
 un ,ut - vkhk hxhxr rpx

vnfjc vnvcv in ostv iur,h kf vz hf ubhhvu /vnfjc vrhejvu vghshv tuva ,gsv .g ,khftn huuhm ihbg vzu
vfzu ,hvktv ,bunt dhav u,rhejc v"g ubhct ovrcts gsubf gru cuy uc ah haubt kfac vrhejv lt /uca kfau

gshk lhrm ostv er /gsubf ,urhpf rtau iunse okugva udhav o,rhejc ovhnusu ohbuh hpuxukhpu /vfza vnk
huuhm er ost ,davc uvzs ihntha ostk huuhm lrs tk vghsh lrs vru,v ,kj,v tuva wudu lhvkt wv hfbt vkhj,
ukfa kfu okuf ostv ,ujuf kgc tuv lrc,h oava vghshcu ,ubuatrv ,ukfaun ,ghsh lrs vz gshk ubhhv hn,x

ubnna lrc,h oavn uk iu,bv kfav smn tuv ukfac u,bbuc,va ohhjv .gn vjhekv uvz lrc,h oavn tuv
:gsnv jf unmg tuv ,uhjv jfu gushf ,uhj eukhj iht ukmtu if od u,uhj

okugv ,thrc rehgu /vk ibhre vp kgca vru, vp ,ufkn ogyf ukfac an,avk vhv ostv ,thrc rehgu
kfa ostv dhaha ubhhv vfknvvu hbufhkn,a ,uhfkn vbav atrc ohrnut ifks gsubf u,ufkn jf ,ukd,vk

vp kgca vru, kct unmg kfac dhana ,haubt vnfjf ubhta vp kgca vru, ,nfj kf vzs lrc,h oavn ukfa
,dvbv kfa ostv ,rum rehg uvza ostv kfa kg kaunaf lrc,h u,ufkn rehg uvzs c,fca vru,n gcub tuv

raf gru cuy ,gsv .gs tryhxn tuv vp kgca vru,s t,ht (,unuen rtau /zf t"j) rvuzcu /ukfac tuv ostv
,suebc idv lu,c tuv ohhjv .g kct itfku itfk ohubha uc aha ostv kfa tuv ,gsv .gs ubhhv wufu kuxpu

:c,fca vru, tuvu itfku itfk vhyb uc ihtu ,uumek vyub ihta zfrnv
ubhhvu ohrurcu ohcume ohrcs ,dav tuva c,fca vru,v ,davk ukfac an,ah ostva vhv lrc,h oav iumru

ubhcr vanc urnta lrs kg ann lrc,h oav kfak ifan ukfa vhvhu usckn sug ihta vrurcv vrfvv hsh kg
lu,n er tuv epxva kkf epx ihtu truvb vhra vhngs uburd lu,n ,rcsn vbhfa (/c"kr d"j rvuz ihhg) v"g

orda er /sh,gk vhvha unf c,fca vru, ,ndusc dhan vhv vp kgca vru, kfu vkhk ,snc okgvvu laujv
sg okugv ;rpr,bu /gru cuy ,gsv .g uvzu unmgn ukfac an,aha ubhhv wudu ohvktf o,hhvu ajbv ,,xv

ihts vdavv tuva ost hbc ,uckc ,yap,nv lrc,h oavs vnfjv arua yap,ba ubhhvs c,fc vru, vb,hba
,uhvk ubka rpua kuec ohtc ubtu /vru, i,ns rpua kue hsh kg ktrah hbc ,uckc ohheu guce varua usckn sug

.e iht sg ,unkugv kfc tuv od cjr,nu yap,nu c,fca vru,n vsuxh ubka vnfjc vp kgca vru,v od
uznr kfv asjk sh,g eh,u shnk,a vn kfa c,fca vru, ,ause ihgf ann sunk,c k"zj hrcs ,ausen gsubfu

:oh,hntv ktrah hnfj ,nfj kf ifu ovhrcsc
hxrds hsung hbhc tkt hkmn tk (/j ,ufrc) urnt ifu oaruac gsubf sj vkuf vkhp,s kueu vp kgca vru,s kueu

ujuf lf vp kgca vru,c ostv ,nfj hpfu /vkhp,v kue lanb vp kgca vru, kueu vnfjv lu,na rnuk vmr
vkhp, kue lanb ubnnu vhryhxn lanb vp kgca vru, ,gsv .g ,khftk iueh, ov ukkv ,ukueu u,khp,c vph

