
    

  

 אגרת הקודש
  סוד אצבע אלקים

  בענין עשר מכות

  

  מהגאון המקובל איש אלקים

  רבינו שמשון מאוסטרופוליא זצ"ל הי"ד

  

  עם ביאורי

   ארי במסתרים





 

 אגרת הקודש
        מהגאון הקדוש איש אלקים

  מאוסטרופוליא זצ"ל הי"דרבינו שמשון 
  

  

  

  עם ביאורי

   ארי במסתרים

  

  

  

  
  מאת

  עקיבא אריה ברגמן 
  

  

  תש"פ - יארקניו 





  הבטחת רבינו זצ"ל בסוף האגרת:

שכל המעיין בסוד נפלא ונורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, 
כל השנה מכל מכשול  מוצלוביותר בערבי פסחים, מובטח שהוא 

ומיתה משונה, ושום אונס, ואל ימשלו בו אויביו, וכל שונאיו יפלו 
 תחתיו, ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלה.





  
  

  לזכרון עולם בהיכל ה'
  

  ספר זה מוקדש לעילוי נשמתם הטהורות
  של הורי היקרים 

  

  אבי מורי 

  ז"ל עקיבאב"ר  שמואל אהרןהרב 

  ברגמן
  

  ואמי מורתי 

  ע"ה אריה לייבבת ר'  סימה ביילא

  ברגמן
  

  ומורי חמי 

  ז"ל צבי הירשב"ר  יעקב יוסףר' 

  דוליגר
  

  תעמוד להם זכותו
  בר המקובל האלקינו המחשל רבי

 הגה"ק ר' שמשון מאוסטרופוליא זצוק"ל הי"ד

  
  
  

  עקיבא אריה ורעייתו יוה מלכה
  ברגמן 

  
  



  
  

  לזכרון עולם בהיכל ה'
  

  ספר זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה
  של ידיד נפשי הבלתי נשכח 

  

  ז"ל אהרןהר"ר 

  בהג"ר אליעזר שליט"א

  סטפסקי
  
  

  אשר ידיו רב לו בהוצאת ספר זה
  שמרוב אהבתו לתורה שבערה בנפשו 

  עודדני זרזני והמריצני 
  להוציא חיבור זה לאור עולם

  ולהאדירה להגדיל תורה 
  
  
  

  תעמוד לו זכותו 
  של רבינו המחבר המקובל האלקי

  הגה"ק ר' שמשון מאוסטרופוליא זצוק"ל הי"ד
  

 

  
  עקיבא אריה ורעייתו יוה מלכה

  ברגמן 
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  ברכה והסכמה מכתב 

  

  ה הלל שליט"א ר' יעקב משמאת הרה"ג 
  שלום ראש ישיבת חברת אהבת 

  

  בס"ד כ"א תמוז תשע"ט פה עיר הקודש ירושלים תובב"א 

אהבה מקלקלת השורה, לדחוק את השעה ולעלות בהסכמה ולהאציל ברכה למעלת כבוד  

, איתן מושבו בניו יורק, אשר פריו  הרה"ג רבי עקיבא אריה ברגמן שליט"אידידנו היקר  

סוגיות בהלכה, מבוארים ושזורים  הכולל עניני  -בספרו "ארי במסתרים" יתן בעט"ו 

באגדה ומחשבה, בענייני שבת ומועדי השנה. והגם שאינני מופנה מכל צד, גם לרבות העול  

והטרדות בפרט ובכלל לתורה ותעודה, עברתי בין בתריו ומצאתיו כלי מחזיק ברכה,  

גם  ז של רבותינו הראשונים והאחרונים, ותפוחי זהב במשכיות כסף, מיוסדים על אדני פ

הוא פונה אל שער הקדים ומכלכל דבריו על סמך הקדמות בחכמת האמת. והרב המחבר  

שליט"א נושא ונותן באמונה בדבריהם הקדושים, ואף מוסיף עליהם לבארם באורך  

וברוחב כיד ה' הטובה עליו, אשריו ואשרי חלקו. ונתתי שמחה בלבי בראותי שהמחבר  

עומת זה, בבחינת תורה וגדולה במקום אחד,  ט"א זוכה לשני שולחנות ערוכים, זה לשלי

הן שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן, של דברי תורה היקרים מפז ומפנינים, וזה השולחן  

אשר לפני ה', והן שולחן המערכה של עושר וכבוד, שזכה בסייעתא דשמיא לעשות חיל  

  בעסקיו בלעה"ר. 

אשר זכה לסדר ולסיים  המחבר שליט"א, שכשלוחה למעלת כבוד    ומעומקא דלבא ברכתי

ספר זה, כן יזכה לחבר עוד ספרים אחרים ללמוד וללמד לשמור ולעשות, וזכות לימוד  

התורה וזכות אחזקת התורה יגינו עליו באלף המגן, ויזכה להתמיד בפעליו הברוכים  

מיטב בגשמיות וברוחניות,  לתורה ותעודה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וכל מילי ד

  פחתו, וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו, אכי"ר. לו ולכל מש

  ובאתי על החתום לכבוד התורה הקדושה ואוהבי דבריה 

  יעקב משה הלל 

    

  

  ~ ההסכמות דפסו כפי סדר קבלתם 
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  מכתב ידידות
  

  מאת הרה"ג ר' דוד כהן שליט"א 
  כנסת ישראל -חברון ראש ישיבת 

  

הובי הנעלה והדגול מחשובי בוגרי ישיבתנו הק' ישיבת חברון כנסת  ידי"נ וא הנה הראני

, ספר שלם שחיבר בעניני השבת והמועדים,  הרב ר' עקיבא אריה ברגמן שליט"אישראל,  

ובו משולבים יחדיו יסודות בהלכה של המועדים, עם האורות הפנימיים ותוכן הפנימי  

לים מהספר, והתפעלתי  י על חלקים גדוובמחשבה. ועברתשל השבת והמועדים באגדה 

מאד לראות כאשר ידידי הרהמ"ח שליט"א העמיד בנין גדול ומפואר בכל נושא ונושא,  

בעומק העיון ובדקות המחשבה, ובכל היקף הדברים לכל פרטיהם ודבריהם, מלא וגדוש  

י ה'  בדברי תורה ערבים ושמחים המאירים את אור תורת המועדים לכל מבקש

תורה של תורת המועדים, וניכר בספר הזה גודל עמלו  להתחמם באור ה המשתוקקים 

ויגיעתו של הרהמ"ח שליט"א להקיף הענין בכל עמקו ורחבו. ואין לי אלא לברך את ידי"נ  

שליט"א שהוא מיוחד במינו ברוחב בינתו ובעמלו בתורה בהלכה ובאגדה, שימשיך  

ו הגדולים להגדיל  דרכו בכל מפעלי ים, ויצליח ה'  להשפיע מתורתו הרחבה בספרים מועיל 

  תורה ולהאדירה. 

