בס”ד

באמצעות תוכנות מחשב מתוחכמות ,המנתחות את הטקסט המקראי ,התגלה בשנים האחרונות עולם מופלא
החבוי בתוך הטקסט .בפני החוקרים נחשפו מעמקים אינסופיים של ידע וחכמה מכל תחומי החיים ואף מצפונות
העתיד .ניסויים מדעיים קפדניים אכן אישרו במובהקות סטטיסטית מרשימה את קיומו של הטקסט הנסתר.
במסרים המוצפנים בדילוגי אותיות,
כבר עסקו למעלה משישים שנה.הרב
מיכאל דב וייסמנדל זצ”ל (1903-
 )1957גילה שמילים חשובות מופיעות
בתורה ,במקומות מסוימים ,בדילוגים
שווים של אותיות .אחד מגילוייו של
הרב וייסמנדל התבטא בתוספת נדבך על דבריו של
הרמב”ן שהביא בכתביו ששמו של כל אדם רמוז
בתורה .לדוגמא שמו של הרמב”ם רמוז בספר שמות
(י”א ,ט’)“ :ויאמר ה’ אל משה ,לא ישמע אליכם פרעה
למען רבות מופתי בארץ מצרים” .ראשי התיבות של
המילים האחרונות בפסוק יוצרות את השם רמב”ם.
רמב”ם הוא כינויו של רבי משה בן מימון ,כפי
שהתקבל בקרב העם .פסוק זה כה יאה לרמב”ם שכן
הפנייה בפסוק זה הנה למשה,
ומשה היה שמו הפרטי של
הרמב”ם כפי שאמנם נכתב על
קברו“ :ממשה למשה לא קם
כמשה” .ועוד ,שהרי הרמב”ם
חי ופעל בארץ מצרים והיה
מופת לדורו .נמצא שכל
האלמנטים הקשורים אל
הרמב”ם מופיעים במקום
אחד :משה ,מופת ,בארץ מצרים וראשי התיבות של
שמו .כן בא הרב וייסמנדל והוסיף ,שבאותה פרשה
שבה רמוז שמו של הרמב”ם רמוז גם שמו של ספרו
המפורסם “משנה תורה” :אם ניקח את האות מ’ של
משה הנזכר בפסוק לעיל“ :ויאמר ה’ אל משה” ונמנה
ממנה  49אותיות ,נמצא שהאות ה 50-היא ש’ .נדלג
עוד  49אותיות והאות ה 50-תהיה נ’ .נדלג  49אותיות
נוספות והאות ה 50-תהיה ה’ .המילה שהתקבלה
הנה “משנה” .עתה נספור  613אותיות מהאות מ’
שבמילה “משה” (שהיא גם תחילתה של המילה
“משנה”) ונגיע לאות ת’ ,נמנה ממנה  49אותיות והאות
ה 50-תהיה ו’ ,נמנה ממנה  49אותיות והאות ה50-
תהיה ר’ ולבסוף נמנה ממנה  49אותיות ונגיע לאות
ה’ .המילה המתקבלת הינה “תורה” .קיבלנו אפוא
את הצירוף “משנה תורה” .האם יש משמעות לדילוג
של  49אותיות ולדילוג של  613אותיות? המשמעות
קשורה לנושא שבו עוסק הספר “משנה תורה”.
הספר עוסק ב 613-המצוות שניתנו לכלל ישראל
מקץ  49ימים שמיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני.

בטבלה שנמצאה על ידי הרב מתתיהו גלזרסון שליט”א אודות
השריפה הנוראה של האב וחמשת בניו בעיר רחובות .לגביה אמרו
כמה רבנים שמיתת הילדים היא בבחינת מיתת נדב ואביהוא שמכפרת
על כל ישראל .ואסונות כאלו קשים חייבים לעורר לתשובה את כולנו.
הטבלה המדהימה שנמצאה מופיעה בחצי הראשון של פרשת שמיני
המדברת על הקמת המשכן לאחר ימי המילואים שהסתיימו בא’
ניסן ,ואת הפרשה התחילו לקרוא בשבת במנחה שלאחר האסון.
והכל בסמוך לפסוקים שבהם נשרפו נדב ואביהוא לכפרת כלל
ישראל .ומופיעים בה שמות כל הילדים :איתמר* ,אליהב ,אביתר,
אמיתי ,שירה והאבא גיא וכן שם המשפחה שאער והשנה תשע”ב.

הצופן התנכ”י מכיל מידע מעניין על הצופן עצמו ,על גילויו ועל תכניו .בטבלה הבאה  49טורים והיא
נקבעה על ידי המד”ש (מילה בדילוג שווה) היחיד בכל ספר בראשית של הביטוי“ :צפן חבוי” .על פני
הטבלה אנו מגלים מפגש מיוחד במינו“ :צֹפֶן חָ בּוי” – “ּבתֹורָתִ י” צירוף מלים בניסוח המתאים לנותן
התורה .המלה “בתורתי” מופיעה כאן במד”ש המינימלי שלה בכל ספר בראשית .והנה ,המד”ש המינימלי
הסמוך כל כך לצירוף מלים זה ,מבטא את אשר רואות עינינו “יִרְאּו ּבבֵרּור” – “צ ֹפֶ ן חָ בּוי” – “ּבתֹורָתִ י”

התופעה ,שגילה הרב וייסמנדל אינה יחידה .דוגמאות
רבות נוספות ,כגון אלה ,אפשר למצוא בספר “תורת
חמ”ד” ,שנכתב על-ידי תלמידיו והן מעוררות
התפעלות מגאוניותו ,על אשר הגיע לממצאים הללו
תוך שימוש בשכלו בלבד בטרם עידן המחשב.
*כידוע ,בלשון הקודש ,האותיות ה’ ו-א’ מתחלפות באותיות הגרון

הקשר ההדוק בין עם ישראל לשבת ,גם הוא מוצפן כבר בתורה .הטבלה המובאת כאן (מימין) היא רצף אותיות
של המילים הבאות העוסקות בסיום מלאכת הבריאה והשביתה בשבת...“ :יום הששי ויכלו השמים והארץ וכל
צבאם ויכל אל-הים ביום השביעי וכו’” (בראשית א ,לא) .האותיות המסומנות הן כל אות שביעית ויוצרות את המילה
ישראל .משום כך כל שורה בטבלה מכילה שבע אותיות כשם ששבת היא היום השביעי .וכן ,מכיון שהקשר כאן
הוא משולש ,אלקים  -ישראל  -שבת ,גם שם ה’ מוצפן כאן בראשי תיבות .יום הששי ויכלו השמים .י-ה-ו-ה.

ישנן אינספור דרכים להוכיח את אמיתותה האבסולוטית של תורת ישראל ,של התלמוד והזוהר הקדוש .המון ספרים נכתבו בנושא
זה ולא צריך להתאמץ כדי לחקור .חובה על כל אדם באשר הוא לעצור לרגע את מרוץ חייו ולחשוב מהו תפקידי בעולמי ,האם
נוצרתי כדי לרוץ אחרי תאוות לבי במשך כשבעים שנה ולהפוך מאכל לתולעים? הגוף שלך זמני אך הנשמה המניעה אותו היא
נצחית .נשמה זו תפשוט בבוא יומה את הגוף כבגד
ותעבור לעולם שכולו אמת .שם תמסור בעל כורחה
דין וחשבון על מעשיה ותקבל שכרה .בורא העולם
הגיש לפנינו מסמך הוראות יצרן  -תורה (מלשון
הוראה) .אם נפעל על פי הוראות היצרן נזכה לחיים
טובים בעולם הזה הזמני ובעולם הבא הנצחי .מובא
לפניכם קובץ מזערי עם מספר נקודות למחשבה או
לבדיקה מעמיקה .האם את/ה על הרכבת הנכונה?

בששה ימים נברא העולם וביום השביעי שבת ה’ ממלאכת הבריאה .על פי חז”ל,
ששת ימי הבריאה הם כנגד ששת אלפי שנים שהוקצבו לקיום העולם .אומרת הגמרא
(מסכת סנהדרין פרק יא)“ :ששת אלפי שנה יהיה העולם קיים ואלף אחד הוא עתיד
להיות חרב ,שנאמר (ישעיהו ב ,יא) וְנִׂשְ ּגַב ה’ ְלבַּדֹוּ ,בַּיֹום הַהּוא ,אביי אמר אלפיים
ַּשלִיׁשִ י ,י ְ ִקמֵנּו,
שנה יהיה העולם חרב ,שנאמר (הושע ו ,ב) י ְ ַחּי ֵנּו ,מִּי ֹ ָמי ִם; ּבַּיֹום ,ה ׁ ְ
וְנִ ְחי ֶה ְל ָפנָיו .שנינו בברייתא כשיטתו של רב קטינא כשם שהשביעית משמטת שנה
אחת לז’ שנים כך העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה ,שנאמר ונשגב
ַּשּבָת יום שכולו
ה’ לבדו ביום ההוא ואומר (תהלים צב ,א) ִמזְמֹור ׁשִ יר ,לְיֹום ה ׁ ַ
שבת ואומר (תהלים צ ,ד) ּכִי ֶאלֶף ׁשָ נִיםְּ ,בעֵינֶיָך ּכְיֹום ֶאתְמֹולּ ,כִי יַעֲב ֹר .למדו בבית
המדרש של אליהו ,ששת אלפים שנה יהיה העולם קיים ,מתוכם אלפים תוהו ואלפים
שנים שאחריהם הם של תורה ובאלפים שאחריהם ימות המשיח” .לפיכך ,ששת
ימי המעשה מסמלים לא רק את העבר אלא בעיקר את העתיד  -את ששת אלפי
השנים שהעולם אמור להתקיים במתכונתו הנוכחית .לעולם לא יתרחש חורבן
כפשוטו אלא התבטלות של הגשמיות בפני הרוחניות .ייחרב עולם גשמי ויתחדש
עולם רוחני נצחי ללא מוות .האלף השישי הוא כנגד יום השישי לפני כניסת שבת.
אומרת הגמרא על הפסוקֲ “ :אנִי ה’ְּ ,ב ִעּתָּה ֲאחִיׁשֶ ּנָה” (ישעיהו ס ,כב) “בעתה וכתיב
אחישנה ,זכו אחישנה ,לא זכו בעתה” (מסכת סנהדרין פרק יא) כלומר ,אם ישראל עשו
תשובה ויש להם זכות ,אזי ה’ יחיש את הגאולה ,ככתוב“ :אלמלי משמרין ישראל
שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים” (מסכת שבת פרק טז) ,ואם לא זכו ,תהיה הגאולה
בעתה ,כאמור לקראת סוף האלף השישי .השנה הנוכחית היא שנת התשע”ב שהיא
 5772שנה לבריאת העולם .במשך כל הדורות ייחלו עם ישראל להחשת הגאולה,
אך בעוונותינו הרבים לא זכינו לכך עד כה והננו קרובים מאוד למועד גאולתנו
הסופי ְּ -ב ִעּתָּה .מיד לאחר מלחמת עולם שלישית הצפויה להתרחש -מלחמת גוג
ומגוג .המלחמה האחרונה אשר ממנה ישרדו רק אלה שזכו לקיים מצוות התורה.
מלחמת גוג ומגוג הינה שם כללי למלחמה כוללת שתיערך באחרית הימים,
ושישתתפו בה חלק גדול ממדינות העולם ,ובפרט מדינות אשר הרעו לעם
ישראל במשך הדורות .שמה של המלחמה לקוח מנבואתו של יחזקאל (לח-