,sn smn er tuv vkhp,vu /vkhp,k ouen vn sj tkufs ann usckn sug iht ,dav smns ubhhv ibcrs vkhp, hf
aha rhfvk trcb ,nfj tuv vp kgca vru, ,nfj kfu /trucn aecn trcbvu trcbu truc aha lrc,h u,ufkn

usckn sug ihta ouh ,snc vrund vrtvc tk truc aha dhana lu,na vkhp,c tuv kgupk uz vdav ,thmhu truc
,gsv .g ,khft hsh kg lanbv vp kgca vru,s vnfj ,hkf, uvzu /vkhp,k uck rrugn zt okgv lrsc er hrndk

vkgnk v,ut ihkgnu zt iuatrv osts utyj ie,k vkhp,c ihcrn vbav atrc lfku /tab hc hpbt lhajva
:cjrncs vhhbgv tuvu lrc,h oavc u,uecs,v hsh kg ubhhvu .e iht sg ostv kue chjrnv rpua ka ukuec
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ruthk ohskhv lhkavk urzd ov ifku c,fca vru, suxh tuva v"g ubhcr vans tdrs ,gsv ,ukdc vhv ohrmncs
uthcvu ufz tku vru, kcek ohutr uhv kucnv russ gushu /c,fca vru, rut ohkgvk umr ov hf oypan vhv ifu

/ohnk vkanb vru,s okugk kucn
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 הועתק מתוך "הגדת הגר"א"
רבינו שמשון מאוסטרופולי היה קדוש וטהור שנהרג על קידוש השם, וזכה בחייו לגילויים נפלאים, וכפי הנשמע היה לו  

מגיד כמו לבית יוסף, וכן בחלומות נתגלו לו סודות הרבה, וחיבר כמה ספרים וליקוטים בדברי קבלה, ואשרינו מה טוב 
הזאת ממנו, ובחלום נתגלה לו מסוד ה' המעלה לקרוא ולעיין באגרת הזאת, ובמיוחד בערבי פסחים,  חלקינו שזכינו לאגרת

 ולכן האגרת הועתק בכמה הגדות וסידורים, ואנו מעתיקים כאן המכתב לתועלת הרבים.

  

 אגרת מהגה"ק איש האלקים הרב שמשון מאוסטרפליא זצוק"ל

 ָצֳהַרִים,  יו ָהְראּוִיים ְלָהִבין ַהְּדָבִרים ִאֶּגֶרת ַהּזֹאת, ֵיׁש ְמָפְרִׁשים ִּכְפׁשּוטֹו ֶׁשַהְּזַמן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַּבֹּבֶקר אֹוְּבֵליל ֶּפַסח קֹוֵרא ְּבַיַחד ִעם ָּבנָ 
 גֹוִזים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ּוְמֹבַאר ַּבַרְמַּב"ם ֲאָבל ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַהְינּו ֵליל ֶּפַסח ְוַכְּמֹבָאר ִּבְפָסִחים (קט.) ֶׁשְּמַחֵּלק ְקִלּיֹות ֶואֱ  

 ָּבַר� ְׁשמֹו, ַהְּמַעֵּין ָּבִאֶּגֶרת ֶּפֶרק ז' ְּדָחֵמץ ּוַמָצה (ֲהָלָכה ג') ְּדַהְינּו ְּבֵליל ֵסֶדר, ְוַאף ָּכאן ְּבֵעת ֶׁשְּמַסְּפִרים ִנְפְלאֹות ַהּבֹוֵרא ִיתְ  
 ת ַרִזין ְּדַרִזין ְסִתיָמא ְּדָכל ְסִתיִמין, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְקרֹא ְּבִעָּתּה, ְוָנכֹון ִלְקרֹא ְּבֶעֶרב ַהּזֹאת ִיְרֶאה ָהֶאי� ָּכל ַהַּמּכֹו 