  הכו"ח לכבוד התורה ומנחיליה 

  דוד כהן
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  ברכהמכתב 

  

  מאת הרה"ג ר' ירוחם אלשין שליט"א
  ליקוואוד -ראש ישיבת בית מדרש גבוה 

  
שמחתי לראות קטעים מהספר החשוב 'ארי במסתרים' על עניני שבת ומועדים, פרי עמלו  

, אשר במשך שנים רבות זכה  ג ר' עקיבא אריה ברגמן שליט"אה"הר של ידידי הנעלה 

למסור שיעורים מרובים בהלכה ואגדה, ורבים נהנים לאורו. ובספר זה משלב הרב  

וגיות בהלכה עם דברי אגדה ומחשבה, עפ"י  המחבר שליט"א ברוב כשרונותיו הברוכים, ס 

וזכה הרב המחבר  רוחב ידיעותיו בהרבה מקצועות התורה, בהלכה אגדה ומחשבה. 

שליט"א שעם כי עוסק בדר"א, לא הניח ידו מעמלה של תורה ביגיעה רבה, וידיו רב לו  

  מיטב ידיעותיו בתורה בבקיאות נפלאה, ובודאי יהנו רבים מספרו זה. ב

ו הקב"ה שיתקבל ספרו בחיבה אצל הציבור הרחב, ויפוצו מעיינותיו חוצה,  יה"ר שיזכה 

תורה לרבים, בעל פה ובכתב, מתוך מנוחת הנפש והרחבת    ויזכה להמשיך בדרכיו להרביץ

  לאורך ימים ושנים טובות. הדעת, בבריות גופא ונהורא מעליא ונחת ושמחה, 

  הכותב וחותם לכבוד התורה ומרביציה 

  ירוחם אלשין 
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  אקדמות מילין
ל עליון על הזכייה הגדולה שעלתה בידינו להגיש לפני הציבור ספר  -תהילות לא

ממאור הדורות המקובל המפורסם איש אלוקים   'סוד אצבע אלקים',  - ודש' 'אגרת הק 

ופוליא זצוק"ל הי"ד זיע"א, אשר שמו  קדוש יאמר לו הגאון החסיד ר' שמשון מאוסטר

והודו זרח אור ונהורא בחשכת הדורות האחרונים, גילה רזין חתומין וסודות סתומין,  

 בענין עשרת המכות.  ובפרט באגרת דנן שבה גילה סתרי רמזי האריז"ל 

אגרתו בסגולה והבטחה לכל המעיין באגרת   אומפורסם מה שסיים רבינו זצ"ל 

סוד נפלא ונורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה,  בהמעיין שכל קודש זו וז"ל, 

ושום   ,שנה מכל מכשול ומיתה משונהה כלצל שהוא מו, מובטח יםפסח י בערב יותרוב

אמן  ישכיל,  יו יפלו תחתיו, ובכל אשר יפנה יצליח ונאו ש, וכל ואויבי בו ומשל אונס, ואל י

ישראל לקרוא את האגרת, וביותר בערבי  , עכ"ל. ובכך נהגו רבים בכל תפוצות סלה

  פסחים, בתקוה טובה שיזכו לכל הברכות שמנה רבינו זצ"ל. 

אך מה שלא ידוע כל כך הוא מה שדקדק המחבר זצ"ל לכתוב שהסגולה ניתנה  

ין' במכתבו זה, ולא די בקריאה בלבד. ולכך השתדלתי לעיין לפי ערכי בתוכן  למי 'שמעי

ה להעלות כמה ביאורים ופנינים יקרים הטמונים בדבריו  העמוקים, וזכיתי בעז" דבריו 

הנוראים, כיד ה' הטובה עלי. ובזה באתי להגיש לפני הציבור מה שעלה במצודתי, בתקוה  

אגרת קודש זו, וישמש חיבור זה כפתח צר ע"מ  שיהא לתועלת לכל מבקש ליכנס בשערי 

  להוסיף ולהרחיב יותר במעמקי דבריו הקדושים. 

***  

  תולדות רביו זצ"לקטעים מ

בשערי הספר נפתח בכמה קטעים מתולדות רבינו המחבר זצ"ל ותקופתו, וענין  

  .באגרת קודש זו, וזה החלי 

'אגרת הקודש'   אחד מדמויות ההוד של המאה השלישית לאלף הששי, היה בעל 

רשישים רבינו שמשון מאוסטרופוליא זצוק"ל  דנן, הגאון החסיד המקובל האלוקי מגזע ת

 

 

 

הרחיב לבאר  עיי"ש שו .ע"י רבינו זצ"לוההבטחה נאמרה סגולה הגם ש מבוארד') - בספר 'שמש ומגן' (אותיות א' א

  . הבטחההסגולה והנת עומק כוו 
אברהם יעקב בומבך שליט"א [נין ונכד לרבינו זצ"ל]   ג ר'"הכמה מהדברים נלקטו מספר 'ניצוצי שמשון' להר ב

 וברשותו, ותשו"ח לו. 
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הי"ד, בן הג"ר פסח זצ"ל מקארעץ, שהיה חתן הג"ר שמשון מקרעמניץ זצ"ל אחי  

על שם סבו. ואף שלא היה הג"ר  המהר"ל מפראג. וכשנולד נקרא שמו בישראל 'שמשון' 

רסם כ"כ כמו אחיו המהר"ל, מ"מ היה נחשב כאחד מגדולי  שמשון מקרעמניץ זצ"ל מפו

דור ועסקניו, ונזכר בפנקס 'ועד ארבע ארצות', וחתם על כמה תקנות. וכפי הנראה נפטר  ה

  , ובסביבות שנה זו נולד רבינו זצ"ל. גבשנת ש"ס 

ר פסח זצ"ל שהיה מפורסם כגדול בתורה, וכך  בצעירותו למד רבינו אצל אביו הג"

' שלמה  מגיני'  בעל[ זצ"ל אב"ד קראקא    ה הושעי "ר  הגשכתב לש"ב    דו על מכתבחתם רבינו שמ 

'שמשון במרנא ורבנא מוהר"ר פסח'. אח"כ קיבל תורה בנגלה ובנסתר   -  ו'שו"ת פני יהושע'] 

'אדוני   ומהג"ר נתן נטע כהנא זצ"ל אב"ד אוסטרא, אשר מתארו רבינו באחד ממכתביו 

ש'אגרת הקודש' הנוכחי כתב רבינו   זש מי שמשערמורי ורבי פאר הדור ארון הקודש'. וי

  זצ"ל לרבו הג"ר נתן נטע כהנא זצ"ל. 

