חפ# בפילוסופיה, ואשוב בתשובה
מיד הוציא הוא מארנקו את תמונתה ,  שיראני את תמונת הגויהנובקשתי ממ

. 'ז אמר לי ששמה טתי בדמותה ושאלתי לשמהבה,  והראה לי)תמונת פספורט(
עת ללא שו� אמרתי לו א� אתה רוצה להכיר את האמת בצורה ברורה ומשכנ

אפשר לאחר יו� ' שי הקרוב ונפגש במקוה ואז בעזרת הבא ביו� ש, פילוסופיה
 ומה טיב הקשר שלכ� מגלגול קוד� בצורה ,תגלה מי אתה ומי היאש

  . והוא הסכי� מיד, משכנעת
 ובשעה שהוא טבל , טבילותכמהשתי ממנו לטבול נפגשנו במקוה וביק' ביו� ו

 הלילה אני 'שבעזרת המשסיי� אמרתי לו . כיוונתי את הכוונות הנצרכות
והיות ואת השבת אשבות בעיירה , מקווה לקבל תשובה משמי� בעניינו

  .ויווכח באמיתות הדברי�' הסמוכה שישוב אלי ביו� א
ושהוא יבוא מחר לעיירה '  אמר לי שאי$ לו סבלנות לחכות עד יו� אהבחור

י מוכ$ שיחלל שבת ומה ג� נאמרתי לו שאינ, הסמוכה לשמוע את התשובה
 אמר לי שהוא מוכ$ לשבות בעיירה הוא. ' ושיצטר� להמתי$ עד יו� א,בגללי
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, החל מערב שבת ועד למוצאי שבת ובלבד לקבל תשובה מעניינת בהקד�
אמרתי לו . תארח כל השבתושיש לו חבר דתי בעיירה זו שאצלו הוא יוכל לה

רו בבית הכנסת בזמ$ י בתנאי שאראהו הערב יחד ע� חב,שאני מסכי�
ולאחר . רוי וחבהבחורבתפילת ערבית באותה עיירה הגיעו ,  ואכ$.התפילה

 הוא אורחו לכל השבת ושג� מחר בבוקר שהבחוררו יהתפילה אמר לי חב
  .יגיעו שניה� לתפילה

 ,הבחורמי הוא בחלומי לבורא עול� שיראני התפללתי לפני השינה בליל שבת 
וציינתי שאיני מבקש לדעת זאת לא . ומי היא גויה זו ומה טיב הקשר ביניה�

ת שחת רדועה מישראל מלתאלא כדי להציל נפש , לש� כבוד ולא לש� שכר
  .ושעל כ$ נא לעזור לי בעני$ גדול זה

 אחד בעמק ואיש$ וארא בחלומי והנה נמצא אני בראש הר גריזי� כשמצד
בכפר אד� כב$ ו , ובעמק שמצד שני של ההר נמצא כפר,נמצאת העיר שכ�

כי דמות , בכל גלגולי האד� מראה פניו דומי�( לבחורחמישי� שמראה פניו דומי� 

 מלקט ירקות מגנו ומעמיס� על .)והנפש הלא אחת היא, הפני� ה� כדמות הנפש
 ירקות שרקתי הבחנות והתבוננתי בטיב הירק. עגלה למכר� בשוק העיר שכ�

, ירקות כתירס,  גדלו בגנתו'ובצל וכדושו�  העתיקות כחסה ותרד אר# ישראל
הבנתי שאני נמצא . לאחר שני� לא היו ש�לאר# ו ובאשה' עגבניות וכדו

  . בבחינת הזמ$ כמה מאות שני� אחורה
 מגיע לעיר ומוכר את סחורתו לעקרות ו ראיתי,תו� כדי עומדי במרומי ההר

 יהודיה נשואה כשגופה וראשה עטופי� בצניעות באה ביניה$ו.  השונותהבית
בהגיעה אל דוכנו שבתה היא . 'זמראה פניה דומי� לגויה ו, ורק פניה מגולי�

ובעודה בוחרת לעצמה ירקות ,  ומוחו החל לתכנ$ אי� להפילה ברשתו,את לבו
כ$ להביא פנה אליה ואמר שא� היא תקנה ממנו כמות כפולה של ירקות הוא מו

תוי ולאחר יהיא קנתה את הפ. לה אות� עד ביתה לאחר שיסגור את דוכנו
הגיע כש . הראתה לו את הדר� לביתה,שבחרה לעצמה כמות הגונה של ירקות

מסר לה את הסחורה אמר לה שהוא מבטיחה שבכל פע� שהיא תקנה  ולביתה
טוב " על והיא הודתה לו. ממנו כמות כזו הוא יביא לה את הקניה עד לביתה

  .ועשתה כדבריו" לבו
וכשעמד ,  מגיע לביתה ע� סחורהראיתיו, עודני עומד במרומי ההר בחלומי

אמר לה שהוא צמא וא� אפשר , במרכז החצר והבחי$ שאי$ איש בבית מלבדה
ה היא לכד גדול שעמד בפינת החצר ומזגה נגשראיתי כיצד . לקבל כוס מי�

תו� כדי  .בחצרה ושתה את המי� לאטהוא ישב על אב$ . כוס מי� והגישה לו
בדברי� אלו נגע הוא בנקודה , והחמיא ליופיה, דברי חיבה זרק לעברה שתיה
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ומילי� אלו הרוו את , כי בעלה מעול� לא החמיא לה. רגישה מאוד בחייה
והוא ניצל , וגרמו לה לפתוח בפניו את סגור לבה, נפשה הצמאה למילות חו�

תו� מובשעת מעשה  ,בחטאו פלתה עד שנזאת ובלשונו העגלגלה מש� או
בכמה .  הוא נש� את אצבעה והיא משכה את רגלו,שמא יכנס מי פתאו� לח#

בכל ו, שניה� בחטא זה כששניה� לחוצי� שמא יתגלוהזדמנויות נפלו 
  . את רגלושכה מאש� את אצבעה והיהפעמי� הוא נ

נייני� לפתע מצאתי את עצמי צועד ברחוב ארו� באירופה כשמצד ימי$ ב
ובעודני צועד עצרתי ליד בני$ , גדולי� מאוכלסי� ובצד שמאל אג� גדול פתוח

גדול ופתחתי את דלתו ומצאתי את עצמי בבית חרושת לאריגת בגדי� כשכמה 
 )טר� הומצא החשמל( , בצורה ידניתהמופעלותנשי� אורגות בגדי� במכונות 

הבנתי שעתה רואה . 'ומנהל העבודה הוא גבר יהודי צעיר שפניו דומי� למר א
שבה� הוא היה , מאות שני� לאחר גלגולו הקוד�,  בגלגול נוס�הבחוראני את 

לפתע נכנסה בחורה צעירה גויה ופנתה . ובגלגול של בעל חי" כ� הקלע"ב
פניה היו דומי� לאותה יהודיה שעמה חטא בגלגול קוד� , אליו ובקשה עבודה

ר שני� של עונש בכ� הקלע בייסורי�  והבנתי שלאח)שעכשיו הוא עמה' ולגויה ז(
 ומתפקידה להתעורר ולחפש את ,שבה לעול� עתה כגויה, נוראיי� על חטאה

ובי$ היתר על שניה� להתנסות א� , האמת ולהתגייר ולשוב לצור מחצבתה
  .ישובו ויפלו בחטא יחדיו

, בראותו אותה עמדה פעימה אחת בלבו ונפשו נמשכה אליה באופ$ לא מוסבר
� את אחת העובדות והושיב אותה במקומה והראה לה כיצד לארוג מיד הקי

 ראה שהעבודה ,לאחר זמ$ קצר לראות את מעשיה משחזר .במכונה זו
אבל כדי לא לוותר עליה הציע לה . שאינה מתאימה לעבודה זוהבי$ מקולקלת ו

וכ� הפכו שניה� לחברי� קרובי� ולזוג קבוע . לעבוד כפקידה במשרדו
 הוא בעת החטא ,ו יחד כשבאופ$ תת הכרתי מבלי לדעת מדועשהתגוררו וחטא

  .נוש� את אצבעה והיא מושכת את רגלו
בי$ היתר ראיתי כיצד נסעו שניה� יחד בכרכרה רתומה לארבעה סוסי� ואחד 

, הוא הצליח לקפו# ממנה ללא פגע, הסוסי� השתולל וגר� לדרדור העגלה
  .לאור� הרגל בחת� עמוקואילו היא נפלה תחת העגלה ונפצעה 

לפתע מצאתי את עצמי בפריז של ימינו עומד באחת הכיכרות וצופה לתו� בית 
 ראיתי שני בחורי� יהודי� בער� בגיל עשרי� יושבי� ומשוחחי� כשפני ,קפה

הבנתי שנמצא אני לפני כארבע שני� אחורה ורואה . לבחוראחד מה� דומי� 
, ת אנגליות וישבו לשתות תהלפתע נכנסו שתי צעירות גויו. בגלגולו זה' את א
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משהבחנתי בה$ ראיתי שפני אחת מה$ הוא כפני היהודיה משכ� והגויה 
עוד הבנתי שחברתה אינה . עתהמתרועע הוא שעמה ' מאירופה וזו היא הגויה ז

אבל למרות . יצילנו' סת� חברה אלא שתיה$ מואסות בגברי� וחיות כבני זוג ה
היא הרימה את עיניה ג� , סתכל עליה הרי� את עיניו וההבחורזאת ברגע ש
ללא שו� שהיות הוא ביקש ממנה לצאת . ז כמגנט"לב� נמש� זל, והסתכלה בו

ומאז מזה , והיא ללא ניד עפע� עזבה את חברתה ויצאה עמו שלובת זרוע, עמו
 היא מושכת את רגלו החטאשניה� בעת ש ראיתי .כארבע שני� שניה� יחד

עוד ראיתי שלאור� רגלה יש .  לב למעשיה�והוא נוש� את אצבעה מבלי שי�
קוד� הפציעה בגלגול צלקת השהיתה  במקו� , לידהכת�פס ארו� של 

  .כשהעגלה נמעכה עליה

במתח הבחור בסיו� התפילה נגש אלי ו ,רויחבו הבחור ותפילת שחרית הגיעל
השבתי לו ודאי שיש בידי תשובה . כבד ושאל אותי א� יש לי מה לומר לו

הא� אתה . א.  אבל קוד� רצוני לשאול אות� כמה שאלות,ר�מפורטת עבו
 מדוע בכל פע� ,שאלתי אותו א� כ� הדבר. והשיב ודאי, באמת אוהב אותה

הוא נדה� משאלתי . הא� זו אהבה,  אתה נוש� את אצבעה,שאת� חוטאי�
לא ייתכ$ שהיא אמרה ל� כי היא נמצאת כרגע , ואמר לי מי סיפר ל� את זה

אמרתי לו הרי . וזר לא יודע זאת, נגליה בביקור אצל הוריהבאוקספורד שבא
אתה יודע מה היא עושה באנגליה שמחו# לביקור בני משפחתה מקיימת היא 

ושאי$ היא מסוגלת להיות ע� שו� גבר בחייה פרט ,  ע� חברתהקשר מיוחד
למה כשאת� יחד היא מושכת , הוספתי ושאלתי מידו,  נכנס להל� הבחור.ל�

מטורפת והלא חטאת ג� ע� נשי� אחרות ואת א� אחת מה$ לא את רגל� כ
ובטר� התאושש שאלתי אותו הא� אתה . נשכת וא� אחת לא משכה את רגלי�

הבחור יצא מכליו ושאל . מודע שיש לה כת� לידה ארו� על רגלה לאור� הרגל
וענה לי הכל , שאלתי אותו הא� אתה מאשר את הפרטי�, מניי$ ל� כל זאת

תי  ופע� תו� כדי מעשה נשכתי את אצבעה כל כ� חזק עד שהוצרכ.אמת ויציב
  .לקחת אותה לטיפול רפואי

שהוא כולו דרו� ומתוח סיפרתי לו את אשר הראוני בחלו� הלילה ושעתה כ
 וזה עצמו מחסדי הבורא כי לא ,שבו שניה� פע� נוספת לתק$ את מעשיה�

ת הנאת� עתה אי$  שניה� מקלקלי� ותמור,במקו� לתק$אבל  .ידח ממנו נדח
ב ולגלגולי� "ז אז ודאי לעוה"ק# לענש� ולמה שמחכה לה� א� לא בעוה

 ושכבר עכשיו העוני הוא מנת חלקו ושהוא נאל# להתפרנס מנדבותיה ,נוספי�
 עוד אמרתי לו שתפקידה הוא להכיר את .דבר שגור� לו להשפלה כבדה