לט) ,אך המלחמה אינה מתוארת רק בפרקים אלה שבתנ”ך .עפ”י היהדות אותה
מלחמה בדיוק מתוארת גם ע”י נביאים אחרים במקומות שונים בתנ”ך ,ובפרט
במקומות רבים בתרי עשר ,שהמפורסם בהם הוא זכריה (י”ב-י”ד).
פירוש המלבי”ם על נבואת מלחמת גוג ומגוג המובאת בספר יחזקאל פרק ל”ב ,פסוקים
י”ז ואילך“ :הנה ,בעת קץ ,אחר שכבר ישבו ישראל על אדמת ישראל ,עתידים האומות
להתאסף ולכבוש את ירושלים .ויבוא גוג ,נשיא משך ותובל ,מארצות הצפון והמערב,
שהם הערלים הנקראים אדום (הנוצרים) .ומשך ותובל הם מבני יפת הגרים באירופה,
כמו שכתב היוסיפון (יוסף בן מתתיהו ,החיבור מוכר בציבור הכללי כ”קדמוניות
היהודים”) ,ושם אמר כי פרס כוש ופוט איתם ,וכן בית תוגרמה ,שהם כולם נימולים
מחזיקים בדת ישמעאלים (מוסלמים) ,והם יתאספו עם בני אדום לכבוש הארץ מיד ישראל.
אבל בבואם יעשה ביניהם מהומה ,ויילחמו איש באחיו ,היינו אדום וישמעאל ילחמו
זה בזה ,מפני שאמונתם מפורדת ,ושם ישפוט ה’ אתם בחרב ובדם ,כמו שנתבאר
שם ובזכריה י”ד .על זה סיפר כאן איך כולם ילכו לאבדון ,וחשב תחילה מצריים
ואשור ועילם ,שהם מחזיקי דת ישמעאל ,והם נימולים היום .ואחר כך חשב משך
ותובל ואדום ומלכיה ,ונסיכי צפון ,שכולם הם ערלים ,וביניהם תהיה המלחמה.
ותחילה תהיה עיקר המפלה במצרים ,שהם קרובים לארץ
ישראל ,והם יבואו בראש וייפלו .ויבואו האשורים והפרסיים לנקום
נקמתם ,וייפלו כולם שני הצדדים (ועל זה נאמרה הנבואה)”.
מן הראוי להביא כאן את עדותו של הגה”צ רבי אליהו לאפיאן זצ”ל [ספר לב
אליהו ,שמות ,פרשת יתרו ,דף קע”ב]“ :אני שמעתי בלונדון מפי הקדוש ר’ אלחנן
וסרמן זצ”’ל ,שאמר בשם החפץ חיים זצוק”ל ,שחז”ל אומרים שמלחמת גוג ומגוג
יהיה שלוש פעמים ,ואז הי’ אחרי המלחמה העולמית הראשונה ,ואמר החפץ חיים
שהמלחמה הזאת היתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה ,ובעוד עשרים וחמש שנה בערך
תהיה עוד מלחמה עולמית שניה שהמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה ,ואח”כ תהיה
מלחמת גוג ומגוג שלישית  -וְעֵתָ -צרָה הִיא ְליַעֲק ֹבּ ,ו ִמ ֶּמּנָה יִּוָׁשֵ ַע (ירמיהו ל ז) .וסיים
הג”ר אלחנן ואמר ,כי חבלי משיח מוכרחים לעבור ,רק המשכיל בעת ההיא ידום
ויתכונן בהכנה רבה אולי יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים”.

אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין פרק יא דף צז) “ :ר’ אליעזר אומר אם
ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין
עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב”ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן
וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב” .ומה גזר המן הרשע? להשמיד ,להרוג

בנו הפסוקּ“ ,דֹודִי יָרַד ְלגַּנֹוַ ,ל ֲערֻגֹות הַּב ֹׂשֶ ם ִלרְעֹותַּ ,ב ַּגּנִים ,וְ ִללְק ֹטׁ ,שֹוׁשַ ּנִים” (שיר
השירים ו ,ב) ,ומי הם השושנים שלוקט ה’ מאיתנו ,הלא הם הצדיקים ,גדולי הדור

שנאספים בזה אחר זה בחצי שנה האחרונה מדי כשבוע כדי לזעזע אותנו ולעורר אותנו
לתשובה [בהם :ר’ אלעזר אבוחצירא זצ”ל ,ר’ משה גפן זצ”ל ,ר’ נסים פרץ זצ”ל ,האדמו”ר

מנדבורנא זצ”ל ,האדמו”ר מויזניץ זצ”ל ,הרבנית קנייבסקי זצ”ל ,ר’ חיים פנחס שיינברג זצ”ל,

ר’ מיכל יהודה ליפקוביץ זצ”ל ,ר’ שמעון גבאי זצ”ל ועוד]ּ“ .כִיִ -מ ְּפנֵי ָה ָרעָה (העתידה לבא
אל הדור) נֶ ֱאסַף ַה ַּצּדִיק” (ישעיהו נז) .וממשיך הנביא :וְאֶת-מִי ּדַָא ְג ְּת וַּתִי ְראִיּ ,כִי ְת ַכּזֵבִי
 ,וְאֹותִי ֹלא זָ ַכ ְרּתְ( ,כי ממי פחדת ותיראי אשר עזבת בטחונך בי ולא זכרת אותי ,וכי
יש מי בעולם אשר לא תגבר ידי עליו) ֹלאׂ-שַ ְמ ְּת עַלִ -לּבְֵך (כי טוב לחסות בה’); הֲֹלא
ֲאנִי ַמחְׁשֶ ה ּומֵעֹלָם ,וְאֹותִי ֹלא תִי ָראִיֲ .אנִי ַאּגִידִ ,צ ְד ָקתְֵך (אני תמיד מגיד לך דברים
שאם תעשי אותם תצדקי); וְאֶתַ -מעֲׂשַ י ְִך ,וְֹלא יֹועִילּוְך( .שאתה עושה שלא ברצוני לא
ּשא-רּו ַח יִּקַחָ -הבֶל (יקומו נא
יועילוך בעת רעתך)ְּ .בזַ ֲעקְֵך יַּצִילְֻך קִּבּו ַצי ְִך ,וְאֶתֻּ -כּלָם י ִ ָ ׂ

ולאבד את כל היהודים .לא קשה לנחש מי בדורנו משקף את רצונו של המן...

הגמרא מביאה סימנים על תקופת אחרית הימים ,הדור האחרון ,דור הגאולה (מסכת סוטה
מט עמוד ב)“ :בעקבות משיחא (לקראת ביאת המשיח) חוצפא יסגא (החוצפה תתעצם)

ויוקר יאמיר (המחירים יהיו גבוהים) הגפן תתן פריה והיין ביוקר (הגפנים לדוגמא יתנו
פרי בשפע ,אך בכל זאת מחיר היין יהיה יקר בגלל רצונם של בעלי הממון להתעשר
על חשבון מחוסרי האמצעים) ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת (להבדיל מתקופות
אחרות בהיסטוריה ,בהן כשהיו רואים את אלה שהיו סוטים מדרך התורה ,היו נותנים
להם תוכחה ,ואז היו חוזרים לדרך המוטב ,בדור הזה אין מי שייתן תוכחה שכזו ,ואם
יש כזו תוכחת ,אז היא מתקבלת בצחוק ובגיחוך וכל הגבולות נפרצים) בית וועד יהיה
לזנות (בית וועד הוא מקום התוועדותם של אנשי הדרג ,והסבירו חז”ל שבזמן המשיח
עיקר התוועדותם של האנשים תהיה לצורך ‘זנות’ למינהו) והגליל יחרב והגבלן ישום
(יהיה ריק מאדם) ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח
(חכמות סופרים זהו למוד התורה ,ובעיני מרבית הדור חכמה זו סרוחה) ויראי חטא
ימאסו (מאיסה ושנאת יראי שמיים) והאמת תהא נעדרת (כמובן כפשוטו וכן הסבירו
חז”ל :שנעשית עדרים עדרים והולכת לה ,כלומר שגם במקומות האמת) נערים פני
זקנים ילבינו (אין שום בושה מפני גדולי התורה ,שאלֶה ‘זקנים’ בלשון חז”ל ,ומנסים
לבייש אותם בראש חוצות ,בכל מהדורת עיתון וחדשות) זקנים יעמדו מפני קטנים
(צעירים אינם נותנים כבוד למבוגרים) בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה
אויבי איש אנשי ביתו (הבנים מתחצפים להוריהם וכו’) פני הדור כפני הכלב (והוסבר:
כפי שכשזורקים על כלב אבן ,הוא מתנפל על האבן ולא על מי שזרק ,כך הדור לא יבין
שהצרות באות מאבינו שבשמיים כדי לעורר אותנו) הבן אינו מתבייש מאביו (אובדן
הבושה .לצערנו בדור הזה עושים אפילו מצעדי בושה) ועל מה יש לנו להשען? על
אבינו שבשמים” .כפי שרואות עינינו בבירור כבר התקיימו בדורנו כל סימני הגמרא.
כתוב בספר שיר השירים שנכתב ברוח הקודש וכולו מָשָ ל על יחסי עם ישראל עם
הקדוש-ברוך-הוא בזו הלשוןֲ “ :אנִי לְדֹודִי וְדֹודִי לִי ,הָרֹעֶה ּבַּשׁ ֹוׁשַ ּנִים” (שיר השירים ו
ג) ,ישראל נאמנת לקב”ה והוא רועה את צאנו במרעה נוח וטוב .ראשי התיבות אלול
(אני לדודי ודודי לי) מרמזים על (חודש) התשובה .אך אם חלילה לא נעשה תשובה ,אזי יתקיים