כך הוא מעיד על עצמו  ו  ,רבינו לפרדס חכמת הקבלה ס נות נעוריו נכנכבר בש

כי מעורי למדתי ועמדתי  היות ב  בהקדמתו לפירושו 'דן ידין' על ספר 'קרניים' וז"ל,

ממקור   ושה והצלולהדחכמת הקבלה הקוהתבותי להבין ולהשכיל בחכמה הרמה 

  . , עכ"לבראשם רבי שמעון בן יוחאי זיע"א ,המקובלים מלכם

עמו סתרי   ד ולמ , מן השמים בכל יום ד מלאך מגי לו נתגלה תלמידיו העידו שגם 

זצ"ל בספרו 'נחלת יעקב' (ז, א)  פל זאסלבר איעקב ק הג"רעיד תלמידו , כמו שה תורה

המקובל  , עכ"ל. ועוד כתב  ל ידי מגיד שהיה אצלויו היו ע שרוב דברשידוע לרבים  בזה"ל,  

 

 

 

 כי באותה שנה נתמנה רב אחר לכהן ברבנות קרעמניץ.  ג

זצ"ל 'דן ידין' על ספר 'קרניים'. ונדפס ב'ניצוצי שמשון'   מכתב זה נדפס ב'ליקוטי שושנים' שבסוף ספרו של רבינו ד

  ר"פ תצוה (עמ' קל"ה). 
נר"ו'. וכך חתם בעל ה'מגיני   יושעיושעיושעיושעבמכתב זה מכנה רבינו זצ"ל לבעל ה'מגיני שלמה' בשם 'מוהר"ר יש לציין ש ה

ו'שו"ת פני יהושע' כתב    'יושע'. אולם בשערי הספרים 'מגיני שלמה'  -שלמה' בעצמו בתשובותיו ב'שו"ת פני יהושע'  

ות אנשים אות י' כ"א) בזה"ל, הגאון בעמ"ח  'יהושע'. וביאר הג"ר אפרים זלמן מרגליות זצ"ל בספרו 'טיב גיטין' (שמ

'מגיני שלמה' היה חותם עצמו 'יושע', וכן נהג לחתום עצמו נכדו הגאון בעל פני יהושע ז"ל. ונראה דטעמם מפני כבוד  

 ות השם כסדרן, לכן השמיטו הה"א, ומ"מ אינו רק קיצור השם וכו', עכ"ל.השם, שלא לכתוב ג' אותי 
), והובא בספר 'ניצוצי שמשון' פר' ואתחנן  א קי, פר' ואתחנן ספקלריא המאירה' על הזוהר (מכתב זה נדפס בספר 'א ו

  (עמ' קצ"ז).  
 .'קדוש ישראל  רי ורבירי ורבירי ורבירי ורבימו מו מו מו והנה  '  לאגרת להמקבבאמצע ה, שזהו מה שכתב  עמ' י"ח)  - 'ניצוצי שמשון' (תולדות רבינו    ז
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הקדמה למאמר שהעתיק  באמצע    [בעל ה'אספקלריא המאירה']זצ"ל  צבי הירש הורוויץ    הג"ר

דש קדשים איש אלקים רוח ה'  ומפה ק ר וף של כזבי בת צורציוז"ל,  זצ"ל מדברי רבינו

היה משולח אליו אחד מן  אשר העידו עליו בודאי ש , בר בו והופיע רוח ה' לפעמויד

מנהיר   , א אזרו אור כתורתו של רבי מאירהו ,קשיר חרציא ,השרפים מן המעופפים

בהלכה בכל מקום מעצמו עפ"י סודות סתרי הקבלה ויחוד שם אמיתת שמותיו של  

, עכ"ל.  שמו נודע בשערים מוהר"ר שמשון מאסטראפאלי וכל דבריו נביאות ממש  ,הקב"ה

ז"ל,  שכתב ב'אגרת הקודש' הנוכחי ו ויים בחלום בחזיון לילה, וכמווכמו כן נתגלו לו גיל 

  .ח , עכ"ל שתגלה לי בחלום חזיון לילהאגלה רז זה  

מגיד מישרים בעיר אוסטרופוליא שעל נהר סלוטש בפלך פודוליא  כרבינו שימש 

מעת לעת היה נושא  ו '.רבי שמשון מגיד' ל כן נקרא בפי כל ,אשר במדינת אוקריינא 

  גם היה לו . ור ליישר הלבבות לתשובה ומעשים טוביםסת מוכחאל העם בתו מדברותיו 

  .טתר סשם עם תלמידים תורת הנגלה והנשלמד טרופולי סמדרש באובית ה 

  מגיד זצ"ל  יצחק"ר ב פסח הג"ר אחותו בן"י ע  נדפסוו, בחייו נדפסו לא כתביו

  ובסופו  ',קרניים' ספר' על ידין דן' פירוש והוא"ט, תס  בשנת דזאלקווא  המדרש בבית

ועוד כתב כמה ספרים חשובים    . בידו  שהיו  מרבינו   מאמרים  עוד  מכילה  'שושנים  ליקוטי '

. י, שלא זכינו לאורם, וכנראה אבדו בגזירות ת"ח 'נזר אלקים' ועוד]ספר 'מחנה דן' 'בן מנוח' [

הר"ר אברהם יעקב  ושוב בשנת תשמ"א נלקטו הרבה מד"ת רבינו זצ"ל המפוזרים ע"י 

  בספר 'ניצוצי שמשון' על סדר תנ"ך וש"ס וליקוטים.  [נין ונכד לרבינו זצ"ל]ך שליט"א בומב

  הגדול   כוחו   נתפרסם  חודיובי ,  ליה  אניס  לא  רז  כלקובל אלקי וכמ  נודעזצ"ל    רבינו

,  באופן מופלא ומופלג ונוטריקון גימטריאות"י ע תורה סתרי ר ואי וב נעלמים חו עניפב

ם סתומים בעניני  קשו ממנו לבאר דברי. הרבה חכמים בכנתינתן מסיני  שמחים  והדברים

קבלה, וכך מפורסמת תשובתו בביאור סתרי האריז"ל בענין עשרת המכות ב'אגרת  

  הקודש' שלפנינו. 