הגיע לצור היהדות ולהתגייר כי נשמה יהודית שוכנת בתוכה הצריכה ל
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אבל ג� א� היא תתגייר אסורה היא עליו כי הוא בא להתייסר , מחצבתה
לתק$ וזאת כדי  ,באהבתו אליה מבלי להיות עמה ואפילו לא בקדושה ובטהרה

ושא� מכיר הוא בצדקת דברי ואמיתות� . את מעשיו עמה בגלגולה כאשת איש
בורא עול� אי$ לו מנוס אלא להיות ישר ע� עצמו ולשוב בתשובה שלמה ל

  .ציוונו עליה�וולמצוותיו אשר קדשנו בה� 
 השיבני שלאחר שפע ראיות כאלה המסביר את הנעשה בתת הכרת� הבחור

אי$ לו מנוס אלא להודות באמת ולשוב , ואת פשר הסימ$ ברגלה, בהיות� יחד
אמרתי לו שישוב אלי בשבוע הבא . ר כדי$ וכדתושמיוכבר שבת זו . אל האמת

  . דר� התשובהואז אראהו את 
.  ועודנו מחזיק בתשובתו בכל לבו ונפשוהבחורלאחר כמה ימי� שב אלי 

 הראיות המוצקות והידיעה כי ,ולמרות אהבתו העמוקה והחזקה אל הגויה
 עשו את ,התעלמות הזמנית סופה כשלו$ ואבדו$שהמהאמת לא נית$ לברוח ו

 ואי$ לו קרוב והיות, טוב ביותר שיעקור מצרפת לירושלי� החלטנו שה.שלה�
או מכיר בה הסכמתי שיבוא אלי ויהיה סמו� על שולחני ויתגורר בחדרי המכו$ 

הוצר� הוא למש� חודש ימי� כדי . הלתיישנ" שער יוס�"לתודעה יהודית 
  .לסיי� את ענייניו ועסקיו בצרפת עד לעלותו ארצה

קיבל אותה הוא .  בפריספתת� המשותדירמאנגליה ל' באותו שבוע שבה ז
 .מיד סיפר לה את כל הקורות אותו מאז שפגשני ועד לאותו רגעומחה רבה בש

 וכגבר רק אות� אני אוהבת אות�, אמרה לו ראה, משהכירה בכנות דבריו
מחר  . ואני מברכת אות� בדרכ� החדשה. ואי$ לי נטיה לגברי� אחרי�, בלבד

  בדמעות. אתי קשר מכתבי�שמור אבל בבקשה ,אנגליהבאשוב לבית הורי 
לילה לנו שניה� באותה דירה  ב.בעיניו ובלב אוהב ונשבר הסכי� לדבריה

. ומהדר גאונו' מפחד ה,  שבר את יצרו ולא קרב אליה,ולמרות תאוותו ואהבתו
למחרת בבוקר ליוה אותה לתחנת הרכבת ועתה הפע� הוא נשבר קשות ונפרד 

ארתי ל� בעת פרידת� היא אמרה לו דע כי הש. דמעות כאב וצער עמוקבממנה 
בלב נשבר ובלב .  שלו� ולהתראות,מכתב פרידה תחת הכרית בחדר השינה

 ופתח את המכתב בו הוא מצא כמה מאות לירות שטרלינג דירהכואב שב ל
יודע אתה כי לבי , יקירי' א, וכמה אלפי פרנקי� צרפתיי� בצירו� המילי�

ודעת אני  י, ולכ$ השארתי ל� את כל כספי שקיבלתי מהורי לתקופה זו,אית�
שזקוק אתה לכס� זה כדי לשל� את חובות הדירה ושאר חובותי� ולנסיעת� 

 ,זכור כי אני נשארת נאמנה באהבתי לגבר אחד בלבד וזה אתה. לאר# אחרת
 ונסיונו לשוב ,מכתבה קרע את לבו. וכל זמ$ שתרצה לשוב אלי מחכה אני ל�
נע והידיעה שזה אבל האמת בה שוכ, אליה היה גדול וכואב וכמעט שעשה זאת
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 ,כמה גלגולי� ששב הוא כדי לתק$ ומי יודע א� זו אינה הזדמנות אחרונה
  . עמדו מנגד ובצר לו פנה אלי לקבל חיזוק ועידוד

אבל ע� ישראל ניח$ , מבי$ אני טוב את כאב�. אמרתי לו בער� כדברי� האלה
נגד בכוחות נפש כבירי� לעמוד בניסיו$ עד כדי מסירות נפש והשלכת חיי� מ

 . ולפי גודל הצער והכאב כ$ גודל התקו$ לנפש�. ולמע$ תורתו' למע$ ה

והתארח בביתי ול$ במכו$ , לאחר כמה שבועות הוא הגיע אלי לירושלי�
אבל מדי לילה הוא ק� לאחר , במש� היו� הוא למד ועבד. ליהדות שבהנהלתי

עמי� חצות וישב וביכה את גורלו ואת אהבתו בהזכירו את שמה כמה וכמה פ
  .ובדברו אל תמונתה

אני מניח שג� , והוא השיב לה במכתבי�, היא שלחה לו כל כמה ימי� מכתב
כי מצידי נמנעתי מלדוש , טלפ$ אליה מדי פע� למרות שלא שמעתי זאת ממנו

  .בענייניו איתה
לאחר כמה שבועות הוא פנה אלי שבור ורצו# לחלוטי$ וביקש את מסמכיו 

מסרתי לו . וב אינו יכול יותר ושהוא חוזר לצרפתשהפקיד בידי והודיע לי שש
את מסמכיו ועוד הוספתי לו מכספי ורק ביקשתי ממנו שכל צעד שברצונו 

  .ולא ינהג בפזיזות של רגעי משבר, לעשות שימתי$ יו� נוס�
למחרת הוא שב והחזיר לי את המסמכי� והכס� ואמר לי שלאחר ליל נדודי� 

שוב את חייו ואת חלקו בעול� הבא בגלל קשה ומייסר החליט שחבל להפסיד 
אהבה אסורה ושהוא החליט להתמסר יותר לעבודה וללימודי� שירגיעו ממנו 

  .את להט האהבה
הוא פגש , לאחר תקופה של לימודי� ועבודה וקשר מכתבי� הדוק איתה

בטר� נישואיו הוא סיפר לה על , במסגרת עבודתו בבחורה טובה ויראת שמי�
 קשרי המכתבי� שביניה� ושהזמ$ עשה את שלו ועכשיו אהבתו לגויה ועל

ושחזקה היא עד כדי נישואי$ מושלמי� , פתוח הוא לאהבתו החדשה אליה
הבחורה שראתה את כנותו ויושרו הסכימה להינשא לו ויחדיו . ומוצלחי�

  . וכשר בישראלאוהבהקימו בית 
בישראל ע� גר ' מר א. כעשרי� וחמש שני� עברו מאז ועד כתיבת שורות אלו

לפני בהיותו . במש� הזמ$ הל� ופחת' קשר המכתבי� ע� ז. אשתו ובני ביתו
בה הוא הכיר , ע� אשתו בביקור בצרפת בהסכמת אשתו קרא לה לפגישהשני� 

והיא , לה את אשתו ובקש ממנה להתגייר לצור� תקו$ נשמתה וללא קשר אליו
מת לחכמתו ותורתו אבל יראתו קוד, אליהעדיי$ מקו� בלבו לאהבתו . סירבה
ברו� אלהינו שבראנו לכבודו ברו� אלהינו שבראנו לכבודו ברו� אלהינו שבראנו לכבודו ברו� אלהינו שבראנו לכבודו , ובכל יו� מתפלל הוא בכוונה את התפילה, בלבו

        . . . . ועי� ונת$ לנו תורת אמתועי� ונת$ לנו תורת אמתועי� ונת$ לנו תורת אמתועי� ונת$ לנו תורת אמתתתתתוהבדילנו מ$ הוהבדילנו מ$ הוהבדילנו מ$ הוהבדילנו מ$ ה
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        מעשה הכלבמעשה הכלבמעשה הכלבמעשה הכלב

אודות , לפני כמה שני� פנו אלי משפחה מאי ש� באר# וסיפור מדהי� בפיה�
הניח בני� נפטר לבית עולמו וש, אד� שומר תורה ומצוותהיה ל ש"אביה� ז

לאחר כשנה מפטירתו אחד . ובנות רווקי� שהמשיכו להתגורר יחד ע� הא�
� למי תת אותהבני� שמע שיש אד� שנולדו לכלביו כמה גורי� והוא מוכ$ ל

משו� מה הרגיש הב$ תחושה חזקה לגדל אחד מגורי� . שיהיה מוכ$ לגדל�
והביאו , ניומו את אחד הגורי� שמצא ח$ בעי� ובחר לעצאדאלו ופנה לאותו 
  . לבית אמו לגדלו
באותה תקופה . ובתו� כמה חודשי� הגיע גובהו כמטר בער�, כלב זה גדל מהר

כשהיה שב הביתה ומגיש לכלב , ובהיותו מדוכד�, עבר הב$ משבר בעבודה
ו ומוציא עליו  אותאת מזונו היה הכלב מנסה לחבקו והוא בתמורה היה מכה

  .את כל תסכוליו

ולפתע הפ� ראש הכלב , ת שהכלב נצב למולהנוהבאחת  באחת הלילות חלמה
, בתי אני הוא המגולגל בכלב, לראש אד� הדומה לאביה ופנה אליה באומרו

ותאמרי לאמ� . אמרי לאחי� שלא יכני כי כל עצמותי כואבי� ממכותיו
שבמקו� מאכל הכלבי� שתכי$ לי קציצות בשר כמו שאהבתי בחיי כאד� כי 

בבוקר קמה הבת והלכה לעבודתה מבלי  . מגעיל זהקצה נפשי ממאכל כלבי�
ואי$ . להתייחס לחלו� בחשבה שלא יתכ$ שאד� ישוב בגלגול ומה ג� בכלב

  .זה אלא חלו� שוא ודמיו$ תעתועי�

חלו� , כשבוע לאחר זאת חל� שכנ� שהיו לו יחסי שכנות טובי� ע� המנוח
אני סובל , דומה בו נראה הכלב וראשו התחל� לראש המנוח שאמר לו ראה

מספיק לי , ומהאוכל שמאכילי� אותי, מבני שמכה אותי לתת פורק$ לעצביו
לבתי בחלו� באתי . ושלא יוסיפו לי סבל נוס�, הסבל שאני סובל ככלב

ולאשתי שתכי$ לי את קציצות , ובקשתי ממנה למסור לבני שיפסיק להכותני
ובתי לא , הכלבי�כי קצה נפשי במזו$ , הבשר שאהבתי לאכול בחיי כאד�

  . פניתי אלי� שתפנה אל בני ואשתי בבקשתי זאתלכ$, התייחסה לדברי
וישכ� השכ$ בבוקר ובדרכו לעבודתו נכנס לבית המנוח וסיפר לבנו מגדל 

ונכנס לחדר . ואבדוק א� חלומ� אמת, המת$, ואמר לו הב$, הכלב את חלומו
, רוני�השני והעיר את אחותו ושאל אותה הא� חלמת את אבא בימי� האח

נרעד וחרד פנה הוא אל . פשי וספרה לו את חלומהיוהשיבה לו חלמתי חלו� ט
 אבי ואמר  בחלו� אתחותיא ראתהנראה שהחלו� אמת ואכ$ , השכ$ ואמר לו

  .לה דברי� הזהי� לחלומ�
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עניתי לה� שנראי� , באותו יו� הוזעקו שאר האחי� ופנו אלי לשאול לדעתי
  . אבוא לבדוק את הדברי� מקרובותבהזדמנאבל , הדברי� שהחלו� אמת

אמרתי לב$ רצוני לשאול את . מצאתי את הא� הב$ והכלב בחצר, באתיכש
ופניו מופנות אלי . ואז הכלב עמד מולי, ענה לי בבקשה, הכלב מספר שאלות

וניסה , שאלתי אותו הא� אתה פלוני. כשהב$ עומד לצדו והא� מאחוריו
ואז חט� הכלב עצבי� . רחר בגרונולהשיב לי בשפת אד� ולא הצליח אלא לח

אבל תענה בנענוע . אינ� יכול לדבר כמותנו, אמרתי לו תרגע, והחל לקפו#
לשאלתי . שיב כ$ אני הואכמוהניד ראשו כלפי מטה , הא� אתה פלוני, ראש

ונשאר עומד כשפניו למולי כלא . לא ענה כלל, או כלב ב$ כלב, הא� אתה כלב
הא� לאחר שנולד הכלב , י לו אפרט את שאלתיחזרתי ואמרת. מבי$ את שאלתי

חזרתי . לאלאלאלא, והניד ראשו לצדדי� כמשיב, הכניסו את נפש� בתו� גו� זה
והנ� כלב , הא� בזרע הכלב שממנו נוצר כלב זה הכניסו את נפש�, ושאלתיו
לשאלתי הא� בהיות� אד� באת . כ$כ$כ$כ$, והניד ראשו כלפי מטה כמשיב. ב$ כלב