 ת ַמָּמׁש, ְוָאנּו ִנְפָלאֹוֶּפַסח ּוְבֵליל ֶּפַסח ָלֵצאת ִמָּכל ָסֵפק, ְוָׁשַמְענּו ַמֲעִׂשּיֹות ֵמֲאָנִׁשים ֶׁשָּקְראּו ַּבְּזַמן ַהִּמְכָּתב ְוָזכּו לְ  
 וכו' ָׁשלֹום ְלַרָּבֵני ֶאֶרץ וכו'  "ִאֶּגֶרת"ַמֲעִתיִקים ָּכאן ַהִּמְכָּתב ְלתֹוֶעֶלת ָהַרִּבים, ְוֵיׁש ִלְקרֹא ֵמַהְתָחַלת מֵ  

 נּו ְּבַתְכִלית ַהִּקּצּור ְוקֹוֵרא ְוהֹוֵל� ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְּכַלל עֹוד ָאז ַהְּדָבִרים ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַבּסֹוף, ְוַהיְ 
 , ֶׁשָאז ַמְתִחיל ְלָבֵאר ַהְּדָבִרים ְוָצִרי� ָלׂשּום ְלָבבֹו ְלָהִבין ַהְּדָבִרים, "ַעד ָּכאן ְלׁשֹון האריז"ל"

 ִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה ְלַהּבֹוֶרא ִיְתָּבֵר� ְׁשמֹו ּוְגמּולֹו ֻמְבַטח לֹו ַעד ֶׁשאֹוֵמר ְוִיְקָרא ּבְ  
 ַּבּסֹוף  

 ."ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְצִליַח ְוַיְׂשִּכיל ָאֵמן ֶסָלה" 

  …ָׁשלֹום ְלַרָּבֵני ֶאֶרץ

ִהְקָׁשה ַמר ֵאַלי והאיך ְּבַתְכִלית ַהִּקּצּור, אֹודֹות ָהִעְנָין ַמה ֶׁשָרַׁשְמִּתי ַהִּסיָמִנים דצ"ך עד"ש באח"ב וכו' וְ 
ְנְטֵרס ֶׁשּלֹו ִנְרֶמֶזת ַהְּגֻאָּלה ְּבֵאּלּו ַהִּסיָמִנים, ְוַעְכָׁשו ֲאַגֶּלה ַהָּדָבר ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ַמה ֶׁשָּכַתב האר"י זלה"ה ַּבּקֻ 

 ', דף מ"ב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:ַהִּנְקָרא ְּפָלאֹות ַרּבֹות ְּבַׁשַער ט"ו ַהִּנְקָרא ַׁשַער ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶּפֶרק ג

ֻמִּנים ִהֵּנה ְּכַבר ִהְׁשַמְעִּתי� ֶׁשָּפְרָעה ִנְלַקה ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות ְּבִמְצַרִים ע"י ג' ֲאָלִפים ְור"פ ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ַהּמְ 
בישה"א, ַוֲעֵליֶהם ַהַּׂשר ַהְּמַסְּבִבים ְּבג' ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, א' ִנְקָרא שר"ע, וא' ִנְקָרא תמו"ך, וא' ִנְקָרא 
 ַהִּנְקָרא דלפקט (נ"א דלפקט), ְוַעל (ַוֲעֵליֶהם) ֻּכָּלם ַהַּׂשר ַהִּנְקָרא תק"א, ְּבֵראִׁשית.

… 

ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָּכַתב, ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּפָלאֹות ֵהם ּוְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ָסגּור ְוֵאין ּפֹוֵרׁש אֹוָתם,  מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּוִהֵּנה 
ר ֲאַגֶּלה ּוְכַבר ַׁשֲאלּוִני ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ִּדְבֵרי האר"י זלה"ה ְולֹא ִהַּגְדִּתי ָלֶהם, ּוִמֹּגֶדל ַאֲהָבתֹו ְדּמַ 

 ֵּפר ֲעוֹון וכו'.א ְדָנא ָמה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי ַּבֲחלֹום ְּבֶחְזָוָתא ְדַליָלה ִּבְנֹפל ַּתְרֵּדָמה ַעל ָּכל ָהֲאָנִׁשים, ְוהּוא ַרחּום ְיכַ ָרזָ 

… 
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ט, ַּכָּוָנתֹו הּוא ֶׁשֵּׁשם ֶזה ָׁשְרׁשֹו יֹוֵצא ִמִּמַּלת ַהִּמְצִרים, ָּבאֹוִתּיֹות ַמה ֶׁשָּכַתב ַוֲעֵליֶהם ַהַּׂשר ַהִּנְקָרא דלפק"ּו
ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים, ד' ֹקֶדם לה', ל' ֹקֶדם למ' פ' ֹקֶדם לצ', ק' ֹקֶדם לר', ט' ֹקֶדם לי', והמ"ם ַאֲחרֹוָנה 