***  

 

 

 

 עמ' כ"ג).  -וע"ע ב'ניצוצי שמשון' (תולדות רבינו  ח

 עמ' כ"ב).  -זה בספר 'ניצוצי שמשון' (תולדות רבינו עיין ב ט

 עמ' ל"ח).  -ספר 'ניצוצי שמשון' (תולדות רבינו  י
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  'אגרת הקודש' בעין עשרת המכות 

תוכן האגרת נדפס לראשונה ב'ליקוטי שושנים' הנ"ל, אלא ששם קיצרו והעתיקו  

נדפסה בשנת תק"כ באמשטרדם על דף בודד בצורת אגרת   רק תמצית הדברים. שוב

בזה"ל, וזה הכתב נמצא בקונטרסים של המקובל מוה"ר   וסגולה, ובראש הדף כתוב

ר"ר שמעון די  הו המרומם כמשמשון מאוסטרופל זצ"ל, הובא מארץ הקדושה ע"י החכם  

  .יאגילדיר שיחי', חד מתושבי עיה"ק צפת תוב"ב, עכ"ל 

ספת סגולה והבטחה בסופה בזה"ל,  בכמה כתבי יד, בתו נוסח האגרת נמצא גם

  י בערב  יותרסוד נפלא ונורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובב שכל המעיין 

אוס, ואל  ושום  ,יתה משוהשה מכל מכשול ומה כלצל שהוא מומובטח , יםפסח

,  אמן סלה , לישכייו יפלו תחתיו, ובכל אשר יפה יצליח ואוש , וכל אויביו בו ומשלי

מהדורת תש"ה מספר המו"ל בזה"ל, אני המו"ל ראיתי בעיני בשנת תש"ד  אגרת  עכ"ל. וב

שאלו שאמרו זאת המאמר,  במחנות אונגארין שהיתה עת צרה ליעקב מהנאצים ימ"ש, 

  , עכ"ל. עזרת השי"תכולם יצלו ב

במשך השנים נדפסה האגרת עשרות פעמים כדבר נפרד בפני עצמו, וגם בכמה  

, וגם שינויים בין לשון רבים ללשון יחיד,  יבה הגדות של פסח, בקצת שינוי נוסחאות וכמ

ולא לרבים. ובספר 'ניצוצי   יגכי בכמה כת"י מוכח שנכתבה ליחיד אחד מגדולי ישראל 

' פ"ט) הדפיס העורך נוסח האגרת עם תיקונים עפ"י צילומי כת"י  שמשון' פר' וארא (עמ

  .נדון]לו -[מבית המדרש לרבנים עתיקים 

בביאור והרחבת  ירושלים תרנ"א)  על אגרת זו נדפס ספר מיוחד בשם 'שמש ומגן' ( 

ס"ט, והוא הג"ר חיים   בר"ת ח"ד חס"ד הספר  שם המחבר נרמז בשער  דברי רבינו זצ"ל. 

דוד חביב סתהון זצ"ל ראב"ד בטבריה וראש ישיבת אליהו הנביא בחיפה (נוסדה בשנת  

  , וחיבר ספר 'תוקפו של נס' ו'כרסיא דאליהו'. תרס"ד). היה גאון בנגלה ובנסתר

 

 

 

מגיד אשר נקרא שמו בשם רבינו  אמנם בנוסח כת"י אחד של האגרת כתוב בסופה בזה"ל, את זאת הודיענו בן הרב ה  יא

שמשון מגיד זצלה"ה, שפתותיו דובבות בקבר, עכ"ל. ויתבאר להלן בפנים, שכנראה במיתת רבינו זצ"ל השאיר את  

האשכנזים לקרוא לבנם כשמם בחייהם],   נהגמאשתו מעוברת והולידה בן וקראה שמו 'שמשון' ע"ש אביו [כי אין 

 והבן הזה הוא שהביא את האגרת.
 . עשו שינויים ליפות הלשון ולהקל על הקריאה וההבנהבמשך הדורות ראה שכנ יב

 זצ"ל. כהנא ובהערה לעיל הובא מה שמשער בספר 'ניצוצי שמשון' שאגרת זו כתב רבינו לרבו הג"ר נתן נטע  יג



  במסתרים                     מילין אקדמות                           ארי      

  

 *** *** *** ***        

  קידוש השם  -גזירות ת"ח ות"ט 

שאותה שנה   מפורסם לכל דברי הזוה"ק (ח"א קלט, ב)כשהגיע שנת ה' ת"ח היה 

בשנת  ") , יג(ויקרא כהמיועדת לגאולת ישראל מגלותם, כמו שרמז שם הזוה"ק בפסוק 

שהוא חמשת אלפים    -  "הזא"ת"כשישתלם    " בזה"ל,היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו 

,  ונחלתו אל נשמתו שהיא אחוזתו ",תשובו איש אל אחוזתו" - וארבע מאות ותמניא 

ראו ברוח קדשם שאז עת רצון לגאולת ישראל. וכתב הג"ר    ידרבים מגדולי ישראל עכ"ל. ו

בלי  יחיאל מיכל מנעמירוב זצ"ל (מקדושי גזירות ת"ח) בהקדמה לספרו 'שברי לוחות' ש'ח

ח'בלי מ'שיח י'בואו   -משיח' בגימטריא ת"ח. ועוד כתב ששם הצורר חמיל ימ"ש, ר"ת 

  ל'כם. 

יתעורר גם קטרוג על ישראל  אולם נודע שבכל עת פקידה יתכן שלא יזכו, ואפשר ש

להפוך מגאולה ליגון ואנחה, כמו שהבאנו בפנים (חלק א') בשם   טורח"ל, כי החטא גורם 

שראל כך אירע באותה שנה שבמקום לזכות לגאולה,  כל בית י לדאבון לבו ה'פני יהושע'.