אבל הפנה את ראשו לאחוריו למקו� , לא השיבלא השיבלא השיבלא השיב, ר זהעל גויה ולכ$ נענשת בצע
 ואז .איני יכול לענות ל�בפניה בפניה בפניה בפניה , כאומר, בו עמדה אשתו והחזיר פניו אלי

יצאתי מש� והלכתי . ה$, והשיב לי בראשו, הא� רצונ� בתקו$ לנפש�, שאלתיו
חזרתי ומצאתי את הב$ והכלב , ומשהשגתי.  ושופר ברזללהשיג שלשלת

, אבי�אבי�אבי�אבי�נתתי את השלשלת לב$ ואמרתי לו תקשור את רגלי , ממתיני� לי בחצר
ואז , זה חלק מהתקו$ שצרי� אתה, פלוני, ואז אמרתי לו, בתחילה הכלב התנגד

ולאחר שנקשר שכב על הרצפה כשפניו . הוא מסר את שתי רגליו לקשירה
הנחתי את ידי מתחת לראשו . מוטי� כלפי מעלה ומסתכל לראות מה אעשה

.  כמה פרקי תהלי� וקטעי זוהר ותפלה שיכולי� לסייע בתקונווהתחלתי לקרוא
אבל דמעותיו נזלו , ללא קול, ובכהובכהובכהובכהסתכל בי הוכל זמ$ לימודי זה הכלב שכב 

, וכשסיימתי. כואב היה מאוד לראות את דמעותיו ולהבי$ את סבלו. בשט�
, תאכזבתיה, האבל שו� דבר לא קר, תקעתי בשופר וציפיתי לראות במותו

, לו היה מתקבל התקו$ הכלב היה מת,  לבנו לצערי התקו$ לא מתקבלואמרתי
פנו לרב , אינני יודע יותר כיצד נית$ לעזור לו, ונפש אבי� היתה שבה למרומי�

  . פלוני שאני מכירו כאיש אמת המבי$ בענייני� אלו ותקבלו את עצתו
החלו לחבק את הכלב ולנשקו , המשפחה ששוכנעה שכלב זה גלגול האב

אכ$ עד שלאחר כמה ימי� קבלו תשובה מאותו רב ש, אכילו בשר כרצונוולה
לקחו אותו ה�  .יש להוציא את הכלב לישוב ספרזה גלגול של אביה� וש

ולאחר זמ$ לא רב , למקו� מתאי� ובאו מידי פע� לבקרו ולהאכילו בשר
  .כשבאו לבקרו לא מצאוהו ומאז נעלמו עקבותיו
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 ....יש די$ ויש דיי$יש די$ ויש דיי$יש די$ ויש דיי$יש די$ ויש דיי$

והיות ולפי ההלכה המקו� מוגדר , תארחתי במושב חרדיבשנה שעברה ה
קט$ , ארמנילמארחי היה כלב , שמותר לגדל בו כלבי� לצור� שמירה" ספר"כ

  . וגדול במבנה גופו וחסו$ בבריאותו, בגילו

אני אומר פרק תהילי� כדי , מולו ואמרתי רבונו של עול�בליל שבת עמדתי 
. יה פרק זה לעילוי נשמתו ולתיקונהשא� כלב זה הוא גלגול יהודי שחטא שיה

זה יהיה לעילוי נשמת מתי שפרק תהילי� , וא� זה כלב רגיל או גלגול של גוי
מיד ' יושב בסתר עליו$ וכו'  ויהי נוע� וכו,א בתהילי�" צאמרתי פרק. ישראל

לפתע נשא את פניו כלפי השמי� ונענע את . הכלב רב# מולי והפ� להיות רציני
  . וזהחשבתי שאני ה, לל ללא השמעת קולשפתיו בלחש כמתפ

 ללא כל סיבה הוא חלה בדלקת פשוטה וקיבל טיפול ,ביו� השבתלמחרת 
באותו שבוע הוא מת ונשמת היהודי שבו נתקנה מחטא זה שעבורו . רפואי

  .באה בגלגול כלב ושבה  למנוחתה
  

        ל וב$ המקובלל וב$ המקובלל וב$ המקובלל וב$ המקובל""""אברה� עדס זצאברה� עדס זצאברה� עדס זצאברה� עדס זצ' ' ' ' רררר
        

,  מוטל חולה בייסורי� קשי� היה ב$ צעיר שהיה שני�לאחד המקובלי�
קיבל , ומרוב שכיבה, כמדומני של מחלת השחפת שאז לא היתה לה תרופה

  . פצעי לח#
, ל לצור� איזה עני$"אברה� עדס זצ' פע� נכנס אליו המקובל הקדוש ר

 למה תעניש אותי רבונו של עול�כנסו שמע את הבחור בוכה מסבל וצועק יובה
ונשבר לבו . ' וכדו� של מעלה לא מענישית די$ואני לפני גיל עשרי� שבי

סבל לבנ� זה בא לעול� ,  ואמר לאביוונכנס לחדרו והביט בו. ו על סבלובקרב
 והיה מכה את התלמידי� בתלמוד תורהזה על שבגלגולו הקוד� היה מורה 

אני אבל , לתלמוד תורהקשות וגר� לה� שכשגדלו נמנעו משלוח את בניה� 
וכשסיי� אמר .  ומיד עמד בתפילה,ל לתקונואתפלורואה את סבלו הכבד 

  . לילה נפטר הב$ לחיי העול� הבאהובחצות . בנ�יתוק$ הלילה בחצות , לאביו

        גלגול נשמות בעירקגלגול נשמות בעירקגלגול נשמות בעירקגלגול נשמות בעירק

" מנחת יהודה"ל בספרו "יהודה פתייא זצ' כתב הרב הגאו$ המקובל האלהי ר
  . נותכוזה 
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ה שאשא בית משהלכתי לכפר בעקובה ו בתארחתיהבאב ' ט בה"תרעבשנת 
ו לגנוב את נסשכי ערלי� " בנו יחידו מנשה שנהרג עמותלנחמו על , ו"הכה$ הי

ולמשה שאשא אי$ עוד ב$ או . כלו� לגנוב הספיקוולא . ממונו בשבוע שעבר
  .ג� מנשה הנהרג לא הניח אחריו ב$ או בת. בת

 ,הוא ואשתו כי זקני� ה� כבני שבעי� שנהבכו לבית משה שאשא בבואי 
וא� הוא נתחייב . תוכל להגיד לנו סיבת הריגת מנשה אולי ,י אותושאלו

. אנחנו מה פשענו שסבלנו את כל הצער הגדול הזה, בגלגול הקוד� הרג
  . אבינה בספרי� ואחזיר לכ� תשובהבשובי בשלו� לעיר בבל , ואמרתי לה�

הל� מעיר בבל ועמו מאה דינרי שנער אחד  נתנמנמתי וראיתי, באב' ביו� ט
ובבואו לבעקובה שכר חדר . הוריו הזקני� כדי לפרנס את ר בה�סחולזהב 

אבל . הרגיש שיש לנער דינרי זהב ורצה לגנוב אות� ממנואחד  וזק$ ,.בפונדק
ר צעיגילה סוד זה לגנב אחר יהודי , לא יוכל לעשות דבר זהו חלשלפי שהוא 

, ה חלק מהגניבבל יגנוב והזק$ יעמוד לו למשמר ויקצעירוהתנו ביניה� שה
 וקוד� כל נע#, ר את הדלתהצעיהנער יש$ באו שני הגנבי� ופתח כשבלילה ו

באה שיירא ,  הדינרי�אתוכאשר חפש , סכי$ בלב הנער היש$ ושפ� את דמו
  .ברחו ולא נטלו מאומה הפונדק וייראו הגנבי� על נפש� וגדולה אל

את וקברו את הנער ושלחו . וכאור היו� נמצא הנער הרוג לא נודע מי הכהו
  . וזה הנער היה ב$ יחיד לאביו ולאמו וכלכל את שיבת�.  לבבללהוריוהדינרי� 

ואחר שנקבר הנער עלתה נשמתו לבית הדי$ של מעלה ותתבע את דמה מהרוצח 
 ייהרג ולא יטלו שהרוצח, ה� כ$ יעשה לוכאשר עשש ויצא דינ� ,ומאותו הזק$

אחרי ו. יח זרע אחריווג� יהיה מכלכל את שיבת אביו ואמו וג� לא ינ, ממונו
שלא נפקד בזרע עד היותו ב$ , מות גנב הזק$ גלגלו אותו במשה שאשא הנזכר

 באותו לנו הל� ע� אשתו לכפר בעקובה ו,ובהיותו ב$ חמישי�. חמישי� שנה
ובלילה ההוא קראו בית הדי$ של .  נהרג הנער בוובאותו חדר עצמו, פונדק

 הא� אתה ,ולד נפש ההורג בעול�מעלה לנער הנהרג ואמרו לו הגיע העת שתו
רד ועמוד בפתח החדר , אמרו לו א� כ$, אמר איני מוחל לו כלל. מוחל לו או לא

וירד הנהרג ועמד ש� עד ששמש הזק$ ההוא את מטתו ובאה נשמת , נהרגת בוש
ועמד הנהרג והכה אותה . כנס בטיפת הזווג ההואיההורג ופחדה וחרדה מלה

ועל כרחה של אותה נשמה , ו כדי לקבל עונש� הכנס בטיפה ז,ואמר לו רשע
נהרג על ידי הארמל ולא נטלו שב$ משה שאשא מנשה נכנסה בטיפה ההיא וזהו 

כל דברי� אלו הראו לי בעיני ולא בסיפור לבד וכאילו הייתי . מממונו כלו�
וכתבתי דברי� אלו לכפר . עומד ורואה את כל הנעשה מתחילה ועד סו�

  .  תשובה על שאלתומשה שאשא' בעקובה להר
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        לללל""""גלגול נשמות בזמ$ הבעל ש� טוב זצגלגול נשמות בזמ$ הבעל ש� טוב זצגלגול נשמות בזמ$ הבעל ש� טוב זצגלגול נשמות בזמ$ הבעל ש� טוב זצ

כשהוא  הבעל ש� טוב עני אל שלט בחוצות נכנס נוראכשקור אחד ביו� גשו� 
 לשאלת הרב אי� יהודי .רבי התפלל עלי שאמות כי קצתי בחיי,  ואמרבוכה

, ענה לו שכמה ימי� שאי$ פחמי� בצריפו להסקה, תבטא כ�מ וב$ תורהמאמי$ 
 ואשתו ובניו ,והוא חולני ואינו מסוגל לעבודת כפי�,  הדל כלה מביתווהמזו$

ימות הוא , הוא אינו מסוגל יותר לראות בסבל�. שואלי� לח� ופורש אי$ לה�
 בני ביתויסדר את עניני שסכו� כס� כדי הרב נת$ לו . ואל יראה ברעת�

    .ובקשו להכנס למחרת, בכלכלה ובגוד
 ויברר ש� פרטי� על עשיר אחתב שיסע לעיר בקשו הר, למחרתהעני חזר שכ

ו שלא ענוהו, ל אודות העשירשא עיר וה נסע לאותעני ה.י� וישיבהו דברימסו
  , כצאתו מהעיר פגש בקבוצת זקני�.החליט לשוב לביתוו. מוכר לה� אד� כזה

 ולשאלת. כשמע� את ש� העשיר החלו לקללו ולגדפו .ושאל� אודות העשיר
י� שנה ארבעעשיר זה מת לפני למעלה מש, השיבו. אותומדוע ה� כה שונאי� 

היה , בי$ היתר.  שעשה את רכושו משוד עניי� ואנקת אביוני�גדולוהיה עשיר 
הלוואה ללא ממנו  בית גדול ויפה ומפתה אות� לקחת בעליפונה לאנשי� 

בצו , וכשהגיע הזמ$ ולא היה ביד� לשל�, ריבית ולשעבד את הבית להלוואה
 את ולוקחהיה זורק אות� מבית� ע� ילדיה� אל השלג והקור בית המשפט 

   . שכירו לכל המרבה במחירמהבית תמורת החוב ו
א� בבואו לפני הרב ובספרו לו את ,  הופתע ולא הבי$ את מטרת שליחותועניה

השמעת את אשר אמרו על מעשי� , דברי הזקני� פנה אליו הרב בקריאה
רצונ� וזרקו  ה� גלגולי משרתי� שעשו ,ג� ילדי� הסובלי�, בגלגול� הקוד�

ניי� ועל וומה ל� עוד כי תלי$ על ע, את האומללי� באכזריות עבור בצע כס�
  .התנהגותו יתבר�

  האלמנה והתפוזהאלמנה והתפוזהאלמנה והתפוזהאלמנה והתפוז

א מעשה ששמע מאשה אחת שהוא מכירה אישית " שליט. ש.י' סיפר הר
  .וכ� היה המעשה, כנאמנת בכל דבריה ומיושבת בדעתה ובחכמתה

וביו� השלשי� נסעה ע� בניה לבית הקברות לומר , למנה מבעלהאשה זו נתא
, מכוניתו לביתהאחד מבניה לקח אותה ב, כשסיימו. משניות וקדיש כנהוג
. קח אותי לחברתי וכשאגמור אשוב ממנה ברגל לבית, בדר� היא אמרה לו

והיות והכביש היה חד סטרי עצר לה הב$ בצד השני של הכביש מול בית 
פתאו� , היא המתינה כדי לחצות את הכביש, נועת מכוניותעקב ת. חברתה
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עברה משאית מלאה תפוזי� ותו� כדי נסיעה נפל תפוז אחד על הכביש 
לרגע היא רצתה להרי� את התפוז אבל התביישה לעשות , והתגלגל לכוו$ שלה

זאת מול עיני עוברי� ושבי� שלא תראה כקבצנית ועלתה לבית חברתה מבלי 
  .להרי� את התפוז

כשיצאה מבית חברתה ראתה שהתפוז עדיי$ נמצא בפינת המדרכה והרימה 
, כששבה הביתה החלה לקל� אותו כדי לאוכלו. אותו ושמה אותו בתיק שלה

היא קילפה את , ומבלי כל הודעה מוקדמת באו בניה ובנותיה לבקר אותה
התפוז בנוכחות� ואמרה לה� תפוז זה חכה לי למעלה מחצי שעה ברחוב וא� 

בבקשה כל , מי יודע איזו נשמה מגולגלת בו שמחכה לתקונה, חד לא נגע בוא
בכוונה גדולה לתק$ את הנשמה " בורא פרי הע#"אחד ממכ� יקח פלח ויבר� 

  .וכ$ עשתה היא וה� אחריה, המגולגלת בתפוז זה
נשמתי , ראתה את בעלה עומד מולה מחיי� ואמר להוכשהלכה לנוח נרדמה 

זה וא� לא היית� מתקני� אותי הייתי צרי� לעבור היתה מגולגלת בתפוז 
,  נתקנתי, אבל בזכות שאת ובני ברכת� על התפוז בו נתגלגלתי,ייסורי� קשי�

  .והודה לה על החסד הגדול שעשתה עמו. ונצלתי מייסורי� אלו
  

.****  
  

ל "אליהו לופיא$ זצ' ג ר"ששמעו מפי הרה, שמעתי מאד� נאמ$זה מעשה 
  .שהיה נוכח בשעת מעשה, "חפ# חיי�"התלמידו של הרב הקדוש 

על ". חפ# חיי�" בכינוי ההידוע(ל "ישראל הכה$ זצ'  רבו ישבוהיתה זו שעת בוקר 

לפתע נפתחה הדלת ועל הס� הופיע שכ, תלמידיו ועסקו בתלמוד�ו )ש� ספרו
כי אשתו נפלה על הרצפה , ובדמעות בעיניו סיפר, מבוהל אחד מאנשי העיר

שמע קול גבר דובר פולנית רהוטה יוצא מפיה , ררהוכשנסה לעו, מעולפת
וחזר על בקשה זו . כי דבר לו אליו, ישראל" ראבי$"ומבקש לקרא אליו את ה

הר הוא אל הרב לבקשו שיבא לביתו לשמוע מה בפי יולכ$ מ. מספר פעמי�
הרב נעתר לבקשתו וק� יחד ע� כמה . וא� נית$ לסלקו מגו� האשה, "וקדיב"ה

 כשהרב . לבית האשה ופנו,אליהו לופיא$ מספר המעשה' ה� רובינימתלמידיו 
וסיפר . לדבר מגרו$ האשה כששפתיה דוממות ופיה פתוח" דיבוק"החל ה נכנס

מה שנקרא בכנוי העממי (, שהוא נפש גוי שהיה בעל אחוזות נרחבות בפולי$

וע� כול� ,  שהוחכרו למאות בני אד� כולל משפחות רבות של יהודי�")פרי#"
. ויתר לה�, היה ביד� לשל� את השכירות וכשלא, הוא באחוה ובנחתנהג 

  .והיה שמו מבור� בפי כל, ובמשפחות שהעוני השיג� תמ� מכספו
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רגיל " פרי#" והיה ה.שגר בשכנותו, היה יהודי בש� משהמנהל משק ביתו 
כי אהב הוא ,  את סעודת השבתו לביתו של משה ולאכול עמיו� שבתלבא כל 

וככה נוצרו קשרי ידידות מיוחדי� בינו . י$ שהכינו לסעודה זואת מאכל החמ
הייתי , מידי פע� בבואי להתארח אצל משה, ויוס� הרוח ויאמר .לבי$ משה

לפי דתכ� יש לי חלק לעול� , הא� אני כגוי, ושואלו. אוהב להקניטו בדברי�
כי מעשי החסד הרבי� שעשיתי והקמתי , והשיבני שהוא חושב שכ$, הבא

 זוא. ודאי ששכרי לא יקופח, ת רבות על רגליה� והצלתי� מחרפת רעבמשפחו
 ,והשיבני אינני יודע, הא� יש ל� חלק לעול� הבא, ואתה משה, שאלתיו

והייתי לועג לו באומרי . ואיני יודע מה יצא בדיני עוונותי רבו משערות ראשי
כ העול� "וא, לעול� הבאלפי דברי� אני גוי ואזכה , אתה יהודי ותל� לגיהנ�

ומגלגל , והיה נאנח. ול� יהיה רע בשתיה�, לי טוב בשתי עולמות, הוא הפו�
  .ירח�' עיניו כלפי מעלה באומרו ה

ומיד בצאת נפשי מהגו� מצאתי את , ויהי היו� ואל� בדר� כל האר# ואמות
ריחפתי לכוו$ האור ומצאתי את , עצמי במנהרה חשוכה שבסופה קר$ אור

מדי נבו� ובע, שאי$ בפי מילי� לתארו,  שטו� אורעצמי במקו� בלתי מוגדר
 ע� �ת חסדגדל היות וה, דמות שאיני יכול לתארה ואמרהיקרבה אל ,ותוהה

מה בקשת� , כל טובבתענג יצא דינ� לה, ה�והרבה טובה הענקת ל, בני אד�
, שדות נרחבי�, כי כל אשר היה לי בעול� התחתו$ ינת$ לי, ואבקש. ואעשנה

נוגות ותע, מיטב המאכלי�, מרכבות רתומות לסוסי� מובחרי�ו, ארמו$ מפואר
 בקשתי כי בבא עוד. אקבלכי כל משאלותי , ניוהשיב. בשרי� ככל אשר ידעתי

והשיבני כי ג� לזה , יו� פקודתו של ידידי משה שיקראוני לראות את משפטו
מיד הכניסו את נפשי לעול� הדמיו$ ואמצא את עצמי מתענג על כל  .נאות הוא

  . וכ� נמש� הדבר זמ$ רב,ככל אשר שאלתי וא� יותר מזה. וב העול� הזהט

מצאתי את עצמי , לפני כששה חודשי� בהיותי מתענג בי$ עצי הפרי שבגני
עתה השיב משה , האמרומות דאותה ונגשה אלי , שוב באותו מקו� שטו� אור

ואבא למלא את בקשת� ולהראות� , ידיד� את נפשו ועומד הוא למשפט צדק
ומשה עמד , בצבעי� תכלת וורודמאיר ואמצא את עצמי במקו� אחר . את דינו

לאחר זמ$ מה פתחו . של שלשה רבני� וכולו רועד וחרדבית די$ למשפט בפני 
עד$ אלא לאחר אינו יכול להכנס למחיצתו בג$ השלשה את פיה� ואמרו כי 

 הופיעו ומשה כשמעו זאת פר# בבכי קורע לב ומיד.  חדשי זיכו� בגיהנ�שהש
  .כמה דמויות לבושי שחורי� ולקחוהו עמה�

י את שכרו ות להראל, ביאני לחזות במשפטושהדמות ואבקש מהואחרד מאוד 
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, ומיד החזירני לעול� הדמיו$. הואוישיבני כי ג� לזאת מסכי� , ולו לרגע קט
  . בגני הפורח עד כי שכחתי ממשה ומשפטו מתענגואמצא את עצמי

ושוב הדמות ההיא , עצמי שוב באותו מקו� שטו� אור מצאתי את , ובבוקר זה
ונתנה ל� רשות ,  היו� משה הגיע למחיצתו בג$ עד$,אמרהובאה לקראתי 

 .כ תשוב לנחלותי� ותאוותי�" אחד בלבד ואחרגערגערגערגעלהביט במשה ובשכרו 
יושב לבדו ללא , ו ואראה את משהתארויקחני עמו למקו� שאי$ בפי מילי� ל

ואבי$ , ופניו מאירי� כאור השמש,  גינות ומדשאותוללא, אחוזות וסוסי�
  עונגומתענג , ני� רוחניי� ששגבו מבינתייבנפשי כי מביט הוא וצופה בעני

ואתענג לראותו בכבודו ונפשו מלאה אושר . א מתבטא בתאוות אנושלרוחני ש
ואבי$ שכל תאוותי ותענוגי ה$ כאי$ וכאפס לתענוגות הרוח בה� , וספוק רוחני

  .שה ושלעול� לא אוכל להגיע לזאתנמצא מ
מצאתי את עצמי במקו� שטו� האור כשהדמות נמצאת לידי . לאחר רגע קט

ועתה שוב ותתענג באחוזותי� עד עת ק# , אומרת קיימתי כל אשר הבטחתי�
ואתחנ$ לפניו כי יות$ לי עוד רגע אחד לפחות לראות את משה , כל בשר

ולא היתה נפש גוי לפני� שראתה , שותויאמר לי אי$ ל� ר, ולהתענג מזיו פניו
. ושוב לאחוזותי�, ועתה רב ל� אשר ראית, את הטוב הצפו$ לעמו ישראל

 יעמדו לי עתה היהודי�ואבכה ואתחנ$ ואבקש שכל החסדי� שעשיתי ע� 
, ואז פנתה אלי הדמות ותאמר. למלאת בקשתי ולשוב להתענג על זיו פני משה

אבל היות ועוד נמצאי� בעול� למטה , ואמת כי אי$ ל� יכולת לשוב ולראות
מוכ$ אני , יהודי� צדיקי� שמברכי� אות� בזכר� את חסדי� אשר עשית עמה�

 שתסכי� לרדת לעול� השפל . בתנאי אחד,לשוב להראות� את משה במחיצתו
ואז עקב התעוררות� , ולספר לעמו ישראל את אשר ראית, ולהכנס בגו� אד�
  .ל את בקשת� לרגע נוס�תוכל לקב, �דתלהחזיק במצוות 

ופניתי אלי� כי , ראיתישנכנסתי לגו� אשה זו רק כדי לספר את , ועתה רבי
אקבל , וידעתי כי בספרי ל�, ראיתי את האור הבוקע ועולה מגופ�, ברדתי הנה
ועתה , ומה ג� כי הבית מלא בני אד� שהתקבצו לשמוע את דברי. את בקשתי

רגע נוס� בטר� אשוב לתאוותי ותענוגי , זיו פני משה ידידיבהול� אני להביט 
  .שעתה הבנתי את דלות ערכ�

חפ# "ויבקש ה. ותשב להיות כאחד האד�,  פקחה האשה את עיניה,כסיימו
הקדוש מתלמידיו שיספרו את אשר ראו עיניה� ושמעה אזנ� לדורות " חיי�

זכה אוד מוצל מאש , ובעלות הכורת הנאצי על גזע ישראל באירופה. הבאי�
ולקיי� . לעלות לאר# הקודש, אליהו שנוכח בשעת מעשה' ירי תלמידיו רמבח

  .צוואת רבו ולספר מעשה זה לתלמידיו
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ורק , ה$ חבריו כול� נשאו נשי�, ולבו בל עמו, דומ� ישב הוא ליד תלמודו
ועתה יצאו כול� מהיכל הישיבה , ה"הוא נותר בודד וגלמוד בעולמו של הקב

  .לא$ יל�, והוא. יתו ומשפחתואיש לב
. ובמות� נשאר ללא גואל ותומ�, ב$ יחיד היה להוריו אשר ילדוהו בזקנות�

  .ומזלו בושש לבא, אשה לאיש' אבל מה,  לכל מחסורו דואגרבואמנ� 

בעודו . שירחמהו ויושיעהו, אבי יתומי�, בצר לו פתח בתפילה לבורא העול�
, ס יהודי ומכתב בידו וישאלהו לשמונכנ, שופ� צקו$ לחשו בדמע ובתחנוני�

ממצרי� אנכי , וכאשר נוכח ששמו כש� הנמע$ מסר לידו את המכתב באמרו
הוא ( יצחק' ואבוא לצפת עיר� כדי לזכות לאור באור פני המקובל הקדוש ר

)י הקדוש"האר
וכצאתי פגשני . ולקבל ברכתו, אשר שמו הטוב נשמע למרחוק 

שא נא כתבי זה לשארי הלומד , ע אתה לצפתה$ נוס, דוד� אחי אמ� ויאמר לי
ועתה באתי העירה ואשב לאכול , ואשלמה שכר�, בישיבה הגדולה אשר בה

ועתה , ובטני הציקתני לבלתי עשות מאומה עד מלאי את שליחותי, את ארוחתי
וימצא כתוב , ויפתח העל� את המכתב, וכצאתו .אשוב למלוני כי עיי� אנכי

ומוזמ$ הוא לבא להשתת� ,  בקהיר הבירהאשר בת דודו עומדת להנשא
  .וכל הוצאות הדר� על דודו לשלמ�, בשמחת�

' אל הקדוש רג� אני ויאמר בלבו אל� , ויתלבט הנער א� לקבל את הזמנת דודו
הורני דר� זו אל� כי , רבי, ויבא אל הרב וישאלהו לאמר. ויורני דרכי יצחק

יודע אני כי אסורה , האסע למצרי� או אשאר במקומי, אלי� נשאתי נפשי
, וא� כי למצרי� שאיסורה איסור עול�, לצור� היציאה מאר# ישראל שלא

ויענהו הרב ל�  .אבל שמא משנה מקו� משנה מזל ומצאתי ש� אשה כלבבי
 וירהיב עוז וישאל שנית .ומצאת ש� אשה כלבב�, דרכ�' לשלו� והצליח ה

וישיבהו , לאר# הקודשהאשוב עוד , מורי ורבי ענני נא כגודל חסד�, ויאמר
מק# ששת חדשי נשואי$ שוב תשוב אל אר# הקודש כשנדוניא בס� ששת , הרב

ולא , ינוהאל' כי הנסתרות לה, לני יותר כללואל תשא, אלפי� דינרי� ביד�
  .השיבותי� זאת אלא כדי לזרז� ללכת מצרימה

ויקבלהו דודו . ויבא מצרימה, אל השיירה היורדת למצרי�העל� ויצטר� 
 לעזור ל� בעניני� אוכליאמר לו עמי תשב ככל אשר תחפו# וא� והבה בא

   .וישב עמו, אעשה זאת בחפ# לב כי עצמי ובשרי אתה
ויבא ג� ,  הקרואי� להשתת� בחופת בת הדוד וב$ זוגהויהי היו� ויתאספו

 וישא העל� את.  הגברי� לצד אחד והנשי� ישבו מנגדויפרדו, עמה� העל�
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ומ$ הרגע הראשו$ אשר נת$ עיניו בה , � נערה רבת ח$עיניו וירא בי$ הנשי
ותסער נפשו בקרבו ויהי קול השאו$ וההמולה , שבתה את לבו ואת כל חושיו

ומדי פע� בהרימו את עיניו , וכל מחשבות לבו נתונות אל הנערה, ממנו והלאה
וישפל , להתבונ$ בה הבחי$ שא� היא עיניה נשואות אליו ומתבוננת היא בו

  .וכהרימו שנית ותרא כי עיניו מועדות אליה ותשפל מבטיה, אר#מבטיו ל
הגד לי למי הנערה הזאת כי בה , ולא יכל הנער להתאפק ויקרא לדודו ויאמר לו

ויאמר לו . יצא הדבר אשאנה לי לאשה ונמצא חיי� ונחת' וא� מה, חפצתי
' מהו, למחר אדבר עמו אודותי�' ובעזרת ה, יעקב הסוחר' דודו הלא היא בת ר

  .היא תקו�' ועצת ה, אשה לאיש
אנא , ויבכה ויאמר, ושנתו נהייתה עליו, וישב הנער לבית דודו ותתפע� רוחו

שא נא לתפילתי ורחמני ות$ לי את הנערה , אבי יתומי� ודיי$ אלמנות, יהאל' ה
ואמור די לצרתי , הזאת לאשה כי רעיוני מבולבלי� ולבי הול� שבי אחריה

  .ילה ודמע עד כי נרד�וירבה תפ, ולבדידותי
נקראת לבא ' עתה ידעתי כי מה, ויהי למחרת וישב דודו לעת הצהרי� ויאמר לו

, דע כי בדברי ע� אבי הנערה ויאמר לי. אל כלולות בתי למע$ תמצא את אשר�
ויאמר אביה כי רצו$ , כי ג� היא שאלה עלי� וחפצה לבא עמ� בברית הנשואי$

שתמשי� לשקוד על למוד , מתנה הואאבל תנאי אחד , בתו שמחה היא לו
וזאת מלבד נדוניא בס� ששת אלפי� דינרי� , התורה וכל מחסורכ� עליו

לא שא� מדורכ� יהיה כא$ בקהיר הבירה ותתחייב , שתנת$ ל� בעת החופה
אוד� כי "ויאמר ' ודה להוי ,ויקבל הנער את התנאי. להוציאנה למקו� אחר כלל

  ". נגילה ונשמחה בו'  עשה הזה היו�, עניתני ותהי לי לישועה
ויבואו בברית . ומרגע לרגע גברה אהבת�, ו בבית אביה וישוחחוויפגש

וישב , הנשואי$ ותפרח אהבת� עד אשר לא יכלו להפרד זה מזו א� לרגע קט
. ולא יצא מביתו בגפו רק לתפילה בלבד, ולהתענג מחברתה, בביתו ללמוד

ישבו לאכול וחת הבוקר ארוהכינה אשתו את ובכל בוקר בשובו מהתפילה 
ויארכו הימי� ויחלפו . יחדיו ושמחת� ואהבת� עודה בעינה כעת כלולותיה�

  .ואהבת� ושמחת� לא פגה ולא רפתה ולו במעט, חדשי�
וכשובו , ויהי מק# ששה חדשי� ויק� באחד הבקרי� כהרגלו ויל� להתפלל

 הדלת ויאמר א� מקרה הוא ויפתח חרש את,  כהרגלהקמהוהנה אי$ אשתו 
תיש$ עוד מעט , ה לויאמר לא אפריע, ויראה והנה היא ישנה על מטתה

 להעירה ויראה  ויגש,א� לאחר כמה שעות בראותו שטר� קמה. והחליפה כח
ויצעק צעקות גדולות ומרות , ויב$ כי מתה היא בשנתה, והנה גופה קר כקרח

כת� וילכו ויניחו כול� את מלא, ויתאספו שכניו ומכריו ויגדל המספד והבכי
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ויל� , ולהביאה למנוחת עולמי� ולקברה כדי$ וכדת, לגמול עמה חסד אחרו$
  .א� הוא עמה� שבור ורצו#

ה$ ידעת את אהבתינו אשר , ויעברו שבעת ימי האבל ויגש לחמיו ויאמר לו
ואינני יכול למצא את מקומי , ועתה כגודל האהבה כ$ גודל הצער, נפלאה היתה

 ארגע ואנח� ש�, א ואשובה לצפת לתורתי ולישיבתיאלכה נ, יותר בעיר הזאת
, ויב� אביה ויאמר לו. והנה כס� נדוניתה קחנה חזרה כי של� היא, מצערי

ל� לצפת , ידעתי כי צדיק אתה וישרי� דרכי� ואהבתכ� היתה סוגה בשושני�
יצחק ושאלהו למה זה ועל מה זה ' ובהגיע� הכנס לבית הקדוש ר, אשר בחרת

יודע אני כי , ונדונייתה הלא של� הוא, והשיבני דבר, ו כזאתעשה האלקי� לנ
, רצו$ בתי הוא שתהנה אתה מ$ הכס� תחת ההנאה אשר הענקת לה בחייה

  . קחנה ול� ויהי אלקי� עמ�

ה$ תמיד , יצחק ויאמר לו' ויגש אל ר. ויפרד האיש מעל חמיו ויבא צפתה
כי יד , � עתה מר לי מרא, ידעתי כי איש אלקי� קדוש אתה ודברי� נאמנו מאוד

והנה אנכי שוב בצפת לאחר ששה , יצאה בי ותקראנה אותי ככל אשר אמרת' ה
ועתה אנא אפנה , חדשי נשואי$ ונדוניא של ששת אלפי� דינרי� אתי באמתחתי

  .ולא$ אל� ומדוע קראתני זאת
אל אמונה ואי$ ", י אמת הואהי ישראל אשר אלהת$ כבוד לאל,  לו הרבויאמר

ועתה הסכת , וכגמולו ישל� לו, כי פועל אד� ייעשה לו". יק וישר הואעוול צד
  .ושמע לדברי ותשב עלי� רוח�

לפני שני� רבות היו שני שותפי� שמסחר� בחנות הספיקה כדי לכלכל את שני 
ולשני היתה , ויהי לאחד ילדי�. א� לכלל עושר לא הגיעו, משפחותיה� בכבוד

והיא יבש , רעותה למה זכתה לבני�ותקנא העקרה ב, אשה עקרה לא ילדה
דע כי שותפ� גונב מהכספי� המשותפי� באי$ , ותאמר לבעלה. רחמה כע#

ה$ של� וישר שותפי בכל דרכיו ולמה תכתימי , ויהס בעלה אותה לאמר, רואה
והנה אינני יכולה , הלא רווחינו מתחלקי� בשווה, ראה, ותאמר לו. את שמו

ואלו שותפ� מחזיק , נינו חיי� בגפינולהסתפק ממנה לכל החדש כראוי וש
אי$ זאת אלא שבאי$ רואה , הייתכ$, משפחה ע� כמה ילדי� באותו סכו� כמונו

ולא האמי$ הבעל . משלשל הוא מההכנסות לכיסו כדי לפרנס את בני ביתו
. עד שהחל לפקפק ביושר השות�, א� כארס חלחלו מיליה אט אט, לאשתו

ויאמר ,  חשבונותיה� עמד ויגער בשותפוובאחד הימי� בהיות� דני� בסדרי
רצוני להפסיק , ויפגע השות� ויאמר לחברו א� גנב הנ� קורא לי. גנב אתה, לו

ה$ אמת צריכי� אנו להפרד , ויאמר לו חברו. הב לי את חלקי ונפרד, השותפות
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אבל שלשה חלקי� מהסחורה והריוח לי הוא ואתה תקבל רק רבע כיו$ 
ויתעצמו בדבריה� ויגשו אל . תר חלקי� ברכוששבגנבותי� השבת ל� את י

כל זמ$ שאי$ עדי� וראיה על גנבותיו זכאי הוא למחצית "הרב אשר פסק לה� 
א� האשה העקרה טר� , ויחלקו הרכוש לשניי� ויל� כל אחד לדרכו". הרכוש

נחה מקנאתה ותסת את בעלה לנקו� בשותפו על גנבותיו ולמסרו למלכות על 
ויבואו שוטרי המל� ויאסרוהו כששה חדשי� עד . ש כ$ויע, העלמות המיסי�

  .למשפט ויצא דינו לשל� קנס של ששת אלפי� דינרי� מצריי�
וידונו� כל , ד של מעלה"ותעל נשמת� לפני בי, שניה� וירבו הימי� וימותו

מו ולתק$ את אשר עוות ויגזרו על האחד לשוב לעול, אחד כפי מעשיו ומעלליו
ועל השני נגזר לשוב ולתק$ את .  בכשלו$ המעשי�,י� ואד�האלבמעשיו ע� 

הנה אתה הוא , ועתה. העוול הנורא אשר עשה במסרו את חברו לשלטו$
והאשה , השות� אשר באת לתק$ את מעשי� אשר קלקלת בגלגול� הקוד�

 ל� ששת חדשי עונג תמורת ששת שהשיבבחיק� היא שותפ� ' האשר נתנה 
והנדוניה הוא ס� הכס� שגר� ל� . וד�חדשי צער המאסר שגר� ל� בגלגול הק

ד של " שב הוא לבי, את המוטל עליוסיי�וכאשר , להפסיד ולשל� לגויי�
ואלו אתה עוד חיי� ארוכי� נכונו ל� , מעלה לעמוד על משפטו בשאר מעלליו

', שב ועסוק בתורת ה, ועתה אל תירא ואת תחת. קלקלתלתק$ בה� את אשר 
  .ל� בית נאמ$ לכבוד ולתפארתובקרוב תמצא אשה כלבב� ותקי� 

   
****        

        האד� שגנב את מנורת המקדשהאד� שגנב את מנורת המקדשהאד� שגנב את מנורת המקדשהאד� שגנב את מנורת המקדש

        