קבוצת אלילים ופסילים ומכחישי תורה אשר קבצת ויצילוך בזעקך מצרתך הלא את
כולם ישא רוח ולא יוכלו להציל); וְהַחֹוסֶה בִי יִנְחַלֶ -ארֶץ ,וְי ִירַׁש הַרָ -קדְׁשִ י( .מה שאין
כן החוסה בי הנה ארצו תשאר לו לנחלה ועיר ציון הר קדשי ישאר לו לירושה ולא
יזיזנו האויב משם ועל חזקיהו נאמר שבטח בה’ ולא זז ממקומו) .וְָאמַר סֹּלּו-סֹּלּוּ ,פַּנּו-
ָדרְֶך (כה אמר הנביא בשמי לעמי כבשו מסילה סלולה פנו יצר הרע מדרכיכם); ָהרִימּו
עּמִי (סלקו האבנים שאתם נכשלים רגליכם בהם הם הרהורי רשע).
ִמכְׁשֹולִ ,מ ֶּדרְֶך ַ

תמונה מהלוויתו של הרב שיינברג זצ”ל בה נכחו כמאה אלף איש
מסוג האייטמים שהתקשורת החילונית לא מעוניינת לפרסם
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ההגדרה המדעית למוות היא צירוף כל האלמנטים הבאים :דום לב ,העדר פעילות מוחית  -אין גלי מוח  -הספקת חמצן לתאי המוח פוסקת,
ירידה בטמפרטורת הגוף ושיתוק עולם התחושות .על פי סקר ענק של מכון “גאלופ” בארה”ב ב ,1997-לפחות שלוש-עשרה מיליון (!) אמריקנים
שבו לחיים לאחר שמתו מוות קליני .בעולם כולו מוערך מספר האנשים אשר שבו לחיים לאחר מוות קליני בכשלושים מיליון (!) איש .המפליא הוא
שכולם מדווחים על חוויות דומות שחוו בעת תהליך מותם .חלקם אף יודע לספר על שהתרחש בסביבה הקרובה וגם הרחוקה של גופתם המתה.

עדויות מצמררות מיהודי שחווה מוות קליני

מובא לפניכם תמליל מדברי המספר כלשונו
(עברית אינה שפת האם שלו) על פי קטעים
מתוך הסרט “הסוף” של “בחגוי הסלע”.
טל’ של משה לוי לאימות הסיפור050-7931191 :
משה לוי מצרפת ,חווה לפני מספר שנים מוות
קליני (יש לו דוח רפואי מביה”ח  .)Paris Sudעל
פי הציווי שניתן לו בשמים ,הוא מספר בהרחבה
מה שחווה ואת מה שהורוהו להבהיר לנו.
שמי משה לוי ,גרתי בפריז ,נהגתי ללכת הרבה
לדיסקוטקים ,הייתי נותן שיעורי ריקוד .הייתי רוכב
הרבה על האופניים שלי .יום אחד ,תוך כדי רכיבה
על האופניים שלי ,הרגשתי חולשה ,חום וכל גופי
היה נוטף זיעה ,כאשר אני סוף סוף מגיע לבית
של ההורים שלי ,אני מתמוטט לתוך המיטה,
כל הגוף שלי היה זרזיף מים כמו ברז ,התחלתי
למות לאט לאט ,ולא ידעתי שאני הולך למות.
התחלתי לעלות לאט לאט ,הרגשתי שאני עוד מעט
לא פה .המשפחה הזמינה אמבולנס ,ובינתיים
אני מרגיש שהנשמה שלי עולה ויוצאת מהגוף,
נשאבת כלפי מעלה כמו טיל ,אני מרגיש מאושר
ושומע מוזיקה .הגעתי למקום שקט ,חושך מוחלט
שלא קיים בעולם כלל ,יכולתי למשש את החושך
והחושך הזה חונק אותי ,זה מין עונש שלא חלמתי
בחיים .שאלתי מה קורה ,איפה אני נמצא .יצא מין
קול ואמר :זה עונש ראשון לאגואיסטים .היית מאוד
אגואיסט ודאגת רק לאינטרסים שלך ואתה תישאר
פה בעונש הזה ,בחושך העבה ולא תוכל לזוז ,אתה
אוהב להיות לבד ,אז תישאר לבד ,מידה כנגד מידה.
הרגשתי חושך עבה ,ואני לבד בעולם ,בודד ממש.
פתאום נראה קצת אור ,עשן לבן ,ומתקדמות אלי
נשמות מוזרות והיו צועקים עלי צעקות איומות
וי,וי,וי ,כמו בהפגנה ,באו לקראתי ,אני מתחבא
באיזה מקום והן באות אחריי ,הרגשה כזו שהם
רוצות לתלות אותי .ופתאום הפסיקו לצעוק ,והופיע
זקן אחד עם זקן לבן כזה יפה ,הוא הופיע בעדינות
רבה ביניהם והבנתי שזה אדם קדוש ,צדיק ,מאוד
חשוב .הוא נכנס ואמר תעזבו אותו ,הם פחדו
ועזבו .זה היה רבי יצחק טייב ,הסבא שלי .אמרתי:
לא יודע מה קרה איתי ,מה קורה פה ,משהוא
מוזר ,מה אני ,מי אני ,אני למטה או למעלה,
תסביר לי .אמרו לי :פה זה עולם האמת ,זה העולם
הנכון ,מה שראית וחיית זה לא נכון ,פה זה נכון.
פה עושים משפטים ,פה עוזרים ,פה לומדים,
פה עושים .פה זה עולם האמת .והסבא אומר לי:
“תדע ,אתה עשית הרבה דברים לא טובים בכלל
קלקלת אנשים ,שיגעת אותם ,הרדמת אותם ,מה
לא עשית? דיסקוטקים ,בלגן ,טניס ,ריקודים ,ככה
אתה עושה לי?” ככה אומר לי .אמרתי :אתה לא
צריך לצעוק ,אני הנכד שלך ואתה הסבא שלי .אמר
לי“ :פה אין סבא” .והוא משליך אותי כמו בהמה עם
המקל הליכה שלו .אמרתי לו :אתה מושך אותי כמו
בהמה שלך ,תוציא את המקל .אמר לי :אתה יותר
גרוע מזה .ועכשיו תשמע ,פה אתה במצב קשה
מאד ,נתחיל איתך בדבר קטן .אתה זוכר ששלחו
אותך לתלמוד תורה ואתה ברחת? אמרתי :לא
ברחתי.
איך שאני אומר להם שלא ברחתי ,מראים לי
בהסרטה איך אני בורח .אמרו לי :עכשיו מטפלים