גזירות ת"ח   -נהפכה הקערה על פיה ובאו על ישראל צרות איומות וחורבנות נוראים 

שסבלו אז ישראל יסורים רעים ומיתות אכזריות, עד שאנו בוכים עליהם עד היום    -ט  ות"

  ם' (סי' תק"פ סק"ט). הזה באמירת סליחות ביום כ' סיון, כמו שכתב ה'מגן אברה

וכבר קודם שהתחילו הגזירות נתגלה לרבינו זצ"ל מפי מגיד עליון שיש קטרוג  

עורר את הציבור לחזור בתשובה כדי  גדול בשמים על ישראל בעת ההיא, ופעל הרבה ל

לבטל את הגזירה. וכך כתב המקובל האלקי הג"ר נתן נטע הנובר אשכנזי זצ"ל הי"ד  

ז') אודות הריגת היהודים בעיר פולנאה בשנת ת"ח וז"ל, והיה   בספר 'יון מצולה' (פרק

  ובא   בתוכם איש אחד חכם ונבון ומקובל אלקי ושמו מוהר"ר שמשון מק"ק אוסטרפאלי, 

 

 

 

 פרק ו') מספרי כמה גדולי עולם.  -עיין מה שהעתיק בזה בספר 'ניצוצי שמשון' (תולדות רבינו  יד

ציבור לתשובה, לא השגיחו  דע רבינו על הגזירה הרעה העלולה לבוא [כדלהלן], והיה מרבה לעורר את הואף שי  טו

שמשון ז"ל היה יודע שכך    ר" רומהבדבריו, כמו שמקונן בחרוזים בספר 'צער בת רבים' בקינת 'מספד פולניא' בזה"ל,  

ולא תהיה   ,לאל דר בנהורא ,שובה גמורהואמר כמה פעמים שיעשו ת ,הגבורה כי היה לו נר מלפני ,נגזרה הגזירה

ולכן נהפכו פנינו   ,רח לא ישרהו והלכו בא ,ודבקו עשק וצרה , ותורה זרקו לאחורה ולא השגיחו לדבריו , הגזירה וצרה

, עכ"ל. ובהקדמת ספר 'שברי לוחות' (עמ'  תיטיב עמנו ולא תוסיף עוד ליסרה ,ואתה ה' הנכבד והנורא ,כשולי קדירה

כו על זה שלא תבוא  ל שהגזירות אירעו משום שראו דברי הזוה"ק עה"פ "בשנת היובל הזאת", וסמ י"ח) כתב המו" 

 עליהם שום צרה, ולכן לא שבו בתשובה כראוי.  
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ואמר לו המגיד לפי הגזירה  מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה וכו', 

ה פעמים בביהכ", והזהיר  שיעשו תשובה גדולה, שלא תבוא כך הגזירה רעה, ודרש כמ

, וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות, ולא  לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבוא

כאשר באו האויבים וצרים על העיר, נכנס  . וטזהועילה כי כבר נחתמה הגזירה רעה 

המקובל הנ"ל לביהכ"נ ושלש מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים, וכולם  

ליתות על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה, עד שבאו האויבים  מלובשים בתכריכים ובט

  לעיר ונהרגו שם כולם בביהכ"נ על אדמת קודש הי"ד, עכ"ל. 

רבינו לביטול הגזירה, כמו שהעיד הרמח"ל בספרו  גם בעולמות העליונים פעל 

'דרך עץ החיים' וז"ל, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה, כמו שהוגד לנו שבימי  

ח החסיד המקובל הגדול הרב רבי שמשון אסטריפאליר, כשהיתה הגזירה רח"ל  המנו

על עמינו  , ושאל אותה על מה ולמה את מקטרגת השביע הרב ה"ל לסט"אבשנת ת"ח, 

בני ישראל יותר מכל האומות. והשיבה לו יתבטלו מכם שלשה דברים אלו ואחזור  

רב הנ"ל יאבדו הם כהנה וכהנה  מקטרוגי, ואלו הן, שבת ומילה ותורה. מיד השיב לו ה

ואל יתבטל אות אחת מתורתינו הקדושה חלילה, עכ"ל. וכאשר ראה רבינו זצ"ל שכבר  

סור נפשו לבוראו בקבלת מיתה עליו, עם כמה מגדולי  למנגזרה ונחתמה הגזירה, ביקש 

  .יזהדור, שתהא מיתתם כפרה לישראל וינצלו מצרתם

ג' מנחם אב שנת ת"ח. ה' ינקום דמו  נשמתו הקדושה עלתה לגנזי מרומים ביום 

  שאר ההרוגים עמו, יהי זכרם ברוך, וזכותם תגן עלינו, ועל כל ישראל אמן.  ודם

  ת.נ.צ.ב.ה. 

***  

על כל מה שעשו   להורי היקרים ז"להספר אפתח פי בשיר וקול תודה  בבואי עם

וד תורה, מתוך  בשבילי כל ימי והגיעוני עד הלום, שמנעורי גידלוני וחינכוני ושלחוני ללמ 

על כל מה שעשה בשבילי,    ז"להר"ר יעקב יוסף דוליגר  אהבה רבה בלב ונפש. וכן למו"ח  

יב גבולותיה. יהי זכרם ברוך. ויה"ר שתזכה  ועל אשר זירזני תמיד לחדש בתורה ולהרח

  לאריכות ימים ושנים, בבריות גופא ונהורא מעליא.  חמותי החשובה שתחי'תבלח"ט 

 

 

 

עיין בהערה לעיל שיש שהעידו שלא עשו תשובה כראוי, ובמיוחד משום שראו דברי הזוה"ק הנ"ל עה"פ "בשנת   טז

 היובל הזאת", וסמכו עליהם. 
 עמ' כ"ח), ועיי"ש מה שכתב עוד בזה.  -י שמשון' (תולדות רבינו 'ניצוצ יז



  

 

 אגרת הקודש
  סוד אצבע אלקים

  

ּגֹוְדֵרי ֶגֶדר ְועֹוְמִדים ַּבֶּפֶרץ, ַיִּציֵלם ה' ִמִּכָּליֹון ָוֶחֶרץ, ּכּוָּלם ְקדֹוִׁשים ָׁשלֹום ְלַרָּבֵני ֶאֶרץ,  
ה ַמְקֶׁשה ּוְמָתֵרץ, ְוַעל רֹוב ְׁשלֹוְמֶכם ִהְתַעְּנגּו ֵמַעָּתה ַאֶׁשר ָּבָאֶרץ, ָּכל ַחד ְלפּום חּורֵפי

  ְוַעד עֹוָּלם ָאֵמן ֶסָלה.

