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
un ,ut - vkhk hxhxr rpx
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

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
חלקינו שזכינו לאגרת הזאת ממנו ,ובחלום נתגלה לו מסוד ה' המעלה לקרוא ולעיין באגרת הזאת ,ובמיוחד בערבי פסחים,
ולכן האגרת הועתק בכמה הגדות וסידורים ,ואנו מעתיקים כאן המכתב לתועלת הרבים.

אגרת מהגה"ק איש האלקים הרב שמשון מאוסטרפליא זצוק"ל
קוֹרא בְּ יַחַ ד ﬠִ ם בָּ ָניו הָ ְראוּיִ ים לְ הָ בִ ין הַ דְּ בָ ִרים ִאגּ ֶֶרת הַ זּ ֹאת ,יֵשׁ ְמפ ְָר ִשׁים כִּ פְ שׁוּטוֹ שֶׁ הַ ְזּמַ ן בְּ ﬠ ֶֶרב פֶּסַ ח בַּ ֹבּקֶ ר אוֹ צָ ה ֳַריִ ם,
בְּ לֵיל פֶּסַ ח ֵ
וּמבֹ אַ ר בַּ ַר ְמבַּ "ם
אֲבָ ל אֲנִ י שָׁ מַ ﬠְ ִתּי בְּ ﬠ ֶֶרב ֶפּסַ ח הַ יְ נוּ לֵיל פֶּסַ ח וְ כ ְַמּבֹ אָ ר בִּ פְ סָ חִ ים )קט (.שֶׁ ְמּחַ לֵּק קְ לִ יּוֹת ֶו ֱאגוֹזִים בְּ ﬠ ֶֶרב פֶּסַ חְ ,
בּוֹרא יִ ְתבָּ ַר� ְשׁמוֹ ,הַ ְמּ ַﬠיֵּן בָּ ִאגּ ֶֶרת
פּ ֶֶרק ז' ְדּחָ מֵ ץ וּמַ צָ ה ) ֲה ָלכָה ג'( ְדּהַ יְ נוּ בְּ לֵיל סֵ דֶ ר ,וְ אַ ף כָּאן בְּ ﬠֵת שֶׁ ְמּסַ פְּ ִרים נִ פְ לְ אוֹת הַ ֵ
ימין ,וְ אַ ְשׁ ֵרי ִמי שֶׁ זּוֹכֶה לִ קְ ר ֹא בְּ ﬠִ תָּ הּ ,וְ נָכוֹן לִ קְ ר ֹא בְּ ﬠ ֶֶרב
הַ זּ ֹאת יִ ְראֶ ה הָ אֶ י� כָּל הַ מַּ כּוֹת ַרזִין ְדּ ַרזִין סְ ִתימָ א דְּ כָל סְ ִת ִ
ֶפּסַ ח וּבְ לֵיל פֶּסַ ח לָצֵ את ִמכָּל סָ פֵק ,וְ שָׁ מַ ﬠְ נוּ מַ ﬠ ֲִשׂיּוֹת מֵ ֲאנ ִָשׁים שֶׁ קָּ ְראוּ בַּ ְזּמַ ן הַ ִמּכְ תָּ ב וְ זָכוּ לְ ִנפְ לָאוֹת מַ מָּ שׁ ,וְ אָ נוּ
"אגּ ֶֶרת" וכו' שָׁ לוֹם לְ ַרבָּ נֵי אֶ ֶרץ וכו'
מַ ﬠ ֲִתיקִ ים כָּאן הַ ִמּכְ תָּ ב לְ תוֹ ֶﬠלֶת הָ ַרבִּ ים ,וְ יֵשׁ לִ קְ ר ֹא מֵ הַ ְתחָ לַת מֵ ִ
קוֹרא וְ הוֹלֵ� אַ ף שֶׁ אֵ ינוֹ מֵ בִ ין כְּ לַל עוֹד אָ ז הַ ְדּבָ ִרים ַﬠד שֶׁ מַּ גִּ י ַﬠ לְ בַ סּוֹף ,וְ הַ יְ נוּ
בְּ תַ כְ לִ ית הַ קִּ צּוּר וְ ֵ
"ﬠַד כָּאן לְ שׁוֹן האריז"ל" ,שֶׁ אָ ז מַ ְתחִ יל לְ בָ אֵ ר הַ דְּ בָ ִרים וְ צָ ִרי� לָשׂוּם לְ בָ בוֹ לְ הָ בִ ין הַ דְּ בָ ִרים,
בּוֹרא יִ ְתבָּ ֵר� ְשׁמוֹ וּגְ מוּלוֹ מֻבְ טַ ח לוֹ ﬠַד שֶׁ אוֹמֵ ר
וְ ִיקְ ָרא בְּ ִשׂ ְמחָ ה וּבְ אַ הֲבָ ה לְ הַ ֶ
בַּ סּוֹף
"וּבְ כֹ ל אֲשֶׁ ר יִ פְ נֶה יַצְ לִ יחַ וְ י ְַשׂכִּ יל אָ מֵ ן סֶ לָה".