בך ,עכשיו הגיע הזמן שמה שעשית ,תחזור בך.
ותגיד לרב סליחה .הוא רצה עם כל לבו ללמד
אותך א-ב שתוכל לעשות בר מצווה ותעשה
רצון הבורא ומה עשית? זרקת את הכל וגדלת
בלי זה ותראה לאיפה הגעת .עכשיו מה נעשה
לך? תראה מה נעשה לך .הראו לי ספר ואמרו
אתה רואה את עצמך שם? היה להם וידאו מאוד
משוכלל ואמרו לי הנשמה שלך מאוד נהנית מזה.
אמרתי :עכשיו אתם מדברים יפה ,לפני כן צעקתם
עלי ,מה אתם משחקים איתי? מה קורה פה?
אמרו לי :הכל בא בחשבון ,גם הרע וגם הטוב.
אחר כך באו צדיקים גדולים ,ראיתי את רבי יצחק
טייב הסבא שלי ,הרב פיינהדלר ,הרב ברלנד,
הרב עובדיה יוסף ,הרב אלבז ,הרב קוק .אמרו לי:
תשמע ,לך תאמר למטה (בעולם הזה) מי שחושב
שבעולם הזה באים לעשות ביזנס וללכת לישון,
טועה .אין להם שום תועלת ,הכל הפסד ,גם זה
יפסידו ,גם זה ייקחו מהם ,אז תוריד את זה לראש
(תזכור את זה) תתחיל לדבר ולעזור .אתה רואה
יהודי מדוכא תתפוס אותו ,תדריך אותי מה לעשות.
הראו לי שאני מניח תפילין וטלית ,ואור כזה כמו
לבוש מקיף אותי ,שהגן עלי מכל הצרות ומכל
העונשים ,ראיתי את זה .יצאה בת קול ואמרה לי
בצעקה גדולה“ :אשרי אדם יבוא עם תלמודו בידו!”
אמרתי :תלמוד אין לי ,יש לי רק זה .אמרו לי :זה
מספיק ,אם אתה מתלהב בתורה בזה .אבל מה
עשית עם האיברים שלך? מה עשית עם הידיים
שלך? אמרתי :עם הידיים עשיתי קרטה ,קונג פו,
טניס .אמרו לי :זהו ,זה מה שהבאת? אמרתי:
זה מה שאני יכול להביא לכם .אמרו :את זה לא
ביקשנו.
נתת צדקה לעני? אמרתי :אני לא יודע מה זה
צדקה ,לא לימדו אותי .שאלו :עשית מצוות? עזרת
לזקן ברחוב? התחילו לדבר איתי בצורה קשה .ואז
נזכרתי שעשיתי ביקור חולים .בקשו שאני אסביר,
והם יודעים הכל ,זה לא שהם לא יודעים ,הכל
יודעים ,רק רוצים שאני אספר להם גם ,ואז סיפרתי
להם עשיתי כך וכך וכך .כשהייתי בפריז ,כמעט
כל יום ,הולך לזקנים וזקנות בבית חולים רוטשילד,
היו שם זקנים וזקנות ,הייתי מטפל בהם ,נותן להם
מים ,סוגר את החלון ,פותח דלת ,דברים פשוטים
ביותר ,ממש פשוטים ,יושב איתם ,מדבר איתם.
אמרו :מאד יפה ,יש לך מזל שהבאת את זה.
תפילין ,פעם אחת הנחתי בבר מצווה ,ופעם אחת
בבית חולים ,שהיה שם זקן שהדריך אותי בהנחת
תפילין ואמר לי תתפלל לה’ ,באותו יום אני זוכר
הייתי בגיל  18או  19מאד נהניתי מהדבר הזה,
לא ידעתי מה זה בכלל ,הסתכלתי על הספר
(הסידור) ולא ידעתי מה אני קורא ,הנשמה שלי
נדבקה בזה .והייתי מאד שמח .דיברתי עם בורא
עולם ,איך שאני מרגיש ,טוב לי איתך אמרתי לו
זה שווה עסק ,תפילין ,ציצית ואני מדבר עם הספר
(הסידור) הרגשתי מאד נפלא ,כל מה שהיה וחוץ
מזה ,זה היה אפס קטן ,ראיתי שהכל בלוף ,רק זה
היה חשוב שאני עומד עם הספר וקורא.
אמרו :אם עשית את זה עם הידיים שלך ,אז הידיים
(מצביע על הכפות ידיים עד פרק היד) לא ייפגעו.
הגיעו לפה .אמרו לי :מה אמרת בפה? אמרתי :אני
יודע הרבה בדיחות ,אני בדחן גדול .אמרו לי :אתה
בדחן? פה אין בדיחות .איך שהתחלתי מילה אחת
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של בדיחה ,הכל נכבה ונהיה חושך ,אין אף אחד,
אין קול ,חושך .אמרתי ,ואוי,ואוי,ואוי מה עשיתי?
מה אסור לספר בדיחה? ואז התחלתי לספר עוד
פעם ,שמו את האורות ,רק התחלתי לספר עוד
פעם ,כל מילה של בדיחה נכנס לי נחשים קטנים,
כאלה חרקים ,כזה מגעיל אי אפשר להסביר כאלה
נחשים קטנים לא ראיתי בחיים שלי .והנחשים
פותחים את הפה שלי ומפריעים לי בבדיחה.
אמרתי טוב ,הם לא רוצים לשמוע ,בוא נפסיק.
אמרו לי :גם זה ,דיברת הרבה לשון הרע ,היה לך
הרבה גאווה .אמרתי :לשון הרע כן דיברתי.
אז הוציאו את זה מהפה שלי והרגשתי כאילו עושים
לי טיפול נמרץ בפה ,כמו ניתוח בפה ,כאילו שאלף
רופאים עובדים על הפה שלי בטיפולים רציניים.
אמרתי :מה אתם רוצים ממני? אמרו לי :בא תשמע,
עוד מעט תרד למטה (לעולם הזה) ,אבל לא תרד
אותו דבר ,לא תעז לדבר מילה קטנה של דברים
בטלים או צחוק ,תהיה רציני למטה .אנחנו מטפלים
בך עכשיו .וטפלו בי כמו רופא שניים והסכמתי לזה.
אמרו לי :עכשיו העיניים שלך ,מה עשית איתם?
אמרתי :קולנוע ,ראיתי הרבה סרטים וגם בנות,
ה’ ירחם .יש לי רשימות ...וחשבתי להוציא את
הפנקס שלי .אמרו לי :אדוני ,עד פה ,זה “תחום
שבת” .רק דברתי על פנקס ובנות ,עוד פעם שקט
מוחלט ואני שומע מרחוק רעש מדהים ,כמו איזה
רכבת ארוכה נכנסת ,כמו איזו צעקה ,כמו קול של
אדם שכועס עליך ,משהוא פחד מוות ,פחד פחד,
והוא לא רוצה לוותר עלי בכלל ,לא ידעתי מי זה
עד שהוא הופיע ככה ,גדול כמו רכבת ,ראיתי את
הפנים שלו ,ענקי כזה ,מלא עיניים ,והוא מתקרב
ורוצה לקרוע אותי עם מכות רצח .אמרתי :רגע,
מי זה ,מאיפה הוא זה? אמרו לי זה מלאך המוות,
ופתאום בא לי מולי ,פנים אל פנים ,ואומר לי :אני
לא אשם ,אתה אשם ,אתה בראת אותי ,הסתכלת
(על דברים אסורים) ,על כל הסתכלות והסתכלות
תאכל אותה .הוא הסתכל עלי ,מאד מבהיל ,עיניים
עם מוגלה שזזות ככה ,אי אפשר להסביר ,ופנים
גדולות ומפחידות מאד .אמרתי :למה אתה כזה
מפחיד? אמר לי :אתה הסתכלת כ”כ ברצינות
על הבנות אז גם אני ככה ,מה לעשות אני שלך
ואתה שלי .אמרתי :עד מתי? אמר לי :עד שיתחשק
למעלה לעצור אותי .והדקות האלה ,זה כמו 20
שנה של גלות ,זה לא דקות קלות ,כמו אחד שיש לו
אויב שעומד לו בפנים והוא שונא אותו ,ומחכה כבר
מתי יסתלק ממנו ,והוא סובל את הגהנום מהאויב.
זה אלף אויבים של פגם עיניים ,עד שהבנתי שאני
צריך לתקן משהו ,שאני צריך לשמור משהו,שאני
צריך להשתדל ,הבנתי שטעות בידי .אמרו :טוב,
הבין ,תעזבו אותו ,אבל הוא לא הסתפק בזה,
אני לא יודע פתאום מה קרה ,העיניים שלי יצאו
מהנשמה ,חתכו אותם לחתיכות קטנות ,פזרו
אותם כמו ניירות ,זה איום ונורא ההרגשה הזאת.
אנשים לא יכולים להבין איך שהנשמה מתפוררת
כמו אבקת כביסה ,ואתה רואה את זה מתפזר
ואתה לא חי ,אתה לא אתה ,אני לא יודע איך
להסביר ,אין לי מילים .פתאום מחזירים אותי עוד
פעם לנשמה ,ואמרו לי :מה עשית עם האוזניים?
אמרתי :הייתי שומע הרבה דיסקים ומוזיקה .אמרו:
על ביטול תורה ,על כל שנייה של בטלה צעקו לי
צעקה גדולה באוזן ,כאילו אלף רמקולים באוזן ,היה
צעקות איומות ,איום ונורא ,שמו לי את כל הווליום
באוזן עד שהאוזן תתפוצץ ותתפוס קריזה .אמרו
לי :זה מידה כנגד מידה .אתה הלכת לדיסקוטק
והכשלת אנשים ע”י מוזיקה ,אז אותו דבר פה תסבול
זהו .שאלתי :עד מתי? עד שיתחשק לנו להפסיק.
אמרו לי מה עשית עם הרגליים? בינתיים האוזן
עדיין סובלת והעיניים בלחץ ,והפה עדיין בטיפולים
וכל זה ביחד זה בלבול חזק בראש.