שבור ממרכז האר# ירושלי� אד� ל בא אלי י�שנעשרי� וחמש לפני כ. 1111
 ניהל עסק קט$ שלפתע גדל בצורה לא הגיונית ובמש� ואוכואב וסיפר לי שה

כמה חדשי�  הגיע למחזור של כמה מליוני שקל ע� רווחי� גדולי� שג� אות� 
חובותיו לרשויות המס הגיעו למליו$ שקל ובטר� הספיק . שקיע במסחרוהוא ה

הקוני� שבמש� ששה חדשי� . פויד את כל כספסלשלמ� נהפ� עליו הגלגל וה
 והוא שבעקבות ,לגמרילבא התנפלו על סחורתו וקנוה בכל מחיר הפסיקו 
 נתקע ,טליה ומיצרני� באר#יהמסחר הגואה הזמי$ כמות גדולה של סחורה מא

עורכי לתשלו� ה ומלבד ש,� כל הסחורה ונכנס למשפטי� קשי� ע� היצרני�ע
שלא מו. הוא הפסיד בכל המשפטי� והגיע לעוני עד פת לח�, די$ עלה הו$ רב

 ומשפחתו אל הרחוב הוא נזרקו דירת המגורי�על מי שכירות דיכל לשל� 
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י�  ומצבו הוא שבכל כמה חדש,הלוואות לשכור דירה חילופיתקחת והוצר� ל
 ושוכר דירה אחרת ומשל� לחודש ראשו$ ,הוא נזרק מהדירה עקב אי תשלו�

. דש נוס� שלא ישל� צפוי הוא להזרק פע� נוספתותו� ידיעה שלאחר ח
מס הכנסה עיקל לו את קצבאות הילדי� ואפילו חלב לבנו התינוק אי$ , בנוס�

  .ג� בעלי המכולת בסביבתו הפסיקו לתת לו בהקפה ומצבו נואש. לו

הדרכתי  ו,עצתי לו לעבור לגור בירושלי� שהשכירות בה היתה אז יותר זולהי
י� לצור� זה בתנאי תשלו� נוחי� וכמוב$ "כיצד לקבל הלוואות מגמחאותו 

 והיות ומאז ועד היו� אני אוס� כס� לצדקה עבור משפחות .ללא ריבית
כר לעזור לה� בהוצאותיה� השוטפות כש, נצרכות צנועות שאינ� פושטי� יד

קופה קטנה נוספת מחזיק אני ומלבד זה , חדשי או משכנתא ותשלומי� שוני�
לאחר שבדקתי את , לאלה שנתקעו בקניית מצרכי מזו$ בסיסיי� והוצאות שבת

והיה במצב שמלבד ההוצאות . אמיתות דבריו צירפתי אותו לרשימת הנתמכי�
, טנהשבוע מהקופה הקסו� הכלליות שנתמ� בחלקו מהקופה הגדולה וכל 

היתה באה אשתו כבר מתחילת השבוע בבקשת עזרה נוספת לקנות לח� וחלב 
לא בכל חודש היה בקופה מספיק להוצאות הנזקקי� והיו . לילדי� הקטני�

זמני� שבקושי החזקתי את הקופה הקטנה והוא המשי� לנדוד כל כמה חדשי� 
  .מדירה לדירה שדבר זה כשלעצמו גור� לסבל רב

  כמה פעמי�, פ� לתלמיד שלי ובא לשיעורי� באופ$ קבוענתיי� היאד� זה שב
לבסו� . ולא ידעתי מה להשיב לו,  את הסיבה הרוחנית לסבלוממני למצאבקש 

ואני מקוה שיי$ של פורי� ,  בא אלי בפורי� כשאני שתוי ותשאל,אמרתי לו
 כי סוד פורי� הוא גילוי האור הגדול של ,ביאור העניי$ הוא. יגלה את הסיבה

מע את המגילה כהלכתה ועל האד� ששביו� זה  ימי בראשית ששוכנת ששת
ולאחר תפילת שחרית מיד מקיי� מצות משלוח , ללא חיסור אפילו אות אחת

מנות ומתנות לאביוני� ותו� שעה מסיו� קריאת המגילה יושב לאכול סעודת 
". עד שלא ידע בי$ ארור המ$ לברו� מרדכי"לקיי� מצות פורי� ושותה יי$ 

� זה עוק� את הדעת והמח המגבילי� את הנפש לראות ולחוש רק דר� אד
ונקשר אל האור הגדול המאיר ביו� זה ונפשו יכולה לראות , חמשת החושי�

והיות ואני ותלמידי השתדלנו לקיי� מצוה . עבר הווה ועתיד כנפש ערטילאית
  .בקשתי ממנו לבא ולנסות הזדמנות זו, זו יחד בביתי

סעודה הוא הגיע וכשראה שהשתיה כבר טשטשה את הדעת ביו� פורי� בעת ה
פנה אלי ושאל , והחלו דברי תורה יוצאי� מפי המשתתפי� בהתלהבות קודש

הבטתי בו וראיתי אותו לפני כאלפיי� שנה מוציא את המנורה . מדוע הוא סובל
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אתה גלגולו של יוסי משיטא שגנב את המנורה , אמרתי לו .מבית המקדש
תיקונ� ו )תולדות על הפסוק וירח את ריח בגדיו' מסופר במדרש רבה פכ(, מבית המקדש

לקולוסאו� ולומר תהילי� וקטעי זוהר מסויימי� לעילוי הוא ללכת לרומא 
משי� למערה תמש� . נשמת ההרוגי� היהודי� שנטרפו על ידי האריות

וקדיש " פתח אליהו"ש ולומר ש� "הנמצאת כמאתיי� מטר משער טיטוס ימ
 כי זה המקו� שבו כשנשא שלמה את בת פרעה נע# גבריאל את ללא מני$

. רומא' ולכוו$ לבטל את קלי, הקנה שהעלה שרטו$ וממנה התפתחה רומא
הנמצאת מול תחנת עזרה ראשונה ותיארתי לו ולעמוד מול כנסיה מש� ללכת 
 "ספרא דצניעותא"ו" פתח אליהו"ולומר את כל התהילי� ו ,את המקו�

 ש� נפלוולכוו$ להוציא את כל נצוצות הקודש ש, "אדרא רבה וזוטא"ו
 ובתפילת מנחה תקבל צו� משקיעת החמה עד למחרת .ולהשיב� לשורש�

ותיארתי לו מקו� של חצר קטנה מרובעת , וביו� השני תל� לוותיק$. בערב
 ואמרתי לו שפתח זה הוא הכניסה למקו� בו ,שלפני פתח סתו� באבני�

איני יודע א� כולה או (ה שטבועה בנהר הטיבר נמצאי� כלי המקדש פרט למנור

והזהרתי . כי זה יקרב את הגאולה ולומר ש� פעמיי� את כל התהילי� )חלקה
אותו שבעת שיגיד את התהילי� יבא כומר ויאמר לו שלו� שלא ישיב לו חס 

ב$ אד� אלא השט$ עצמו שיגרו� לו להפסיק באמצע זה ושלו� כי אי$ 
וביו� שלאחריו בבוקר שיל� מחו# לרומא . יקו$לקלקל לו את התוהתהילי� 

אחר תחנת רכבת שתיארתי לו את מקומה ויאמר שירת הי� ושירת הבאר 
  .ובזה יתק$ את המנורה וישלי� את תיקונו, ושירת דבורה ועוד

ולמחרת ביו� שלישי בבוקר הופיע , פורי� בירושלי� חל אותה שנה ביו� שני
מיד הלכתי אתו לסוכ$ . ת את התיקו$אותו אד� וכקש לנסוע לרומא ולעשו

. הנסיעות וקניתי לו כרטיס טיסה שיצא ביו� רביעי בבוקר וישוב ביו� ששי
בנוס� נתתי לו חמש מאות דולאר להוצאות פנימיות של תחבורה אכילה ולינה 

 ובקשתי ממנו שיתקשר אלי החל מכניסתו לקולוסאו� ,ובעיקר לשיחות טלפו$
וג� כדי , אשתת� אתו בעבודתו מביתי בירושלי�צעד שיעשה כדי שלפני כל 

  .לדעת את שלומו כי הבנתי שהול� הוא לקרב רוחני גורלי לו ולע� ישראל

 ולמרות שהכרתיו כאד� ,לפני הצהריי� הוא עלה על טיסה לרומא' ביו� ד
 לשלומו דאגתיבהגיע הלילה , הוא לא טלפ$ אלי כל היו�, ואחראידייק$ 

א לשאול אודותיו וא� קרה משהו חריג לאיזה תייר וטלפנתי לשגרירות ברומ
בקשתי מסוכ$ הנסיעות שיצור ' ביו� ה. ישראלי והשיבוני שלא יודעי� כלו�

.  על ברומא ויבקש לעדכ$ אותי בפרטי� אודותיו א� ידעואל' קשר ע� חב
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ואכ$ בשעה ארבע אחר הצהריי� קבלתי טלפו$ מחברת אל על ברומא שהוא 
. עול כבד ירד מעלי. שלא אדאג ושהוא יתקשר בלילההופיע בפניה� ובקש 

בערב הוא טלפ$ וסיפר לי שאי� שהוא הגיע לקולוסאו� התנפלו עליו שני 
למרות זאת הוא עשה את כל הסדר וכשסיי� . צעירי� ושדדו לו את כל הכס�

 וקיבל נדבות כס� לנסיעות ,פנה ליהודי� ש� שמוכרי� מזכרות מהמקו�
בלילה הוא יש$ . קו� ועשה את כל הסדר בדיוק כנדרשבאוטובוסי� ממקו� למ

בהיותו . שתיארתיעל המדרכה וביו� הוא הגיע לוותיק$ ומצא את המקו� 
ואחר , באמצע התהילי� הוא שמע קול האומר לו שלו� ואוטומטית הוא השיב

. א� את הנעשה לא יכל להשיב, כ� הוא פקח את עיניו וראה שזה היה כומר
. לי� ופנה לחפש דר� להתקשר אלי ולשאול מה לעשותהוא סיי� את התהי

בלילה ללא תשלו� ומצא יהודי בעל אכסניה שהסכי� לתת לו לדבר לישראל 
אמרתי לו שלא יל� לטיבר ולא יסתכ$ לאחר הטעות שעשה  . כשהשיחות זולות

 ובשבת הוא סיפר לי את כל העניי$ ,'הוא שב ביו� ו. ויחזור לאר# לפי התכנית
אני מניח שחלק נעשה , י שהתיקו$ לא נעשה כנדרש"מרתי לו שאעפא. בפירוט

  .וימי� יגידו

לאחר שבועיי� היתה לו פגישה ע� שלטונות המס ובדר� נס הסכימו לוותר לו 
על החוב של מליו$ השקל ובטלו את העיקול של קצבאות הילדי� שהווה 

מר לו אני  לאחר כמה ימי� פנה אליו קבל$ בני$ וא.הצלה קטנה א� משמעותית
יודע שאתה מחוסר דיור ומתגלגל כל כמה חדשי� מדירה לדירה ויש לי עבור� 

בניתי בני$ בשכונה דתית בירושלי� וסגרתי את החניות של הבני$ . הצעה טובה
כבר אי$ לי צור� בו ואני מוכ$ למכור אותו . והפכתי אות� למחס$ ע� שירותי�

ווח שתוכל להתגורר בו ע�  מחס$ מרזהע� הקרקע בשלשי� ושש אל� דולאר 
אני יודע את מצב� ומוכ$ לקבל כמה אלפי דולארי� בתחילה . כל המשפחה

הוא קנה את המקו� לאחר שגייס . והשאר אפרוש ל� בתשלומי� לשנתיי�
והתחבר לרשת החשמל והמי� של חדר . הלוואות מקרוביו לתשלו� המקדמה

ת הסעיפי� הקטני� כשקרא א. תמורת הסכמה לשל� את מלא הסכו�המדרגות 
נתברר לו שקרקע החניות צמוד " טאבו"של חוזה הקניה ושטר הרישו� ב
משהסב את תשומת לבו של הקבל$ לפרט , לחלק מהגג שהועבר לרשותו ג� כ$

 הייתי ש� לב לזה לפני המכירה הייתי מוכר את א�, הוא נדה� ואמר לו, זה
אני , ר� שהרווחתאבל עכשיו שקנית מזל� ג, הכל במחיר הרבה יותר יקר

הוא מכר את חלק הגג לשכ$ ובתמורה הוא שיל� את חובו . גמרתי ע� הבני$
לאחר דיוני� בעיריה משמי� עזרו לו והוא קיבל . ובנה במקו� שלשה חדרי�

נפטר הוא ומאז . שאישר לו חיבור רשמי לרשת החשמל והמי�, טופס ארבע
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תעסק הוא בעבודות ולמרות שמ. ותתשלומי השכירהדירות ותחלופת סיוט מ
עדיי$ הוא עני שאינו יודע מיו� ליו� מה , וחית$ חלק מבניו, מזדמנות לפרנסתו