שָׁ לוֹם לְ ַרבָּ נֵי אֶ ֶרץ…
בְּ תַ כְ לִ ית הַ קִּ צּוּר ,אוֹדוֹת הָ ﬠִ נְ יָן מַ ה שֶׁ ָרשַׁ ְמ ִתּי הַ ִסּימָ נִ ים דצ"ך עד"ש באח"ב וכו' וְ הִ קְ שָׁ ה מַ ר אֵ לַי והאיך
תּוֹרתוֹ ,מַ ה שֶׁ כָּתַ ב האר"י זלה"ה בַּ קֻּ נְ ְט ֵרס שֶׁ לּוֹ
נִ ְרמֶ זֶת הַ גְּ ֻאלָּה בְּ אֵ לּוּ הַ ִסּימָ נִ ים ,וְ ﬠַכְ שָׁ ו ֲא ַגלֶּה הַ דָּ בָ ר לִ כְ בוֹד ָ
הַ נִּ קְ ָרא פְּ לָאוֹת ַרבּוֹת בְּ שַׁ ﬠַר ט"ו הַ נִּ קְ ָרא שַׁ ﬠַר יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ ם פּ ֶֶרק ג' ,דף מ"ב ,וְ זֶה לְ שׁוֹנוֹ:
הִ נֵּה כְּ בַ ר הִ ְשׁמַ ﬠְ ִתּי� שֶׁ פּ ְָרﬠָה נִ לְ קַ ה בְּ ﬠֶשֶׂ ר מַ כּוֹת בְּ ִמצְ ַריִ ם ע"י ג' ֲאלָפִ ים וְ ר"פ מַ לְ ֲאכֵי חַ בָּ לָה הַ ְמּמֻנִּ ים
הַ ְמּסַ בְּ בִ ים בְּ ג' ְרקִ יﬠִ ים שֶׁ ל ט ְֻמאָ ה ,א' נִ קְ ָרא שר"ע ,וא' נִ קְ ָרא תמו"ך ,וא' נִ קְ ָרא בישה"אַ ,ו ֲﬠלֵיהֶ ם הַ שַּׂ ר
אשׁית.
הַ נִּ קְ ָרא דלפקט )נ"א דלפקט( ,וְ ﬠַל ) ַו ֲﬠלֵיהֶ ם( ֻכּלָּם הַ שַּׂ ר הַ נִּ קְ ָרא תק"א ,בְּ ֵר ִ
…
פּוֹרשׁ אוֹתָ ם,
ֲתוּמים סָ גוּר וְ אֵ ין ֵ
תוּמים ַוח ִ
וּס ִ
יִשׂ ָראֵ ל כָּתַ בְ ,דּבָ ִרים אֵ לּוּ פְּ לָאוֹת הֵ ם ְ
מוֹרנוּ וְ ַרבֵּ נוּ קְ דוֹשׁ ְ
הִ נֵּה ֵ
וּמגֹּ דֶ ל אַ הֲבָ תוֹ ְדמַּ ר ֲא ַגלֶּה
וּכְ בַ ר שַׁ אֲלוּנִ י גְּ דוֹלֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ בָ אֵ ר לָהֶ ם ִדּבְ ֵרי האר"י זלה"ה וְ ל ֹא הִ גּ ְַד ִתּי לָהֶ םִ ,
ָר ָזא ְדנָא מָ ה שֶׁ נִּ ְת ַגּלָּה לִ י בַּ חֲלוֹם בְּ חֶ ְזוָתָ א ְדלַילָה בִּ נְ פֹ ל תַּ ְרדֵּ מָ ה ﬠַל כָּל הָ ֲאנ ִָשׁים ,וְ הוּא ַרחוּם יְ ַכפֵּר ﬠֲווֹן וכו'.
…