עניתי :הייתי רץ הרבה ריצות .אמרו :תרוץ עכשיו.
הנשמה התחילה לרוץ ,ובא מאחור איזה נחש גדול,
אני מאוד מאוד זוכר את זה ,נוסע כמו מכונית ,ויש
לו פה גדול כמו בן אדם ,והוא רוצה לבלוע אותי
ככה ממש .שאלתי :למה זה? אמרו לי ,אתה אוהב
לרוץ ,אז תרוץ ,לריצה לבטלה אין לנו זמן.
אמרו :עכשיו ידיים ,יש לנו בעיה עם הידיים
שלך ,מה עם האצבעות? מה עשו? יש פה שני
אנשים שיש להם טענות מאוד גדולות .ראיתי
את סבתא שלי באה בצעקה :גזלן! גזלן! גנבת
שוקולד קטן מהמקרר ,הראו לי איך אני גונב את
השוקולד ,פותח אותו ואוכל אותו בלי לברך עוד,
אמרו לי חוצפן כמוך ,תתבייש ,אמרתי על מה?
שלא בירכת .אצלם (אצל סבא וסבתא) למדו
אותי לברך על כל דבר ולא ברכתי על השוקולד.
סבתא אמרה :הבעיה שלקחת את השוקולד ואני
התכוונתי לתת לך בשמחה גדולה מתנה לנכד
הקטן .ואתה לקחת את זה ממני ,הרגת אותי בזה.
אח”כ לקחו אותי לכיוון בית ישן עם הרבה נשמות,
הכניסו אותי לאמצע ,והנשמות מתקרבות אלי
וסוגרות אותי ,סגרו אותי וצעקו עלי-גנב! גזלן!
כל אחד בא לעשות לי תיקון .אחד לקחתי את
הארוסה שלו ,ומרוב זה היה לו צער מאוד גדול,
אחד לקחתי לו את העט ולא החזרתי לו ,ראיתי זוג
הורים יושבים על הרצפה בצער של ט’ באב על זה
שהייתי נותן לילדים שלהם שיעור טומאה בדיסקו
במקום להחזיר אותם בתשובה ,והם חיכו לילדים
ולא באו ,והיו בדאגה גדולה שמא קרה להם משהו.
אמרו לי :תלך ,לך ,רשע ,הייתי מאוד מסובך עם
ההורים האלה ,צועקים מאוד.
פתאום היה שקט ,נפרדתי מהנשמות האלה ,והיה
כזה אור ,מאוד חם ,זה היה גהינום ,היו להבות אש
בוערת בגובה  30מטר והיה שם שעון גדול והבנתי
שב 12-בלילה בול הם לוקחים אותי והורגים אותי,
ראיתי את מחוגי השעון מתקדמים וזה מפחיד מאוד.
הבנתי שאין לי הרבה זמן ,והם רוצים לגמור איתי...
אמרו לי עכשיו בא נראה מה עם הברית מילה שלך,
מה עם זרע לבטלה ,ומצערים אותי אני רואה את
השעון מתקדם ,התחילו לדבר איתי בצורה מאוד
תקיפה ,הלכת עם בנות ועניינים ,הבנתי שיש לי
בעיה מאוד גדולה ,הכניסו אותי בכוח לחדר קטן,
ובחדר מלאך קטן כזה נמוך ,פנים מפחידות כמו
של מונגולואיד כולו נוטף מוגלה והוא אומר לי:
אתה בנית אותי ויש לי חשק לדבר איתך .והיו לו
אצבעות כאלה מעוותות עם ציפורניים של מפלצת,
ואומר לי :על כל טיפת קרי שהוצאת ונגעת בברית
מילה ,אני עומד לגמור אותך ככה עם הציפורניים,
את כל הנשמה אני אקרע לך ,והוא מתקרב אלי,
הייתי כבר מאוד גמור .אוי למי שנוגע בברית מילה,
אוי ואבוי ואוי למי שלא הולך לשידוך .אמרו לי לך
תאמר להם (בעולם הזה) למי שחושב שיש זמן,
אין שום זמן ,להיות זריז מאוד במצוות האלה,
תרוץ מהר תגיד להם למטה ,זה התיקון שלך
להגיד להם למטה ,אם לא תגיד להם ולא תזרז
אותם אני אזדרז לגמור אותך ,וגם אתה לא תיגע
בברית ,אם יש לך בעיה תבקש מבורא עולם ,אין
לך כלה ,יביאו לך כלה ותשתוק .ואם יש (יציעו)
לך שידוך ,תלך לאיפה שיגידו לך .אל תעשה שום
חשבון .תהיה תמים מאוד ,אם לא ,אני גומר אותך.
פתאום ראיתי את כל המוגלות שלו ,נוזלים ככה
מתוך גופו ,וזה דם כזה אדום וגם קרי ,ואומר לי,
כל טיפה שיוצאת זה תינוק שהרגת ,והוא מתכוון
להדבק אלי עם כל הטומאה הזו ,כל הדם ,ומן
שומן כזה ,ובקיצור ,אם הוא רק מתקרב אתה לא
יכול לחיות כבר ,אדם כזה מגעיל עליך אתה לא
יכול לעמוד בזה ,אמר לי :אתה בנית אותי ,זה מה
שיש .אמרתי אני ארד למטה ואשתדל לא לגעת
ולא לראות .הבינו שאני הסכמתי להשתנות,
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אז פתחו לי את הדלת ,ואני מתקדם למעלה עד
שראיתי אורות שהולכים וגדלים עד האור הגדול
וראיתי צדיקים שיושבים בעיגול ,ראיתי אולם גדול
מלא אורות ועושים משפט עלי ,מה מגיע לי ,מה לא
מגיע לי ,מה נעשה איתו עכשיו ,ובמשפט הזה אתה
רואה שהגורל שלך ביד של אנשים ,ואתה לא יכול
לעשות כלום .ואני שומע רעש ,זה אומר :הוא צדיק
הוא עשה מצווה ,וזה אומר הוא לא עשה ,זה רשע,
ובקול רם עד שהאוזן משתגעת ,עד שאתה לא יכול
לסבול יותר ,ואז אני פתאום התחלתי לצעוק צעקה
גדולה  -אני רוצה לחזור בתשובה! אני רוצה לחזור
בתשובה! התחלתי לבכות מרב פחד מוות.
פתאום הכל נפסק ,ויצא אלי אור מלמעלה ואמר לי
“אני אוהב אותך” זה היה ריבונו של עולם ,ישתבח
שמו לעד .ככה אמר לי :איפה שתלך ,מה שתעשה
בעולם ,תזכיר אותי ,תספר מה שקרה לך ,הכל תגיד.
לקחו אותי לעיר שחורה אחת ,ראיתי אחד שאוכל
לחם בלי נטילת ידיים ,באו מלאכי חבלה גדולים
עם כנפיים ,חטפו את הנשמה שלו וקרעו אותה.
לקחו אותי לים ,פתאום יוצא מלאך אחד כמו קינג
קונג  30מטר גובה ,לבוש בגדים מאוד משונים,
לקח את הנשמה שלי ומכניס אותי לתוך המים,
ואני בתוך המים עד שלא יכולתי לנשום ,אז העלה
אותי למעלה ,לקחתי נשימה ,ועוד פעם חוזר ,עולה
יורד עוד פעם ,שאלתי מה קרה? והוא אומר :זה
על שלא עשית נטילת ידיים .ההורים שלך והזקנים
והסבא והסבתא הסבירו לך מה זה נטילת ידיים,
אתה זלזלת ,לא קבלת (לקיים) תאכל אותה.
הוא יצא ונעלם ,ואני נשארתי עוד קצת במים ,עד
שהחזירו אותי לעולם הנשמות.
הביאו אותי לגהינום ,ראיתי צעירים וצעירות כאילו
מחכים לתור שלהם .פתאום נפתחת דלת ענקית
כזאת .יוצא מלאך אחד תופס איזה נשמה ,לוקח
אותה וזורק אותה בפנים שם ,ויש שם צעקות,
זיעה ,ריח לא נעים ,נשמה לא יכולה לסבול את זה,
היה שם גם ריח של צואה רותחת מגעילה וזורקים
אותו לפה וזורקים אותו לשם ,ממקום למקום.
פתאום לוקחים את הנשמה שלי ,נתנו לי מכה
רצינית ,משהוא איום ונורא ובאו ארבעה מלאכים
מכל הכיוונים והכו אותי מכות ,שאלתי על מה?
אמרו לי :אתה ,יהיה לך בנים ,ילדים ,אם אתה
לא תחנך אותם לתלמוד תורה אתה גמור .הראו
לי שאדם שפוגם בברית ,ה’ ישמור ויציל ,פוגם
עד שיצא לו דם ממש ,והיה כואב לו מאוד מאוד,
ואמרו לי הכאב הזה יבוא למעלה .כל הדם שיורד
מהברית זה תינוקות שבוכים ומהם יוצאים מלאכי
חבלה קטנים ובתוך הקבר משתוללים ,ואמרו לי,
שמלאכי חבלה מחכים לו עכשיו עד שימות ויאכלו
את הגוף ויתנו לו טיפול על כל טיפה שהוציא
מעצמו ,מכל טיפה נברא מלאך חבלה ,פחד נורא,
פחד מוות .אדם צריך לפחד פחד מוות מלגעת
בברית .והתיקון שלי לעזור לאנשים בתיקון שלהם,
להביא להם שידוך .אתה תסביר להם בכל הכוח
עד שיתעוררו ,אז אתה נקי.
ראיתי בעיר אישה רצה ,הריצו אותה מלאכי חבלה
לכל הכיוונים ,שגעו אותה ,והיא צועקת הצילו,
הצילו .אמרו לי :לאישה הזאת אין לה מצוות ,היא
נגמרת ,היא לא שווה שקל ,מי שלא עושה מצוות
ולא עוזר לזולת ,הוא לא שווה שקל .שידעו את זה,
תגיד להם למטה (בעולם הזה) .הריצו אותה שם
עד שהתעייפה ,הכניסו אותה לחדר שחור ,שמו
אותה בסיר שחור רותח ,ומלאכי חבלה שחורים,
כזה שחור מגעיל לא ראיתי בחיים שלי ,והיא
צועקת ונאכלת ע”י מלאכי החבלה על כל פגם
שהיא החטיאה את הבחורים ,היא הצטערה על
זה ,אבל היא כבר כמעט לא הייתה קיימת ,כולה
שחורה ,כולה סמרטוט ,אין ,אין כבר כלום.
שאלו :מה עם התורה שלך? לא היה לי ,אך