ת ָהִעְנָין ֶּׁשָּכַתב ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו ֵאַלי ַּמה ֶׁשָרַׁשְמִּתי ַהִּסיָמִנים דצ"ך ְּבַּתְכִלית ַהִקיצּור אֹודֹו
ְוַעְכָׁשיו ֲאַגֶּלה  ַהְּגאּוָּלה ְּבֵאּלּו ַהִּסיָמִנים, ְוִהְקָׁשה ַמר ָעַלי ְוֵהיַא4 נרמזת .עד"ש באח"ב

  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר. ,ָפָניַהָּדָבר ְּבֶרֶמז ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו לְ 

ָלאֹות ל ַּבקּוְנְטֶרס ֶׁשּלֹו ַהִּנְקָרא 'ּפְ "ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהַאִר"י ז ּתֹוָרתֹו ִלְכבֹודְוִהֵנה ֶאְכּתֹוב 
  (פ"ג מב, א), ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 'ַׁשַער ְיִציַאת ִּמְצַרִים', ְּבַׁשַער ט"ו ַהִּנְקָרא 'ַרּבֹות

ר ַמּכֹות ֵאּלּו ִהֵּנה ְּכָבר הֹוַדעְ    ,ִּתי! ֶׁשַּפְרֹעה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ְּבֶעֹשֶ
ָלה,  ַעל ְיֵדי ְׁש)ָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחּבָ 

שר"ע,   ַהְמֻמִּנים ִּבְׁש)ָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה. ָהֶאָחד ִנְקָרא
ְוַהֵּׁשִני ִנְקָרא תמו"ך, ְוַהְּׁשִליִׁשי ִנְקָרא בישה"א. ַוֲעֵליֶהם 

ר ַהִּנְקָרא דלפק"ט, ַוֲעֵליֶהם ְועַ  ר ַהִּנְקָרא ַהֹּשַ ל ֻּכָּלם ַהֹּשַ
ָרה, ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי תק"א. ְּבֵראִׁשית ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁש  י ֲעֹשָ

  י ִׁשָּׁשה, ַּכָּכתּוב.ִׁשָּׁשה, ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיעִ 

ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו   ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשָּלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֶעֹשֶ
ים ַמּכֹות, ִמַּצד ַהֵּׁשם שפ"ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי,  ֲחִמִּׁש 

ִמְצַרִים ַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה. ּוִמַּצד ַהֵּׁשם תק"ל ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ּבְ וְ 
ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ְוַהֵּׁשם ָאַמר  

ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים  ְוִהָּכה. ּוִמַּצד ַהֵּׁשם אשצ"ה 
  קּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים לָ 



  

 

ַמה ָּפְׁשעּו ּוּוְבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו9 הּוא ַמֶּכה, ּבֹו ְמַרֵּפא ַהָּגלּות.  
ְּבכּור   ִלְהיֹות , ּוֶמה ָחְטאּו, ּוָמה ַהַּמַעל ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו

"א כשח"ב.  ַהַּבְרֶזל ַהֶּזה, ַעד ֶׁשְּגָאָלם ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו דע"ב צד

  עד כאן לשון האר"י ז"ל.

ָרֵאל, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּפָלִאים ֵהם, ְסתּוִמים   ְוִהֵּנה מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוֵׁשי ִישְֹ
ָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם  ָסגּור ְוֵאין ּפֹוֵרׁש אֹוָתם. ּוְכָבר ְׁשָאל ,ַוֲחתּוִמים ּוִני ְּגדֹוֵלי ִישְֹ

ֲאַגֶּלה ָרז ֶזה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי   רמַ ּדְ  ֹוִהַּגְדִּתי. ּוִמֹּגֶדל ַאֲהָבת ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ַז"ל ְולֹא
ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ְוַעְכָׁשו ֲאַגֶּלה ַהָּדָבר ְּבֶרֶמז ִלְפֵני ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּוא ַרחּום 

  ַכֵּפר.יְ 

ר ַמּכֹותִנְלָקה ּבְ   "ֶׁשַּפְרֹעהְוזֹאת ָהִעְנָין, ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל:     " ִמְצַרִים ֶעֹשֶ

ית, ֶׁשֵּיׁש ְׁש>ָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים  ְוכּו' . ַּכָּוָנתֹו ָּכ4, ִּכי ָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה ַמֲעשִֹ
ְמֻמִּנים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרָׁשִעים ּוְלַהֲעִניָׁשם  ) ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, הַ 3280ּוְׁשמֹוִנים (
 ַעל ֶזה "ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע" ִסיָמן  ְוָנְתנּו  . ַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהםְּבֵגיִהָּנם ּולְ 

),  3280, ִּכי "ֶאְגֹרף" ֶרֶמז ְׁש>ָׁשה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ((ישעיה נח, ד) 

  ִנְלָקה ַּגם ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע. ְוַעל ָיָדם  

ְּבִמְנָין ּוְבִמְסָּפר "ָּדם ְצַפְרֵּדַע ִּכִּנם  ַנְחֹׁשב ֶׁשר ַּכאֲ  ,ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשֶּזהּו סֹוד ִנְפָלא
ר ַמּכֹות ַּכֲאֶׁשר  ֹוָעֹרב ֶּדֶבר ְׁשִחין ָּבָרד ַאְרֶּבה ֹחֶׁש4 ַמַּכת ְּבכ רֹות" ֵאּלּו ֶעשֶֹ

,  ַמָּמׁש  )3280אֹות, עֹוִלים ְׁש>ָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים (ָּכַתְבִּתי אֹות ּבְ 

ת ְּדֵדין ְּכחּוְשְּבָנא ְּדֵדין, ָהרֹוֵמז ַעל ַמֲחנֹות ַהַנ"ל, ַהְממּוִנים ְלַטֵהר ֶאת  ִתּיֹואֹו
  ָהְרָשִעים. ְוהּוא ְּפַׁשט ִנְפָלא, ַעִין לֹא ָרֲאָתה. 

ִּכִּנם ָחֵסר יו"ד, ַּגם ָעֹרב ָחֵסר וא"ו, ַּגם   ַנְחֹׁשבַּכֲאֶׁשר ְוִהֵּנה ַהֶחְׁשּבֹון ְמֻכָּון 
ת ְולֹא יֹוֵתר ִמְּׁש>ָׁשה ֲאָלִפים  ֵסר וא"ו, ְוָאז ַהֶחְׁשּבֹון ְמֻכָּון ַמָּמׁש, לֹא ָּפחֹוֹחֶׁש4 חָ 

ְוַהְיינּו  ) ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה, ֶׁשַּמֲעִניִׁשין ֶאת ָהְרָׁשִעים. 3280ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים (
ַּכֲאֶׁשר  ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְולֹא . ֵּפרּוׁש ַּכָּכתּוב ּבְ "ַּכָּכתּוב"ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל: 

ָּכתּוב ַּבִּסּדּוִרים ּוַבַהָּגָדה, ִּכי ָׁשם ִנְכְּתבּו ֻּכָּלם ְמֵלִאים, ֶאָּלא ָצִרי4 ִלְהיֹות ָחֵסר 
ם ַרִּבי ְיהּוָדה לֹא ָּכַתב ִסיָמִנים ֻּכָּלם ַרק ָראֵׁשי  ְוגַ [ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה. 