ּה ִמן ַהֹּׁשֶרׁש, ְוָרַמז ְלֶזה ַהַּמִּגיד ְּבאְמרֹו עש"ר מכו"ת שהבי"א הקב"ה ֶׁשל ַהִּמְצִרים, ִהיא מ"ם ָהִרּבּוי ְוֵאינָ 
 .ְיַכֵּפרעל המצרי"ם (ְּכלֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים) ְוָהֵבן, ָּכ� ִקַּבְלִּתי ְוַהֵּׁשם ַהּטֹוב 

 ם י ר צ מ ה
 ט ק פ ל ד

  

ְוַעל ֻּכָּלם (ַוֲעֵליֶהם) ַהַּׂשר ִנְקָרא תק"א, ְּבֵראִׁשית, ַּכָּוָנתֹו ִּכי ר"ת ֶׁשל ֶעֶׂשר ַמּכֹות דצ"ך עד"ש ּוַמה ֶׁשָּכַתב 
 באח"ב, בגי' תק"א ְּכִמְנַין ַהַּׂשר ַמָּמׁש, [ְוַכָּוָנתֹו ַּבֵתָבה ְּבֵראִׁשית, ְוהּוא ָהֵראִׁשית, ְרצֹונֹו לֹוַמר הר"ת ֶׁשל

הּוא ִמְנַין אש"ר, ֶׁשֶּזה סֹוד ַהָּכתּוב אש"ר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה (ֲאָלִפים)  ַהַּמּכֹות], ַּגם
ֵּבה ְּפסּוִקים ְׁשמּוִרין ְלַהסֹוד אש"ר ְּכִמְנַין הר"ת ֶׁשל ָהֶעֶׂשר ַמּכֹות הנ"ל, ְוֵיׁש ַלּנּו ַּבֶּזה סֹודֹות ִנְפָלִאים ַהְר 

 ּוְכבֹוד ֱא�ִקים ַהְסֵּתר ָּדָבר.ּוְרָמִזים 

 סה"כ באח"ב עד"ש דצ"ך
114 374 13 501 

  

ָאֵכי [נ"א ֲהֵרי ְל� סֹוד ַהִּסיָמִנים ֶׁשל דצ"ך עד"ש באח"ב ֶׁשְּבאֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות ִנְרַמז ַהַּׂשר ַהְּמֻמֶּנה ַעל ָּכל ַהַּמלְ 
ְלִמְצַרִים, ּוְבאֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות ִנְרַמז ַטַעם ַהָּגלּות ֶׁשל ִמְצַרִים ּוְבאֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות ִנְרַמז ג"כ ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו ַהַּמּכֹות 

 ָהְרפּוָאה ְוַהְּגֻאָּלה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות ֵהם ְּבסֹוד נגוף ורפוא].

  

ִׁשיֵחנּו ִעם ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ִלְגֻאָּלה ַאֲחרֹוָנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ִויֵהא ֲרְעָוא ִמִּלְפֵני הקב"ה ֶׁשַּיְרֵאנּו ִּביַאת מְ 
 ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ִּכיֵמי ֵצאְת� ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות"ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "

  

 ַאֲחֵרי זֹאת הֹוִדיעַ 

 אֹוִתי ָרָזא ְדָנא ֶׁשָּכל

 ַהְּמַעֵּין ַּבּסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא

 ַהֶּזה ַעל ְמכֹונֹו ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת

 ַּבָּׁשָנה ּוְבָכל [נ"א ּוְביֹוֵתר] ְּבַעְרֵבי ְּפָסִחים,
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 ֻמְבַטח ֶׁשהּוא ֻמָּצל (ִנּצֹול) ָּכל אֹוָתּה ַהָּׁשָנה ִמָּכל

 ְׁשלּו ּבֹו אֹוְיָביו,ִמְכׁשֹול ּוִמיָתה ְמֻׁשָּנה ְוׁשּום ֹאֶנס. ְוַאל ִימְ 

 ְוָכל ׂשֹוְנָאיו ִיְּפלּו ַּתְחָּתיו, ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְצִליַח ְוַיְׂשִּכיל ָאֵמן ֶסָלה.
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