בזכות שהייתי אומר תהילים עם אותו צדיק
בבית חולים רוטשילד ,הדף הזה שקראתי ,הוא
הוציא אותי מהחדר ,אם לא ,אז הייתי נשאר שם.
התחלתי להקיא את כל המעיים שלי ,הייתי כבר מת,
הנשמה כבר מתרוקנת ,והרגשה כזו שאי אפשר
להסביר את זה ,זה לא פשוט .ראו שקראתי תהילים
ועשיתי השתדלות קטנה ,אז שחררו אותי מהחדר.
אני יוצא מהחדר ,היו שם המון חדרי משפט ,הראו
לי את הדוד שלי ,שהיה צדיק ועבר הרבה ייסורים,
נפטר ממחלת הסרטן ,יושב בחדר ,שותק ולא זז,
והוא אומר :טפלו בו עכשיו ,אני מבקש מכם ,רציתי
לברוח .הדוד אמר :אתה לא תברח ,ביישת אותי,
שאלתי אותו במה ביישתי אותו ,והוא אמר :אמרת
לציבור בבית הכנסת שאני לא יודע לקרוא ,איך
הוא (הדוד) עושה (מתפלל) כאילו קורא .עשו אותו
קרקס מזה ,ומאז הוא לא חזר יותר לבית הכנסת,
וחסר תפילות ,חסר לימוד ,ונשאר מסכן בבית שלו
עם אשתו עד שנפטר מהמחלה ,אפילו לרחוב
לא יצא .והוא צעק – “אני רוצה את העונש שלך
עכשיו” ,הראו לי את העונש למי שהורג בן-אדם
בדיבור ,זה מדהים ,לקחו אותי לחדר עם מכונות,
ואנשים שם שוכבים וקשורים ,ויש שם כמו מסור
חשמלי שחותך את הבן-אדם כמו נקניק ,פרוסות
פרוסות ,מילימטר מילימטר .לוקח הרבה זמן.
שאלתי אדם כזה ,מה קורה ? ואמר לי :גרמתי
לאנשים צער ,הם הרגישו ככה ,ועכשיו נותנים
גם לי להרגיש ,על כל צער ,על כל כאב שגרמתי,
חותכים אותי ,והוא צועק ומרגיש מוות ,ורוצה
לצאת ולא יכול לצאת – כמו אדם שביישו
אותו שמרגיש תפוס ,מרגיש מוות .ואמרו לי:
חותכים אותו לאט לאט ,זה העונש ,יש לנו זמן.
אחרי זה ,באו מלאכי חבלה ,כאלה קטנים,
עם פנים של כלב ופה חד כמו קוץ ,ונובחים עם
רעש כזה של תרנגולת כזה מפחיד ,והכלבים
האלה באו כמו מטוסים במלחמה ,על הנשמה
שלי ,תפסו את הנשמה שלי ,וכאילו משתוללים
בתוך הנשמה שלי ,חותכים ומפזרים את כל
הנשמה ,זה תיקון לכל האיברים שפגמתי בהם,
זה דקה שאתה מרגיש שהנשמה מתפזרת
לגמרי ,אתה לא קיים ,לא חי .ואחרי כן מחזירים
את כל החלקים ומחיים אותך עוד פעם בחזרה.
אמרתי וואי וואי וואי ,וזה לא נגמר ,אמרתי תעזבו
אותי ,ואמרו לי – לא! עוד פעם וחוזר חלילה...
לפעמים יש שתי נשמות שצריכות להיפגש ,ילד
קטן אשכנזי וילד קטן ספרדי ,אוהבים זה לזה,
חברים ,ורוצים ללמוד תורה ,ואסור להם ללמוד,
למה? יש מי שאומר אסור ,הילד שלו לא ילך
ללמוד תורה עם השני ,זה לא מתאים .צריך שיהיו
בשמחה ,באחדות ,לא להפריד אותם כמו שתי
אומות ,פה אמריקאים ופה אינדיאנים ,פה כושים
ופה לבנים ,זה מה שקורה פה בעולמנו .ריבונו של
עולם מאד כועס על זה ,לא יכול לסבול את זה והוא
כועס מאד על אנשים שגורמים לשנאה זו ,צריך
שתהיה דבקות ,שתהיה שמחה ,כל העולם ביחד.
אמרו לי ,מי שחושב שרוצה לשלוט ,שרוצה
לסדר את העולם ,יש לו בעיה ,קודם כל ,אין לו
גן-עדן ,גהינום בטוח יש לו .אין לנו שום זכות
להתערב בדברים עליונים ,ובורא עולם רוצה
אחדות .אם אנשים גורמים לחוסר אחדות,
הם ייכנסו לגהינום שלהם כמו שצריך .נקודה.
...לגבי בגדים שהולכים הנשים צמוד לגוף,
ורואים לבחורה את הצורה שלה זה גהיני
גהינום! היא תיכנס ,והוא עם החנות שלו
(הכוונה לבעלי חנויות שמוכרים בגדים אלו).
אין מה לעשות ,בורא עולם שונא את זה! לכן
באתי להגיד לכם ,שונא את זה! את הבנאדם
שמוכר את זה – שונא אותו .הראו אותו שהוא
מנודה ,יש חדרים למעלה ,כל אחד שעשה,
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מכר סחורות (בגדים) שאסורות על פי התורה,
בניגוד להלכה ,הוא מנודה בחדרים ,הוא לא זז,
אין לו זכות דיבור“ .מספיק ציערת ,אנחנו נצער
אותך לבד בחדר ,לבד ,סגור ”.יש עונש על זה...
וגם הנשים שלובשות את הבגדים האלה ,את
הפאות האלה וחושבות שזה צנוע ...באמת
מפחיד! הראו איך אישה מכינה את עצמה לצאת
לרחוב כמו מלכת היופי ,דתייה גדולה הולכת שם
להראות את יופיה לכמה גברים אחרים שהם לא
בעלה ,ובעלה בכולל מסכן ,תמים מאוד ,גם את
הגיהינום יקבל .פלא פלאים! מפחיד! מי שלא
מאמין ישאל אותי אחר כך ,אני אפגש איתו...
למה הוא בגיהינום? כי הוא נותן רשות לאשתו
להכשיל את הרבים .באיזו רשות? קודם כל ,יעזוב
את הגמרא וילך לבית שלו ויטפל בבגדים שלה,
שיהיו בגדים יותר רחבים שלא יבלוט הגוף של
הגברת .למעלה שונאים את מה שמכשיל ...בורא
עולם שונא את זה ...גם את הפאות שהן לובשות,
הן מושכות עין יותר משיער ומכשילות את הגברים.
אז מה? איך היא תתלבש? “בבית” אמרו לי,
“תתלבש מאוד יפה כמו מלכה ,בצניעות ,בבית ,כן.
אבל בחוץ תלבש בגדים פשוטים וצנועים שאינם
גורמים שיסתכלו עליה .זו הצדקת! .איך היא יוצאת
עם השמלה הזאת והפאה הזאת או עם כיסוי ראש
שלא מכסה הכל ”...זה מפחיד מאוד .למעלה ,זה
פחד מוות! היא משפיעה על חצי עיר ,והיא העיקר
יפה! למעלה היא לא תהיה יפה! שם ישימו אותה
בתוך הסיר השחור וישרפו אותה שם .יעשו לה
גיהינום בגלל הפריצות והפאות שלה .הכל בגלל
שהיא הכשילה את הרבים“ .אין לה שום זכות!”
פתאום ראיתי איזה אישה אחרת שהייתה
מראה את הרגליים שלה ,את השוק ,תפסו
אותה ברגליים ,ככה לקחו את הגוף שלה ,העיפו
אותה קדימה כמו איזה סמרטוט ,כמו איזה
שטיח תלו אותה על הברזלים ,והדם זורם ,והיא
צועקת .תולים אותה ,לא עושים שום חשבון...
אחד שהיה שומע לשון הרע ,תפסו את האוזן שלו
ותלו אותו מהאוזן...
מראים לי מה הולך להיות איתי בשעות הבאות,
מראים לי איך ששמים אותי באדמה וקוברים אותי,
אתה שוכב סגור ומכוסה באדמה ,ואתה מרגיש מאד
רע ,איום ונורא ,בנאדם משתגע ,הוא רגיל ללכת,
לזוז ,לעשות ...הנשמה נשארת למטה ,עדיין חיה,
היא לא מתה ,הוא לבד ,כבר משתגע ,ובא מלאך
המוות ומתיישב על הבטן שלי ושואל מה עם הבטן
הזו ? “אתה היית אגואיסט קמצן ,לא נתת פלאפל
קטן לעני” ,אמרתי :באמת לא חשבתי כל כך לתת
פלאפל“ ,אז תאכל את הבשר שלך” אמר .הבטן
התהפכה ,נהייתה רכה ,ואני הייתי אוכל את הבשר
שלי ,מגעיל ,והוא מחייב אותך לאכול ,וגם יש צער
שהנשמה בתוך באדמה ולא יכולה לצאת ,אחר כל
באו על הרגליים שלי ,ואמרו :אתה זוכר איפה רצת?
תופסים את הרגליים של הבנאדם ומסובבים לכאן
ולכאן ,הופכים את העצמות ,אני מרגיש שאני לא
יודע מה הולך פה ,אתה מרגיש את הגהינום בגלל
שהלכת ל ָצעֵר בכוונה ,להגיד לשון הרע ,לעשות
איזה עבירה ,הוא לא מרחם על שום איבר בגוף,
אפילו באצבע הקטנה של הרגל הוא מטפל ,שובר...
וחוץ מזה ראיתי ,וזה מגעיל ,הנשמה והגוף בתוך
הקבר ,הגוף מתחיל להירקב ,ראיתי את הנחשים,
תולעים וכל מיני חיות קטנות ,זה לא נעים ומפחיד
מאד ,והם רעבים מאד ,והם באים לעיניים,
ונכנסים לעיניים ,לתוך הפה ,לתוך האוזניים ובכל
האיברים שפגמת הם מטפלים בזה ,והנשמה
חיה ,ורואה את זה ,והוא מת כביכול ,והאנשים
(שבאו להלוויה) הלכו הביתה ,אמרו שלום לנפטר
והוא נשאר באדמה ,רואה את הגהינום שלו,
ומטפלים בו בכל איבר שפגם ,ואז הוא מתחיל