1

אוֹתיּוֹת
וּמַ ה שֶׁ כָּתַ ב ַו ֲﬠלֵיהֶ ם הַ שַּׂ ר הַ נִּ קְ ָרא דלפק"טַ ,כּ ָוּנָתוֹ הוּא שֶׁ שֵּׁ ם זֶה שָׁ ְרשׁוֹ יוֹצֵ א ִמ ִמּלַּת הַ ִמּצְ ִרים ,בָּ ִ
אוֹתיּוֹת הַ ִמּצְ ִרים ,ד' קֹ דֶ ם לה' ,ל' קֹ דֶ ם למ' פ' קֹ דֶ ם לצ' ,ק' קֹ דֶ ם לר' ,ט' קֹ דֶ ם לי' ,והמ"ם אַ חֲרוֹנָה
קּוֹדמוֹת לְ ִ
הַ ְ
אמרוֹ עש"ר מכו"ת שהבי"א הקב"ה
שֶׁ ל הַ ִמּצְ ִרים ,הִ יא מ"ם הָ ִרבּוּי וְ אֵ י ָנהּ ִמן הַ שֹּׁ ֶרשׁ ,וְ ָרמַ ז לְ זֶה הַ מַּ גִּ יד בְּ ְ
קוֹדמוֹת ﬠַל ִ
אוֹתיּוֹת שֶׁ הֵ ם ְ
על המצרי"ם )כְּ לוֹמַ ר הָ ִ
אוֹתיּוֹת הַ ִמּצְ ִרים( וְ הָ בֵ ן ,כָּ� קִ בַּ לְ ִתּי וְ הַ שֵּׁ ם הַ טּוֹב יְ ַכפֵּר.
ה מ צ ר י
ד ל פ ק ט

ם

אשׁיתַ ,כּ ָוּנָתוֹ כִּ י ר"ת שֶׁ ל ﬠֶשֶׂ ר מַ כּוֹת דצ"ך עד"ש
וּמַ ה שֶׁ כָּתַ ב וְ ﬠַל ֻכּלָּם ) ַו ֲﬠלֵיהֶ ם( הַ שַּׂ ר נִ קְ ָרא תק"א ,בְּ ֵר ִ
אשׁיתְ ,רצוֹנוֹ לוֹמַ ר הר"ת שֶׁ ל
אשׁית ,וְ הוּא הָ ֵר ִ
באח"ב ,בגי' תק"א כְּ ִמנְ יַן הַ שַּׂ ר מַ מָּ שׁ] ,וְ ַכ ָוּנָתוֹ בַּ תֵ בָ ה בְּ ֵר ִ
הַ מַּ כּוֹת[ ,גַּם הוּא ִמנְ יַן אש"ר ,שֶׁ זֶּה סוֹד הַ כָּתוּב אש"ר הִ ְת ַﬠלַּלְ ִתּי בְּ ִמצְ ַריִ ם ,וְ כַיּוֹצֵ א בּוֹ הַ ְרבֵּ ה ) ֲאלָפִ ים(
מוּרין לְ הַ סוֹד אש"ר כְּ ִמנְ יַן הר"ת שֶׁ ל הָ ﬠֶשֶׂ ר מַ כּוֹת הנ"ל ,וְ יֵשׁ לַנּוּ בַּ זֶּה סוֹדוֹת נִ פְ ל ִָאים הַ ְרבֵּ ה
פְּ סוּקִ ים ְשׁ ִ
ְוּרמָ זִים וּכְ בוֹד אֱ�קִ ים הַ ְסתֵּ ר דָּ בָ ר.
דצ"ך
114