ומצפה . ומקבל גזר די$ שמי� ברצו$ ביודעו על מה ולמה סובל הוא, יאכל
   .לרחמי שמי�

        הטבעת  והמקוההטבעת  והמקוההטבעת  והמקוההטבעת  והמקוה
        

שהיה בעל כוחות נפש . ר ב"מאנגליה בכל שנה ד ה בא' תשל&ב 'בשני� תשל
ידע את כל העבר , י אחיזת חפ# והתרכזות בו"עובראיית הנסתר וסק עאדירי� ו

להראות , בירושלי�ופיע בבית הסטודנט והיה מ. הקשור לחפ# זה מעת יצירתו
באחת משני� אלו לקחתי את טבעת הנישואי$ של .  תמורת תשלו�את כוחו

והטבלתי את הטבעת במקוה כשר לטבילת . ל שנפטרה כשנתיי� קוד�"אמי ז
  .ר ב"למופע של דע� אחד מתלמידי והלכתי .  לטהרת$ מטומאת הנידהנשי�

 כדי שיתרכז בטבעת ולהווכח א� יוכל לומר את ,הקדמתי להיות בי$ הראשוני�
העבר או שמא מי המקוה ימחקו את העבר של הטבעת כפי שהבנתי מכתבי 

 הייתי השלישי בתור המקדימי� למסור את חפציה� .הקבלה שכ$ ראוי להיות
כשהראשונה היתה צעירה , סטוריה של החפצי�יולשמוע את הה. ר ב"לד

שמסרה ענק זהב והשניה היתה צעירה שמסרה סוודר והשלישית היתה הטבעת 
  .ואחרי היו עוד כמה שמסרו חפצי� שאיני יודע מה טיב�. ל"של אמי ז

במה כשעל שולח$ לפניו ועמד על . ר ב"נכנס ד, כשהגיעה שעת ההתחלה
הוא לקח את הענק בידו ולאחר התרכזות של . � לפי סדר מסירת$הונחו החפצי

, י גברת צעירה שכ� וכ� תוארה" ענק זה נמסר ע,כמה דקות החל לומר
שקיבל אותו . שקיבלה אותו מתנה מחברה שהוא חיל במדי� שתוארו כ� וכ�

בשלב זה הבחורה שמסרה את החפ#  .מחברתו הקודמת שתוארה כ� וכ�
ישב לידה יל במדי� שיאורו קמה לפתע וסתרה לחודמותה התאימה לתי

 ג� .ה ענק שקבלת מחברת� לשעבר להביא לי מתנופתחה בצעקות כיצד העזת
  .ר ב"יל תא� לדברי דיתיאור הח

י "סוודר זה נמסר ע, התרכז בו כמה דקות ואמר. לסוודר. ר ב"כ עבר ד"אח
בורה שקבלה אותו מאמה שסרגה אותו בע. גברת צעירה שתוארה כ� וכ�
אז קמה . לת פודגרה וישבה על כסא גלגלי�בחו� ואהבה בעת שהיתה חו

וכשדמעות בעיניה ספרה . ר ב"הבחורה לקבל את הסוודר כשאשרה את דברי ד
  .ל לאחר שסרגה לה את הסוודר"על אמה שנפטרה מהמחלה הנ
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 ולאחר התרכזות של כמה דקות. ל"אל הטבעת של אמי ז. ר ב"כ עבר ד"אח
 רואה אני טבעת ,לומר התבונ$ בטבעת בעיני� פקוחות והחל, ופקח את עיני

אינה  אבל איני יכול לומר שו� פרטי� לא על המוסר כי היא. נישואי$ משומשת
כי טבעת זו עברה תהלי� .  ולא על בעליה)הטבעת היתה שייכת לאחותי(שלו 

מיד קפצתי אל הבמה . מחיקה של כל העבר שלה בדר� שאינה ידועה לי
טבעת , את הטבעת מידו ונופפתי בה לעיני כל הנוכחי� ואמרתי חברהלקחתי 

ראו כחו של מקוה ומדוע צוותה . זו עברה טבילה במקוה כשר כדת וכדי$
קמתי ועזבתי , ולעיני הקהל הנדה�. תהלה בו לטהרהתורה את האשה על טבי

 .את המקו�

        ....שלא עשאנו כגויי הארצותשלא עשאנו כגויי הארצותשלא עשאנו כגויי הארצותשלא עשאנו כגויי הארצות
  

 של נכדה שהיא ',ט' ע� גב נפגשתי שני�חמש עשרי� ולפני כ בזה כי מעיד אני
ובצעירותה נסעה , שלא זכתה להכירו, אחד ממקובלי ירושלי� לפני שני דורות

, "י'באבאג"לאמריקה והפכה להיות חסידתו הנאמנה והמעריצה של הגורו 
והיתה מגיעה כל שנה לישראל ומרצה את תורתו של נוכל זה ומצליחה בכל 

  מה עשרות ישראלי� להאמי$ באלהותו שלסיבוב הופעות שנתי לשכנע כ
י ישראל השלא ידעו את אל" אנשי רוח"ו" משכילי�"ביניה� היו , "גורו"ה

נו כלל בדת שהורי הוריה� השליכו למענה את עצמ� יולא התעני, ותורתו
' שמע ישראל ה"ומדורות האש באירופה כש, למוקדות האש של האנקווזיציה

על ', ט'  זאת שתו בצמא את ספוריה של גבותמורת, בפיה� "אחד' ה, ינוהאל
וצמח לבד מהאור שבמערה אפילה כדי , שלא נולד כלל, "י'באבאג"הגורו 

ב כדי לראות את פניו "והשפיעה עליה� לטוס לארה, להורות דר� לאנושות
, ודר� ב$ אחותה שחזר ליהדות הצרופה דרכי, ולהתבש� מצחנתו" הנפלאות"

, כיצד הוא ברא את עצמו,  ונפלאות על אלהיההיא הגיע אלי וספרה לי נסי�
  ".האושר הנכס�"וכיצד עוזר הוא לנאמניו להגיע אל 

מדבריה הבנתי שמדובר בנוכל בעל כוחות מאגיי� וטלפתיה שדרכ� מצליח 
כיצד מאמינה את בהבל , ואמרתי לה, הוא לרמות אנשי� ולשעבד� לרצונותיו

 �ויש בכח, גדול משלו" חרהע� הנב"והלא כח� כיהודיה בת , ורעות רוח
וספר תהלי�  1"שערי ג$ עד$" ספר נתתי לה. כחותיו מכל לנטרל את אלהיי�

  ואז תנקי, בבוא� לאמריקה תמתיני עד שיסתיי� המחזור החדשי ,ואמרתי לה
  
  .קאטליה לפני כשמונה מאות שנה'יוס� ג' חובר בספרד על ידי ר .1 
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שבה� תמנעי מחיי , ל טיפת ד�את עצמ� טוב ותמתיני שבעה ימי� נקיי� מכ
, ובליל השמיני תלכי למקוה טהרה ותטבלי שבע טבילות, אישות ע� בעל�

, � שתרצי"איזה ספרי תנ ותקראי ,הלילה כל וכשתשובי לבית� אל תישני
ובבוקר תלכי , קטעי� מסויימי� שציינתי לה י בספר זהקראובחצות לילה ת

א שבע "שבתהלי� וכל פרק צ' ק צותאמרי בפניו פסוק אחרו$ של פר, לאלהיי�
  .ונראה כחו של מי גדול יותר, ושבע פעמי� מהסו� להתחלה, פעמי� ישר

ואמרה לי שהיא עשתה ככל , לאחר שנה היא שבה אלי והחזירה את הספרי�
, איש כשהיה נוא� לפני כמאתיי�" גורו"ובבוקר היא עמדה מול ה, האמור

אבד את שלוותו , "ו הרגוע הנצחיגור"ולפתע ה, והחלה לומר את פרק התהלי�
  עושה ש� את מה, הוא צעק לעברה כל הנוכחי� הנצחית האלהיית ולתדהמת

למחרת היא שבה ועמדה מולו . וגרש אותה מהמקו�, את מבלבלת אותי
את פרק  והחלה לומר, מסתתרת לאחר קבוצת אנשי� והוא לא הבחי$ בה

. הוא צנח ומת, ו�התהילי� וטר� הספיקה לסיי� את הפע� השביעית הפ
יותר גדול ומדוע לא שבת לעמ� ואלהיי� הגדול  אמרתי לה ראית כוחו של מי

לי� יוהיא ענתה לי שהיא מאמינה שהוא התעלה על ידי התה, והנורא באמת
  . ושהיא ממתינה עד שהוא ישוב ויברא את עצמו מחדש

י� רוא, כי במקו� שיש שטיפת מח אי$ שכל, שטיפת מח של כחה עד כדי כ�
, לכ$ הקבלה מציינת את חג הפסח כחג החכמה והדעת. עוזר את האמת וזה לא

  .תפקיד� היה לעורר את ההמוני� משטיפת המח המצריתחלק מומכות מצרי� 
   

והמקיימה מגיע והמקיימה מגיע והמקיימה מגיע והמקיימה מגיע , , , , שמשה אמת ותורתו אמתשמשה אמת ותורתו אמתשמשה אמת ותורתו אמתשמשה אמת ותורתו אמת: : : : המסקנא המתקבלת מכל האמורהמסקנא המתקבלת מכל האמורהמסקנא המתקבלת מכל האמורהמסקנא המתקבלת מכל האמור
        ....לחיי נצחלחיי נצחלחיי נצחלחיי נצח, , , , ליעוד העיקרי של הבריאהליעוד העיקרי של הבריאהליעוד העיקרי של הבריאהליעוד העיקרי של הבריאה

        
        ....����כי זה כל האדכי זה כל האדכי זה כל האדכי זה כל האד, , , , י� ירא ואת מצוותיו שמורי� ירא ואת מצוותיו שמורי� ירא ואת מצוותיו שמורי� ירא ואת מצוותיו שמורההההאת האלאת האלאת האלאת האל, , , , סו� דבר הכל נשמעסו� דבר הכל נשמעסו� דבר הכל נשמעסו� דבר הכל נשמע

  
  .התשובההתשובההתשובההתשובה

  
, ואפילו ב$ תורה, דתי, יורק יהודי כב$ ארבעי�& שני� בא אלי בניוכמהלפני 

וספר לי שיש לו משרד לתוו� קרקעות ובתי� שעד לפני כמה שני� הכניס לו 
  שו� עסקה הוא , אבל היות והשפל בענ� זה בארצות הברית כבד, הרבה כס�

ולא עוד אלא שהוא נתפס , אכל את כל חסכונותיווה מזה כמה שני� לא עש
, ויש נגדו תביעה משפטית, בהעלמת מאה אל� דולר ממס ההכנסה האמריקאי

א� תת$ לי חמישי� אל� דולר אשתדל שתשב , וכשפנה לעור� די$ אמר לו
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. בית וההצמדה בתשלומי�יותשל� את הכס� ע� הר, בבית סוהר רק שנתיי�
  .ואני אובד עצה, ה לא יכלתי לשל�וג� את ז

אמרתי לו , "עקרב"ואמר לי שנולד בחשו$ במזל , אלתי אותו לתארי� לידתוש
צריכי� להזהר ביותר בחטא של " עקרב"שבני מזל  1שמפורש בתקוני זוהר

 ".בראשית"ראשונה של ' שהיא ב', באותיות עקר " עקרב"כי , "זרע לבטלה"
כי מעול� הוא לא חטא , הוא אמר לי שלא יתכ$ו. עני$ חטא חמור זה, רושויופ
ואמר לי , הא� אתה ואשת� משתמשי� באמצעי מניעה, אמרתי לו". אוננות"ב

כלו� אינ� יודע שזה חטא גמור של , אמרתי לו". קונדו�"שהוא משתמש ב
  והוא החטא החמור, כי מוציא אתה את זרע� בשקית לאשפה" זרע לבטלה"

ואחר , אז קוד� כל תפסיק חטא זה, � למשפטשמנע ממ� את הפרנסה וגר� ל
הוא אמר לי . יעזור והכל יסתדר' ואני מקוה שה, כ� תעשה תקו$ על העבר

כי אשתו לא מוכנה לאמצעי , "קונדו�"שהוא לא מוכ$ להפסיק להשתמש ב
  . אז ל� מכא$ אי$ לי מה לעשות את�, השבתי לו. מניעה אחר ואי$ לו ברירה

  ואמר לי שמחוסר ברירה החליט ע�, ש פניו בקרקעשבוע האד� חזר כוב אחרל
מוכ$  והוא ,אמצעי מניעה אחר המותר על פי ההלכהאשתו להשתמש ב