להשתנות ולאבד את הצורה שלו ,והגוף נהיה
ככה (מציג צורת גוף מעוותת) וזה מגעיל ביותר.
ראיתי שלושה צדיקים בפתח גן-עדן ,הרגשתי שיש
שם אורות ושמחה ,רציתי להיכנס ולא נתנו לי ,רק
לצדיקים גדולים יש רשות להיכנס ,בקשתי לראות
ולא נתנו לי ,אבל יכולתי לשמוע את השמחה ,הם
שמחים ורוקדים ,בורא עולם רוקד שם .שמעתי
דברים שמשמחים מאד את הלב ,שכדאי לאדם
לטרוח ולהיכנס לראות מה הולך שם ,ויש שם קיר
עם הרבה חורים קטנים ,וכל אחד רוצה לראות
דרך החור הקטן מה הולך בגן-עדן ,איך שמחים,
ממש שמחה גדולה ,והרשעים נדחפים שם כדי
לראות ,וזה מרגיע אותם מהצרה שלהם ,יש
להם דיכאון והם רואים את השמחה של הצדיקים
והם מקנאים וממש אוכלים את הלב שלהם.
הראו את מלחמת גוג ומגוג ,זה הכי מפחיד,
השמים היו מלאים מטוסים ,מפציצים ,כולם,
אמריקה ,אנגליה ,צרפת ,הכל בלגן שם למעלה,
רעש אדיר ,ולמטה מכונות מלחמה ,אנשים
רצים לכל הכיוונים ,וכל העולם מזדעזע...
פתאום אני מוצא עצמי בישיבה ,יושב עם תלמידי
חכמים גדולים ,השולחנות והבגדים שלהם
מלאים אבק והם לא מתייחסים לאבק .אמרו לי:
אל תצא החוצה ,תהיה איתנו ,ואני ראיתי שהם
אנשים קדושים וטהורים ,שהבינו שזה סוף
העולם ,ובחוץ “שמח” מאד (מלחמה) והם יושבים
ולומדים כאילו לא קרה שום דבר ונהנים מזיו
השכינה והם יושבים ומוגנים ,ואמרו לי :מי שיכול
להחזיק בתורה – זוכה ,ומי שלא יכול להחזיק ...
ראו (בשמיים) שאני התכוונתי לחזור בתשובה,
והבנתי שיש לי תיקונים לעשות ,אז החליטו להחזיר
אותי לגוף שלי ,הכל נהיה שחור ,הכל נפסק ואני
רואה את עצמי יורד בצורה מהירה כזו ,כמו מטוס
שנוחת מהר ,בדיוק לגוף שלי .למטה ,הגוף שלי
היה גמור ,והתכוונו לקבור אותי ,שמו אותי בארון
בחדר מתים בפריז ,ובנס לא סגרו את הברגים של
ארון הקבורה.
יצאתי מהארון ...יצאתי מהחדר מתים ,ראיתי את
הבית חולים ,אנשים הולכים ,באים ,ממש רגיל,
והייתי בבית חולים כל היום ,ככה בוכה ,בוכה
ובוכה ,ואני רואה רק שולחנות וכסאות ואנשים
מדברים ,וזה לא מעניין אותי...
אסור לעזוב שום יהודי ,אתה רואה יהודי שאין
לו אישה וזרוק כמו כלב ,תפוס אותו ,שאל אותו
– מה קורה עם אח שלי ,במה אפשר לעזור לך.
כמה שאפשר לחבק אותו ,ולעזור לו בכל הכוח.
בסוף ,זה מה שתיקח איתך ,את החיבוק ,את
הנשיקה הזאת עליו ,תפסת אותו וחבקת אותו
וחיזקת אותו קצת ,היה שווה .זה מה שבורא
העולם רוצה...

נביא לדוגמא ממצא אחד מני רבים אשר מוכיח
את עובדות התורה .כך למשל הפאפירוס שנמצא
מתאר את עשר המכות שירדו על מצרים.
הפאפירוס אשר נכתב על ידי בן התקופה בשם
איפובר ,נרכש על ידי המוזיאון של ליידן בהולנד,
ומספרו הקטלוגי  .344 -הפאפירוס כתוב על שני
צדדיו ,והוא מכיל שבעה עשר עמודים שרובם

פגומים .ובכל זאת ,די במה שנותר בכדי לקבל
תמונה ברורה אודות חלק מן הקטסטרופות עליהן
מדווח הכותב .והוא מדבר על עשר קטסטרופות!
פרופ’ עמנואל וליקובסקי הוא זה שעמד על
הדמיון שבין תיאורי המצרי איפובר לבין הנאמר
בספר שמות .מרווח הדברים של הכותב המצרי
ניכר בעליל שהוא כותב תיאור עצוב וכואב

ספר שמות

פאפירוס איפובר

ׁשרּ-בַ י ְאֹר לְדָ ם (ז,כ)
וַּי ֵהָ פְ כּו ּכָל-הַ ּמַ י ִם אֲ ֶ

הנהר הוא דם

של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להן .לדעת
הפרופ’ וליקובסקי ,מומחה ידוע לכרונולוגיה
של מלכויות מצרים ,שייכת תעודה זו בדיוק
לתקופת יציאת מצרים על פי התאריך המקובל
ביהדות ,ופאפירוס איפובר הוא דיווח “מן
השטח” .בטבלה שלפניכם מספר פסוקים מתוך
ספר שמות המקבילים לתיאור הפאפירוס.

וַי ְהִ י הַ ּדָ ם ּבְ כָל-אֶ רֶ ץ מִ צְרָ י ִם (ז ,כא)

דם בכל מקום

ִׁשּתֹת מִ ּמֵ ימֵ י הַ י ְאֹר
וַּי ַחְ ּפְ רּו כָל-מִ צְרַ י ִםּ ...כִי ֹלא יָכְלּו ל ְ
(ז ,כד)

האנשים נרתעים מלטעום ,בני אנוש צמאים למים .אלה הם
מימנו ,זהו אושרנו! מה נעשה?

ּׂשדֶ ה ּבַ ּסּוסִ ים ּבַ חֲ מֹרִ ים
ׁשר ּבַ ָ
הִ ּנֵה י ַד ה’ הֹוי ָה ּבְ מִ קְ נְָך אֲ ֶ
ּבַ ּגְמַ ּלִים ּבַ ּבָ קָ ר ּובַ ּצֹאן( ...ט ,ג)

כל החיות לבם בוכה הבקר גועה

ַּתהֲ לְַך אֵ ׁש ָארְ צָה (ט ,כג)
ָתן קֹֹלת ּובָ רָ ד ו ִ
ו ַה’ נ ַ

עצים הושמדו .אמנם כן ,שערים וקירות נאכלו על ידי האש

ּׂשדֶ ה מֵ ָאדָ ם
ׁשר ּבַ ָ
וַּי ְַך הַ ּבָ רָ ד ּבְ כָל-אֶ רֶ ץ מִ צְרַ י ִם אֵ ת ּכָל-אֲ ֶ
ּׂשדֶ ה הִ ּכָה הַ ּבָ רָ ד ו ְאֶ תּ-כָל-עֵ ץ
ׂשב הַ ָ
ו ְעַ דּ-בְ הֵ מָ ה ו ְאֵ ת ּכָל-עֵ ֶ
ׁשּבֵ ר (ט ,כה)
ּׂשדֶ ה ִ
הַ ָ

אמנם כן ,הושחת כל אשר אתמול עוד נראה .האדמה
נשארה כמו אחרי קציר פשתה .אין למצוא פירות
ולא ירק ...רעב.

ּׂשדֶ ה ּבְ כָל-אֶ רֶ ץ מִ צְרָ י ִם
ׂשב הַ ָ
ְֹלא-נֹותר ּכָל-י ֶרֶ ק ּבָ עֵ ץ ּובְ עֵ ֶ
ַ
ו
(י ,טו)

מצרים בוכה ,ארמון המלוכה בלא רווחיו ,בלא פירות ,בלא
תבואה ,אשר לו שייכים החיטה ,השעורה ,האווזים והדגים.

ּׂשדֶ ה ּכָל
ׁשר לְָך ּבַ ָ
ׁשלַח הָ עֵ ז אֶ ת מִ קְ נְָך ו ְאֵ ת ּכָל אֲ ֶ
ּתה ְ
ו ְעַ ָ
ְתה וְי ָרַ ד
ּׂשדֶ ה ו ְֹלא י ֵָאסֵ ף הַ ּבַ י ָ
ׁשר י ִּמָ צֵא בַ ָ
הָ ָאדָ ם ו ְהַ ּבְ הֵ מָ ה אֲ ֶ
עֲ לֵהֶ ם הַ ּבָ רָ ד ו ָמֵ תּו (ט ,יט)

ראה הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד ,כל אחד מחפש
רק את אלו החתומים בשמו.

ַּתהִ י צְעָ קָ ה
ליְלָה הּוא וְכָל-עֲ בָ דָ יו וְכָל מִ צְרַ י ִם ו ְ
וַּי ָקָ ם ּפַ רְ עֹה ַ
יןׁ-שם מֵ ת (יב ,ל)
ָ
ׁשר אֵ
גְדֹלָה ּבְ מִ צְרָ י ִם ּכִי-אֵ ין ּבַ י ִת אֲ ֶ

אמנם כן ,בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות ,היתה צעקה
גדולה במצרים.

ּליְלָה ו ַה’ הִ ּכָה כָלּ-בְ כֹור ּבְ אֶ רֶ ץ מִ צְרַ י ִם מִ ּבְ כֹר
וַי ְהִ י ּבַ חֲ צִי הַ ַ
ׁשר ּבְ בֵ ית הַ ּבֹור
ּׁשבִ י אֲ ֶ
ׁשב עַ לּ-כִסְ אֹו עַ ד ּבְ כֹור הַ ְ
ּפַ רְ עֹה הַ ּי ֹ ֵ
ו ְכֹל ּבְ כֹור ּבְ הֵ מָ ה (יה ,כט)

הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות .אמנם כן.
הגדול והקטן זעקו ,הלוואי ואמות .האמנם זהו סוף האדם,
לא הריון ולא לידה .אולי תפסיק נא האדמה מן הרעש,
ויפסק השאון .בתי הסוהר חרבו ,מצרים העילית הושחתה.
הכל נהרס ,מעונות האדם התהפכו ברגע.

ליְלָה
תם הַ ּדֶ רֶ ְך ו ְ ַ
לנְח ֹ ָ
ו ַה’ הֹלְֵך לִפְ נֵיהֶ ם יֹומָ ם ּבְ עַ ּמּוד עָ נָן ַ
ּבְ עַ ּמּוד אֵ ׁש לְהָ אִ יר לָהֶ ם (יג ,כא)

ראה האש עלתה גבוה גבוה ,ולהבתו הולכת נגד אויבי
הארץ.

ּוׂשמָ ֹלת (יב ,לה)
כלֵי זָהָ ב ְ
ּכלֵי-כֶסֶ ף ּו ְ
ִׁשאֲ לּו מִ ּמִ צְרַ י ִם ְ
וַּי ְ

הנה השפחות לובשות תכשיטי הגבירות.