  

 

"ש באח"ב, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ִיְצָחק ַאַּבְרָּבֵנאל, ּוְכמֹו  ֵתיבֹות, דצ"ך עד

  . ] י ְלֵעילֶׁשָּכַתְבתִ 

ָרה"ְוַהְינּו ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל:   ּוׁש,  ֵּפר  . "ְּבֵראִׁשית ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעֹשָ
ֶׁשִהיא ַמַּכת   . ה""ִמן ָהְרִביִעי ִׁשּׁשָ ִמַמָּכה ְׁשִליִׁשית ֶׁשִהיא ִּכִּנם ָחֵסר יו"ד. 

ֶׁשִהיא ַמַּכת ֹחֶׁש4 ַּגם ֵּכן   ."ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ִׁשָּׁשה"ָערֹוב ַּגם ָחֵסר ָוא"ו. 
ָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ָחֵסר,   רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשֵּכן   . "ַּכָּכתּוב"ָחֵסר ָוא"ו. ּוַמה ֶּׁשָאַמר  

ר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביְוֶזהּו סֹוד 'ֵאּלּו עֶ   ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל.  א ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא ְּבִמְצַרִים',  שֶֹ
) ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו ֶאת  3280ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְׁש>ָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים (

  ִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים.ַּפְרֹעה ְוֶאת הַ 

ִנְקָרא שר"ע,    ִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ֶאָחד ַהְמֻמִּנים ְּבְׁש)ָׁשה ְר "  :] ּוַמה ֶּׁשָּכַתב[
ַּגם ָּבֶזה ֵיׁש סֹוד ָּגדֹול ְוִנְפָלא,    .ְוֶאָחד ִנְקָרא תמו"ך, ְוֶאָחד ִנְקָרא בישה"א"

, ֶׁשְּבֵאּלּו ָׁש>ׁש ֵּתיבֹות  'ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביאֵאּלּו 'ְוִתֵּקן ַהַּמִּגיד ַּבֶּמה ֶּׁשָּכַתב 
שר"ע, מכו"ת   ה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ְּדַהְינּו עש"ר אֹוִתּיֹותִנְרָמִזים ַהְּׁש>ׁשָ 

אֹוִתּיֹות תמו"ך, שהבי"א אֹוִתּיֹות בישה"א, ֶרֶמז ְלֵאּלּו ְׁש>ָׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל  
)  3280ים ְּכִמְנַין ְׁש>ָׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים (ֻטְמָאה ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ְמֻמּנִ 

ר ַמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוכּו', ְוֵהם ֶׁשהִ ַמְלֲאֵכי חַ  ּכּו ֶאת ַּפְרֹעה  ָּבָלה ַמָּמׁש, ְּכִמְנַין ֶעשֶֹ
ָהְרָׁשִעים ְלַטֲהָרם    ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים, ִּכי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְמֻמִּנים ְלַהּכֹות ֶאת

ֹעה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ִמְנַין  ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ָּכָאמּור, ְוַעל ָיָדן ִהָּכה ֶאת ַּפְר 
ר ַמּכֹות ֵאּלּו, ְוהּוא ּפֶ    ֶלא ָּגדֹול. ֶעשֶֹ

ר דלפק"ט" :ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ֶזה   ַּכָּוָנתֹו הּוא ֶׁשֵּׁשם ."ַוֲעֵליֶהם ַהֹּשַ
הּוא ֵׁשם דלפק"ט ָׁשְרׁשֹו יֹוֵצא ִמִּמַּלת 'ַהִּמְצִרים', ְוִנְמַׁש4 ַעל ַהִּמְצִרים ׁשֶ 

ם ְלה, ל' קֹוֵדם ְלמ, פ' קֹוֵדם  ָּבאֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרי"ם, ד' קֹודֵ 
ִהיא מ"ם  ', ְצִריםַהּמִ ' ֶׁשל ְלצ', ק' קֹוֵדם ְלר', ט' קֹוֵדם ְלי. ְוַהמ"ם ַאֲחרֹוָנה 

ר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא   ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהֹּׁשֶרׁש. ְוָרַמז ָלֶזה ַהַּמִּגיד ַּבַּמֲאָמר 'ֵאּלּו ֶעשֶֹ
א ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים', ְּכלֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם קֹוְדמֹות  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּו

  ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרי"ם, ְוָהֵבן. 



  

 

ר ַהִּנְקָרא ת : ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַּכָּוָנתֹו,   .ק"א""ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֻּכָּלם ַהֹּשַ
ר ַמּכֹות, דצ"ך עד"ש באח"ב, ְּבִגיַמְטִרָּיא תק"א,  ִּכי ָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל ֵאּלּו ֶעשֶֹ

ָיֶדE ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת  הּוא ְּכִמְנַין אש"ר. ְוֶזהּו סֹוד "ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ּבְ 
ַחקּוִקים דצ"ך עד"ש באח"ב,   ָהֹאֹתת" (שמות ד, יז), ִּכי ַעל ַהַמֶטה ָהיּו

ַמָמש. ְוֶזהּו סֹוד ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ְּבֵסֶדר ּבֹא ) 501(ֶשִמְנָיְנם תק"א ְּכִמְנַין אש"ר 
E ֵאת ַאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים", (י, ב) "ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנE ּוֶבן ִּבנְ 

. ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים )501( ר תק"אאש"ר ַּדְיָקא, ֶׁשהּוא ְּכִמְסּפַ 

ר ַמּכֹות ְּכמֹו   ֶׁשּמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אש"ר, ְּכִמְנַין ָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל ֶעשֶֹ
 ת ִנְפָלִאים, ּוְכבֹוד ֱא>ִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר.ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֵיׁש ָלנּו ָּבֶזה סֹודֹו

"ַהֵּׁשם שפ"ו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ְוַהֵּׁשם   :ֲאִר"י ַז"לּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו הָ 

ר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות.   ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֶעֹשֶ
ַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָּים ָלקּו  ְוַהֵּׁשם תק"ל אָ 

ֹות,  ִים ַמּכֹות. ְוַהֵּׁשם אשצ"ה ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכָמאתַ 
ָּתא  ַּכָּוָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְּפֻלגְ  . ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות" 

ְזָּכר ַּבַהָּגָדה. ַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי  ְּדַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ַהּמֻ 
  . וכו' , ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמַּנִיןוכו' , ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַּנִין וכו' אֹוֵמר ִמַּנִין 

ר   :"לְוֶזהּו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר"י זַ  "ְוַהֵּׁשם שפ"ו ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֶעֹשֶ
ִּכי ַרִּב"י יֹוֵס"י    , ֶרֶמז ְלַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי   ". ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹותַמּכֹות, ְוַעל  