  .להפסיק חטא זה ולתקנו

זרע "ואמרתי לו לעשות את התקו$ של חטא " שדי תפוחי�"נתתי לו ספר 
בתקוה , "קריאת שמע שעל המטה"וג� להקפיד ב, ארבע פעמי�" לבטלה

שהנה עשה ,  לאחר חדש הוא שב אלי בפני� חמוצות וכעוסות.שהכל יסודר
תשובת� טר� שאמרתי לו אפשר . את התקו$ ארבע פעמי� ושו� דבר לא זז

  ).שכל אחד כולל צו� ופדיו$ תעניות(. תעשה עוד ארבעה תקוני� נוספי�, נתקבלה

עשיתי עוד ארבעה , לאחר חדשיי� הוא פנה אלי עדיי$ בפני� חתומות ואמר לי
 אמרתי לו אינני מאמי$ ל� ששמונה תקוני� . אי$ לי פרנסה כללדיי$וני� ועתק

קו$ הששי פנו אלי ייו� אחד לאחר הת, כ$, אז הוא אמר לי. לא פעלו כלו�
נחרדתי כולי כי , ובקשוני להופיע בפניה�" מס הכנסה"ממחלקת החקירות של 

מחלקת החקירות וראש , נגשתי אליה�. אי$ לי עור� די$ ואיני יודע מה לעשות
אתמול ישבנו על התיק של� והחלטנו שא� תחתו� כא$ שאתה , שמע, אמר לי

 ואכ$ התיק נסגר כשאפילו את. התיק יסגר, לא תעשה עבירה דומה עשר שני�
, כל מי שאני מספר לו זאת לא מאמי$ לי. הכס� שהעלמתי לא בקשו שאשל�

 אותי כי אי$ לי אבל זה לא מנח�. אבל זו האמת, כי דבר כזה טר� נשמע
  שי�ימה שעור� די$ בחמ, תראה את חסד הבורא, "טיפש"עניתי לו . פרנסה

  
  . תקו$ עשרי� ואחד.1 
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ואתה , עשה ל� הבורא בששה תקוני�, אל� דולאר לא היה מוכ$ להתחייב ל�
ולאחר ארבעה . תעשה עוד ארבעה תקוני� עד שתרוח� משמי�, עוד מתלונ$

אמנ� הוא עשה , עו� פני� שהמצב טר� הסתדרתקוני� נוספי� הוא שב אלי ז
עסקה אחת שהכניסה לו ארבעי� אל� דולאר שאות� הוא יקבל בעשרה 

אמרתי לו . אבל זה לא מספיק לתשלו� ההוצאות השוטפות, תשלומי� חדשיי�
תמשי� עוד ארבעה תקוני� עד שמשמי� , א� החלה סנונית אחת להאיר פניה

  .ותקונ� מצרי� המש�, חטא זה עד חטמוכי אתה תלמיד חכ� ששקע ב, ירחמו

ולאחר התקו$ , יו� אחד הוא שב אלי מחיי� ואומר עשיתי עוד ארבעה תקוני�
, אבל קבלתי שתי עבודות מכניסות, הששה עשר אמנ� משרדי עדיי$ משותק

  .וברו� הש�, ממשלתיבבית ספר " פסיכולוג"והשני כ, "בית כנסת"אחת כרב 

והבאתי מעשיות . ואי$ כא$ המקו� לספר�, חתיבאמתעוד דברי� מעי$ זה יש 
  .אלו כהדגמה לתקו$ שעוזר לסבל שנגר� מחטאי� בגלגול זה או בגלגול קוד�

. אלא שדרגות יש בה, ודע כי התשובה בכל מקרה ובכל עני$ טובה היא
ואפשר בידו , שכבר חטא כיוצא בו בעבר, אד� שבא לידו דבר חטא, ולדוגמא

כגו$ שבא . לא מיראה ולא מכשלו$ כח, מפני התשובהלעשותו ונמנע ולא עשה 
ולעשות עמה , ולאחר זמ$ יש לו יכולת להתייחד אתה שוב, על אשה בעבירה

והוא עומד באהבתו אותה ובכח גופו ובאות� תנאי� של מקו� וזמ$ , כחפצו
הוא . זהו בעל תשובה גמורה, ומהדר גאונו' ופרש ולא עבר מפחד ה, העבירה

וא� לא שב אלא בימי ". כור את בוראי� בימי בחורותי�וז"ששלמה אמר 
א� על פי שאינה תשובה , זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה

ועשה תשובה , אפילו עבר כל ימיו. הוא" בעל תשובה"ו, מועילה לו, מעולה
כי כיו$ שזכר את בוראו ושב , כל עוונותיו נמחלי$, ביו� מותו ומת בתשובתו

  . נסלח לו, מותקוד� שי
והשב , ככה כתמיו מתנקי�,  לפי דרגת התשובה והיסורי� הבאי� לאחר מכ$

שהוא יסורי� קשי� ומרי� עד " כ� הקלע"ונפטר מ, ביו� מותו כתמיו נחלשי�
, ג� כדי לנקות כתמיו, קלי� יותר, יצטר� לענשי� אחרי�יתכ$ שאבל , אי$ חקר

שהפיל� בידי כחות הרע וג� כדי להשיב את ניצוצות הקדש של נשמתו 
הוא ש אבל לא עשה התקו$, ומי ששב בתשובה גמורה וחי בתשובתו. והקליפה

י� לו י� לו י� לו י� לו רמרמרמרמגוגוגוגו, , , , יסורי� הבאי� עליו בעול� הזה לאחר תשובתויסורי� הבאי� עליו בעול� הזה לאחר תשובתויסורי� הבאי� עליו בעול� הזה לאחר תשובתויסורי� הבאי� עליו בעול� הזה לאחר תשובתו, תמורת הייסורי�
וזאת על ידי התקוני� , קו$ והעלה הניצוצות לשרש�קו$ והעלה הניצוצות לשרש�קו$ והעלה הניצוצות לשרש�קו$ והעלה הניצוצות לשרש�ייייוא� עשה התוא� עשה התוא� עשה התוא� עשה הת  ....הכפרההכפרההכפרההכפרה

הרי שנקה , ה� ותעניותיה� ופדיונ�סדר� ופרטי, שגילו לנו רבותינו המקובלי�
        ....בהתא� לרמת נקיו$ נפשו וזכוכהבהתא� לרמת נקיו$ נפשו וזכוכהבהתא� לרמת נקיו$ נפשו וזכוכהבהתא� לרמת נקיו$ נפשו וזכוכה, , , , ויזכה לחיי העול� הבאויזכה לחיי העול� הבאויזכה לחיי העול� הבאויזכה לחיי העול� הבא, נפשו



 ס       גלגול                                       נשמות         

ובשוב רשע מרשעתו אשר ובשוב רשע מרשעתו אשר ובשוב רשע מרשעתו אשר ובשוב רשע מרשעתו אשר """", באומרו ח"פרק יועל זה נבא יחזקאל הנביא 
 זו הקבלה לעתיד ".".".".ויעש משפט וצדקהויעש משפט וצדקהויעש משפט וצדקהויעש משפט וצדקה"""".  זו תשובת הוודוי והחרטה".".".".עשהעשהעשהעשה

 בעול� הבא לאחר ".".".".יחיהיחיהיחיהיחיההוא את נפשו הוא את נפשו הוא את נפשו הוא את נפשו """". ושמירת התורה ומעשה המצוות
או בבואו בגלגול . שישל� בעול� הזה את היסורי� הנצרכי� יחד ע� התשובה

ויראה וישב מכל פשעיו אשר ויראה וישב מכל פשעיו אשר ויראה וישב מכל פשעיו אשר ויראה וישב מכל פשעיו אשר """". נוס� לנקות הכת� שנשאר למרות התשובה
שנית . """"לא ימותלא ימותלא ימותלא ימות""""  בעול� הבא".".".".יחיהיחיהיחיהיחיה חיוחיוחיוחיו"""",  זה תשובת התקו$ והתענית".".".".עשהעשהעשהעשה

או על ידי שובו בגלגול , י� למותשהיסורי� נמשל, על ידי יסורי� בעול� הזה
כדרכיו אשפט אתכ� בית כדרכיו אשפט אתכ� בית כדרכיו אשפט אתכ� בית כדרכיו אשפט אתכ� בית  לכ$ אישלכ$ אישלכ$ אישלכ$ איש"""", והסביר הנביא ההבדל והסבה ואמר. נוס�

    והרחמי� ה� .רחמ$ בדי$, הוא" אלהי�' ה" ובאור ".".".".אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' ישראל נאו� הישראל נאו� הישראל נאו� הישראל נאו� ה
ז א� ז א� ז א� ז א� """"ולא סבל יסורי� בעוהולא סבל יסורי� בעוהולא סבל יסורי� בעוהולא סבל יסורי� בעוה, , , , אבל לא עשה התקו$אבל לא עשה התקו$אבל לא עשה התקו$אבל לא עשה התקו$, , , , לאד� ששב בכל לבולאד� ששב בכל לבולאד� ששב בכל לבולאד� ששב בכל לבו .שג�שג�שג�שג�

פטר מעונשי� וגלגולי� קשי� ומרי� שהיה פטר מעונשי� וגלגולי� קשי� ומרי� שהיה פטר מעונשי� וגלגולי� קשי� ומרי� שהיה פטר מעונשי� וגלגולי� קשי� ומרי� שהיה ונונונונ, , , , על פי כ$ תשובתו מתקבלתעל פי כ$ תשובתו מתקבלתעל פי כ$ תשובתו מתקבלתעל פי כ$ תשובתו מתקבלת
ולא אומרי� שמכיו$ שלא העלה , כדי להתנקותצרי� לסבול שני� רבות צרי� לסבול שני� רבות צרי� לסבול שני� רבות צרי� לסבול שני� רבות 

 אמנ� הצור� להעלאת. לאת הניצוצותהניצוצות שהפיל ישאר באבדנו עד להע
ויצטר� ,  נשאר)או פדיו$ תענית(כיו$ שלא העל� על ידי תקו$ ותענית , הניצוצות

או בגלגול , או בגהינו�,  על ידי יסורי� בעול� הזהלהעלות� או לסבול כדי
 את כל ,,,,""""פשעיכ�פשעיכ�פשעיכ�פשעיכ� והשיבו מכלוהשיבו מכלוהשיבו מכלוהשיבו מכל"""".  על ידי וידוי וחרטה""""שובושובושובושובו"""". נוס� כאד�

 ".".".".ולא יהיה לכ� למכשול עו$ולא יהיה לכ� למכשול עו$ולא יהיה לכ� למכשול עו$ולא יהיה לכ� למכשול עו$"""". הניצוצות של נשמתכ� שהפלת� בקליפה
,  על ידי התקו$""""השליכו מעליכ� את כל פשעיכ�השליכו מעליכ� את כל פשעיכ�השליכו מעליכ� את כל פשעיכ�השליכו מעליכ� את כל פשעיכ�"""". הניצוצות הנפולי� האלו

וגרמת� , זה שהורדת� ניצוצות הקדושה לקליפות ב""""אשר פשעת� ב�אשר פשעת� ב�אשר פשעת� ב�אשר פשעת� ב�""""
,  כי על ידי התקו$".".".".ועשו לכ� לב חדש ורוח חדשהועשו לכ� לב חדש ורוח חדשהועשו לכ� לב חדש ורוח חדשהועשו לכ� לב חדש ורוח חדשה"""". לקליפות להתדבק בה�

 ,,,,""""ולמה תמותו בית ישראלולמה תמותו בית ישראלולמה תמותו בית ישראלולמה תמותו בית ישראל"""". כחדשי� ממש, תהיו נקיי� מכל כת� ורבב
או  ).תענית או פדיו$( א� לא תשיבו את הניצוצות בתקו$ ובתענית, בגלגול נוס�

אמר   לא".".".".המתהמתהמתהמת    לא אחפו# במותלא אחפו# במותלא אחפו# במותלא אחפו# במות    כיכיכיכי"""" .הזה עליכ� בעול� ביסורי� שיבואו
שפירושו במות האד� בגלגול נוס� לאחר , "מות המת"אלא ב" במות הרשע"

ולא , היסורי� שהוצרכו לבא עליו מבלי או, שכבר מת פע� אחת מבלי התקו$
. תשובתכ� לפי ער� בדי$ ומתק$ אתכ� רחו� ,,,,""""אלהי�אלהי�אלהי�אלהי�' ' ' ' נאו� הנאו� הנאו� הנאו� ה"""". באו

צור�   חיי נצח ללא""""וחיווחיווחיווחיו"""", ת לשרש� על ידי התקו$ את הניצוצו""""והשיבווהשיבווהשיבווהשיבו""""
לחיי לחיי לחיי לחיי אלא ישר , או לשו� גלגול נוס�, לשו� עונש או יסורי� בעול� הזה

        ....העול� הבאהעול� הבאהעול� הבאהעול� הבא
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