ָׁשבּו הַ ּמַ י ִם וַיְכַּסּו אֶ ת הָ רֶ כֶב ו ְאֶ ת
ׁשה אֶ ת-י ָדֹו ...וַּי ֻ
וַּי ֵט מ ֹ ֶ
ׁשים לְכֹל חֵ יל ּפַ רְ עֹה (יד ,כז-כח)
הַ ּפָ רָ ִ

מצרים באה למקום שבו נשפכו המים ,הגיבור נלכד בידי זה
ששפך המים על האדמה.
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הצדיק המפורסם רבי שלום מרדכי שבדרון
זצ”ל כותב סיפור מזעזע על “דיבוק” (כניסת
רוח נפטר באדם חי) שהתרחש בימיו .בקריאת
הדברים תיווכחו לדעת שהסיפור אמיתי ומסופר
בדיוק רב .לפניכם דברי הרב כלשונם מתוך
הספר “לב אליהו” (עמ’  .)23לקרוא ולהאמין!
“כך אמר לי מורי ורבי הרב אליהו דושניצר [איש צדיק
וקדוש ,אשר לאחר שנפטר התבטא ה”חזון איש” אודותיו
כי היה מל”ו צדיקים נסתרים]“ :סיפור זה אתם יכולים
וגם כדאי לספר ברבים .ואתם יכולים להקדים ,כי אני
סיפרתי לכם אותו בדיוק כמו ששמעתי מפי הגאון הנודע
בישראל מורינו הרב רבי אלעזר משה ז”ל מפינסק.
והרי אתם מכירים אותי ,שאינני משקר חס ושלום ,וגם
אינני מגזים ,ולא מוסיף כלל בזה ,רק חוזר מלה במלה
כפי מה ששמעתי מפי הגאון רבי אלעזר משה הנ”ל”.
וזה סיפור המעשה :איש היה בעיר קלם ,סוחר ובר
אוריין [בן תורה] ,ושמו רבי נטע .והייתה לו בת יחידה,
אותה השיא לבחור בן ישיבה מופלג ותלמיד חכם .ונתן
להם האב נדוניה של כמה אלפי רובל ,וכן כמה שנים
להיות סמוכים על שולחנו .וכך ישב החתן ועסק בתורה
כמה שנים .כשנשלם הזמן המדובר ,וירד הזוג מעל
שולחנו ,התחילה הבת לטעון ‘במה נתפרנס?’ ,הבעל
ענה לה ,שאינו יכול להיפרד מהתורה ולעסוק במסחר,
ולהשליך כל תורתו לים...עד שהאישה הציעה הצעה
ואמרה“ :אנו ניקח את כסף הנדוניה ונפתח בית מסחר,
ואני אעמוד שם כל היום ,חוץ משעתיים ביום שאתה
תעמוד ,ושאר השעות תוכל להמשיך וללמוד תורתך
כמו עד עתה .”...הלה הסכים ועשו כן .והנה בשלשת
החודשים הראשונים אומנם נהג כך ,אבל אחרי זה נהיה
מהשעתיים ארבע שעות ,ואחר כך שמונה ,עד ששקע
כולו במסחר ...ולא היה לו זמן אפילו לפתוח גמרא..
ויהי היום ,ובמוצאי שבת קודש אחרי חצות לילה ,ובחוץ
ירד שלג גדול בסופה וסערה( .אני מספר כלשונו וכצורתו
כפי ששמעתי מפי מורי ורבי ז”ל) .יצאה האישה לחוץ
לשפוך חבית של מים לא נקיים ,והנה חזרה ,וכאילו
נחנקת ואינה יכולה לדבר ...בעלה רץ מיד והבהיל רופא

לביתו ,ולא ידע מה לעשות .וכן למחרת ,הלך איתה ודרש
ברופאים רבים ,וגם נסעו לעיר וינה ,אך ללא הועיל.
והתחילו לדבר בעיירה“ :אולי זה דיבוק .”...ונסעו לעיר
שטוצ’ין ,הואיל ושם היה מקובל אחד ושמו רבי מנדל
ז”ל ,אשר אליו היו נוסעים בעניינים כאלו .כשבאו לפניו,
הוא שאל את הדיבוק איזה דבר ,ושמעו קול עונה( .בזמן
שהדיבוק מדבר ,בטן החולה מתרומם ,אבל השפתיים
אינן מתנענעות והקול יוצא  -לשונו של מורי ורבי ז”ל).
ואז נבהלו כל השומעים ,ויאמרו“ :אהה! הנה הדיבוק.”...
אבל הצדיק רבי מנדל אמר ,שאיננו יודע עדיין אם כן
הוא ,ולכן שאל אותו“ :מי הולך אתך (כלומר :עם הנפש
המגולגלת)?” ,ויאמר“ :חמשה מלאכי חבלה” .וישאל
אותו“ :מה שמם?” ויאמר לו“ :כך וכך ,”...אז אמר רבי
מנדל כי נכון אמר ,וזהו דיבוק אמיתי .והתחיל לשאול
אותו שאלות ,כגון :מי הוא וכו’ .וענה לו ,כי היה חי
לפני כמה עשרות שנים (אינני זוכר בדיוק כמה אמר),
והיה בחור בבריסק ,ואחר כך נסע לאפריקה ,וחברים
קלקלו אותו שם ,ועבר על כל התורה כולה .ופעם אחת
נסע בעגלה ונפל ממנה ונהרג .וכך הוא כבר מתגלגל
והולך בעולם עד עכשיו .שאל אותו רבי מנדל“ :למה לא
עשית תשובה קודם מיתתך?” ,וענה לו ,כי מתוך הפחד
והבהלה בעת נפילתו מהעגלה שכח להרהר בתשובה.
אחר כך שאל אותו“ :מה יש לך ולאישה הזאת כי גרמת
לה ייסורים נוראים כל כך?” .והתחיל לצחוק בקול ,ואמר:
“אמּה של אישה צעירה זו ואמו של בעלה (ששתיהן כבר
נפטרו לעולמן) ,התאמצו בבקשה למעלה בשמים שאני
אכנס בה ואגרום לה הייסורין ,כי לולא זאת לא תהיה לה
תקומה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,מפני שלקחה
את בעלה מעסק התורה!” .כיון ששמעו כך ,אמר רבי
מנדל לבעל שיבטיח לחזור לתורה ,והבטיח [הבעל].
ורבי נטע הבטיח כמו כן ללמוד משניות לעילוי נשמתו
של הבחור הדיבוק ,וגם תרם סכום של נרות להדליק
בבית הכנסת עבורו .אחר כך קיבץ רבי מנדל בחדרו מנין
של עשרה אנשים לומר תהילים ,והוא עמד מאחוריהם
ואמר מה שאמר .ואת האישה הושיב על כסא באמצע
החדר ,ופתאום התגלגלה מעל הכסא ,נפלה על הארץ
ויצא קול אדיר ממנה“ :שמע ישראל וכו” .אחר כך פקעה

ציפורן הזרת מידה אחת ,וגם נופצה זכוכית החלון
ונשתתקה .עד כאן סיפר לי מורי ורבי הרב אליהו הכהן
דושניצר .וכפל עוד הפעם דבריו ואמר“ :יכולים אתם
לספר מעשה זה בשמי ,ושאתם מכירים אותי שלא
אשקר חס ושלום ,וגם אינני מגזים ,רק מסרתי לכם
בדיוק כמו ששמעתי מפי הגאון רבי אלעזר משה ז”ל”.
והוסיף מורי ורבי ז”ל ואמר“ :בזמן האחרון שמעתי
שהזוג הנ”ל ,שהם כבר זקנים באים בימים ,באו לארץ
ישראל וגרים בתל אביב ,ויש להם כאן משפחה גדולה
בנים ונכדים .גם אתם מכירים אותם ,אבל לא אגיד לכם
שמם ,כי זה יוכל להזיק להם לשידוכים ...ונסעתי במוצאי
שבת קודש מפתח תקווה לתל אביב ,וישבתי בביתם,
והם בעצמם סיפרו לי כל המעשה כמו ששמעתי מהגאון
רבי אלעזר משה ,וכמו שמסרתי לכם” .עד כאן דברי מורי
ורבי רבי אליהו דושניצר ז”ל” .ומוסיף רבי שלום וכותב,
כי שמע את העובדה גם מרבי אליהו לופיאן ,אשר שמע
זאת מפי רבי נטע (אבי האישה) ,ב[עיירה] קלם על יד
גדר החצר של התלמוד תורה .ורבי אליהו לופיאן הוסיף,
כי היה הדיבוק צועק לפעמים (שם אצל רבי מנדל) בקולי
קולות ופחדים נוראים ,שכל השומעים היו מפחדים
ומזדעזעים .והיה אומר ,שמלאכי החבלה מחכים שיצא
מגופה של האישה ויקרעוהו לגזרים( .כי אין רשות
למלאכי חבלה לגעת בנפש הרשע ,כל זמן שהוא נמצא
בתוך גוף חי)  .ואחרי עבור כמה רגעים היה מתחיל לדבר
דברי ליצנות ונבול פה באופן מגואל ,עד שכל השומעים
היו סותמים את אוזניהם ,שלא לשמוע את דברי הנבלה.
ושאלו אותו“ :היתכן?! מלפני כמה רגעים צעקת בפחדים
גדולים “הצילו!” וכעת אתה מדבר דברי נבלה וליצנות?!”.
ויען להם בזה הלשון“ :תדעו ,כי אם אין עושים תשובה,
ואין נעשים נקיים מהחטא ,אזי הנפש למעלה מתאווה
לרע כמו שהייתה למטה - ”...אלו היו דברי הדיבוק.
ומסיים רבי שלום ואומר ,כי מרן רבי אליהו ז”ל אמר ,כי
מעובדה זו ניתן ללמוד על כח התאווה הנורא והאיום.
שהרי אף פחד פחדים של חמשה מלאכי חבלה שראה
אותם ,ופחד מהם כל כך ,ואף על פי כן אינו יכול להתאפק
מלהוציא תאוותו מהכח אל הפועל ,לדבר דברי נבלה
וליצנות שהורגל בהם בחייו ,השם ישמרנו ויצילנו מן החטא.