באח"ב
13

עד"ש
374

סה"כ
501

אוֹתיּוֹת נִ ְרמַ ז הַ שַּׂ ר הַ ְמּ ֻמנֶּה ﬠַל כָּל הַ מַּ לְ אָ כֵי
]נ"א ה ֲֵרי לְ � סוֹד הַ ִסּימָ נִ ים שֶׁ ל דצ"ך עד"ש באח"ב שֶׁ בְּ אוֹתָ ן הָ ִ
אוֹתיּוֹת נִ ְרמַ ז ג"כ
אוֹתיּוֹת נִ ְרמַ ז טַ ﬠַם הַ גָּלוּת שֶׁ ל ִמצְ ַריִ ם וּבְ אוֹתָ ן הָ ִ
חַ בָּ לָה שֶׁ הִ כּוּ הַ מַּ כּוֹת לְ ִמצְ ַריִם ,וּבְ אוֹתָ ן הָ ִ
אוֹתיּוֹת הֵ ם בְּ סוֹד נגוף ורפוא[.
הָ ְרפוּאָ ה וְ הַ גְּ ֻאלָּה לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל .וְ אֵ לּוּ הָ ִ

וִ יהֵ א רֲ ﬠְ וָא ִמלִּ פְ נֵי הקב"ה שֶׁ יּ ְַראֵ נוּ בִּ יאַ ת ְמ ִשׁיחֵ נוּ ﬠִ ם הַ מַּ לְ אָ כִ ים הַ שַּׁ יָּכִ ים לִ גְ ֻאלָּה אַ חֲרוֹנָה בִּ ְמהֵ ָרה בְּ יָמֵ ינוּ
את� מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם אַ ְראֶ נּוּ נִ פְ לָאוֹת" אָ מֵ ן נֶצַ ח סֶ לָה ָוﬠֶד.
וִ יקֻ יַּם בָּ נוּ ִמקְ ָרא שֶׁ כָּתוּב "כִּ ימֵ י צֵ ְ

הוֹדי ַﬠ
אַ ח ֲֵרי ז ֹאת ִ
אוֹתי ָרזָא ְדנָא שֶׁ כָּל
ִ
נוֹרא
הַ ְמּ ַﬠיֵּן בַּ סּוֹד נִפְ לָא וְ ָ
הַ זֶּה ﬠַל ְמכוֹנוֹ אֲפִ לּוּ ַפּﬠַם אַ חַ ת
בַּ שָּׁ נָה וּבְ כָל ]נ"א וּבְ יוֹתֵ ר[ בְּ ﬠ ְַרבֵ י פְּ סָ חִ ים,
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מֻבְ טַ ח שֶׁ הוּא מֻצָּ ל )נִ צּוֹל( כָּל אוֹתָ הּ הַ שָּׁ נָה ִמכָּל
וּמיתָ ה ְמשֻׁ נָּה וְ שׁוּם אֹ נֶס .וְ אַ ל יִ ְמ ְשׁלוּ בּוֹ אוֹיְ בָ יו,
ִמכְ שׁוֹל ִ
וְ כָל שׂוֹנְ אָ יו יִ פְּ לוּ תַּ חְ תָּ יו ,וּבְ כָל אֲשֶׁ ר יִ פְ נֶה יַצְ לִ יחַ וְ י ְַשׂכִּ יל אָ מֵ ן סֶ לָה.
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