  ֵּפירּוׁש , אֹוֵמר ַהָּגִליִלי  יֹוִסי  ַרִּבי ְוַהְיינּו ). 386ַהָּגִליִל"י ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ו (

  וכו'.  ְוִהָּכה ָאַמרשפ"ו   ַהֵׁשם

א ָרַמז ַּגם ֵּכן ָּדִו"ד ֶּב"ן ִיַׁש"י ִּגיַמְטִרּיָ  . ִוד ֶּבן ִיַׁשי""ֶׁשּבֹו ָאַחז ּדָ  : ּוַמה ֶּׁשָּכַתב
), ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ָּבא ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי. ְוָרַמז ַּגם ֵּכן ַמה  386ֵׁשם שפ"ו (

ְוֶזה ַהֵּׁשם ִהָּכה    , ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר סֹוֵדי ָרָזא, ֶׁשַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ִנּצֹוץ ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי
ַּשָיכּות ְלַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ִעם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי  אֹוָתם. ּוְּכַבר ְשָאלּוִני ַהֵּתיָמה זֹו, ַמה  

ָאְמָנם ַהַּכָוָנה זֹו,   .ְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא, ֲהַגם ֶשֵיש ָלנּו סֹודֹות ִנְפָלִאים ֲאֵחִרים
ֵּׁשם ִהָּכה  ִיַׁשי, ְוֶזה הַ יַמְטִרָּיא שפ"ו, ֶשהּוא ִּגיַמְטִרָּיא ָּדִוד ֶּבן  ַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ּגִ 

  אֹוָתם.



  

 

"ּוִמַּצד ַהֵּׁשם תק"ל ָלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות,    :]ּוַמה ֶּׁשָּכַתב[
ְּבִגיַמְטִרָּיא תק"ל ָרַמז ְלסֹוד ַרִּב"י ֱאִליֶעֶז"ר  . ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות"

ֵמ"ר ַּדְוָקא, ֶׁשַהֵׁשם תק"ל ָאַמר ְוִהָּכה  נּו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, אֹו). ְוַהיְ 530(
  ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָמאַתִים ַמּכֹות.  

ָּים ָלקּו  ה ָלקּו ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוַעל הַ ""ַהֵּׁשם אשצ : ַמה ֶּׁשָּכַתב
ָרַמז ְלסֹוד ַרִּב"י ֲעִקיָב"א, ֶׁשהּוא ְּבִגיַמְטִרָּיא  . ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות"

ֶׁשַהֵּׁשם ַהֶּזה ָאַמר    ,ר"ָאמַ   ַּדְיָקא  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוַהְיינּו .  ) ִעם ַהּכֹוֵלל396אשצ"ה (
  ַעל ַהָּים ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות. ֶׁשּיֻּכּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, וְ 

ֲהֵרי ְמֻרָּמִזים ֵאּלּו ְׁש>ָׁשה ֵׁשמֹות שפ"ו תק"ל אשצ"ה ְּבֵאּלּו ַהְּׁש>ָׁשה ַּתָּנִאים,  
), ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבִגיַמְטִרָּיא תק"ל  386ַרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ"ו (

ִנְפָלא ְונֹוָרא,  ), ְוהּוא סֹוד 396ְּבִגיַמְטִרָּיא אשצ"ה (), ַרִּב"י ֲעִקיָב"א 530(
ָרָזא ְדָרִזין, ִסְתָרא ְּדִסְתִרין, ַהְינּו ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּוא  

  ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון.

א  9 הּוא ַמֶּכה, ּבֹו ְמַרּפֵ ְּבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו" :ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ַז"ל
ר ַמּכֹות ֶׁשֵהם דצ"ך עד"ש   . כּו'וְ  "ַהָּגלּות ַּכָּוָנתֹו ְּכמֹו ֶשָּכַתְבִּתי, ֶשְּבֵאּלּו ֶעשֶֹ

באח"ב, ִנְרָמִזים ְּבֵאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים, ְּכמֹו  
ה אֹוָתם, ּובֹו ִרֵּפא אֹוָתנּו  ָרתֹו. ְוִהֵּנה ְּבֵאּלּו ַהַּמּכֹות ִהּכָ ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא, ְוִהָּכה ָּבֶהם ַמָּכה ַרָּבה, ֶאְצַּבע ֱא>ִהים ִהיא. ּוִמן ַהַּמָּכה  
ָרֵאל, ֶׁשְּגָאָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא, ּוְכמֹו    ֶׁשָּכַתְבִּתי.    ַעְצָמּה ָּבָאה ְרפּוָאה ְלִישְֹ

רֹוֶצה לֹוַמר, ְּבֵאּלּו ַהַּמּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ֶׁשל    . ְוכּו'  "ָּפְׁשעּו  ַמה ּו"  :ּוַמה ֶּׁשָּכַתב
ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּגַרם ְיִריַדת ִמְצַרִים. ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקְׁשָיא זֹו, ַמה  

ֶזה ִניָחא ַּכאֲ ֶּׁשִהְקׁשּו ַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹוָר  ֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמֲעָלָתם  ָתם ָעַלי, ֲאָבל ַּגם ִּבָ
  ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה. 

"ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו9 הּוא ָּגַאל אֹוָתנּו ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו   :ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל
ל דצ"ך עד"ש  ְלַדְעִּתי ֵצירּוף ׁשֶ ֵאלּו ַהֵׁשמֹות ֵהן  .דע"ב צד"א כשח"ב"

ֵהם דע"ב,    דצ"ך עד"ש באח"ב  ֶׁשל  ָהִראׁשֹונֹות   ָהאֹוִתּיֹות  ִּכי,  ְּדַהְיינּו.  באח"ב



  

 

ְוָהאֹוִתּיֹות ְׁשִנּיֹות ֵהם צד"א, ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם כשח"ב. ַהֵרי ִנְרָמִזים  
ָרֵאל, ֶׁשָּגַאל  ִרָּפא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא ְלִישְֹ ְּבֵאּלּו ַהְּׁש>ָׁשה, ְׁשמֹות ָהְרפּוָאה ׁשֶ 

אֹוָתנּו ָּבֶהם. ֲהֵרי ֶׁשְּבאֹוָתן ַהַּמּכֹות ֶׁשֻהּכּו ָּבֶהם ַהִּמְצִרִּיים, ִנְרָמִזים ַהְּגֻאָּלה  
ָרֵאל.    ְוָהְרפּוָאה ְלִישְֹ

ְבָיֵמינּו,  ְמִׁשיֵחנּו ִּבְמֵהָרה  ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו4 הּוא, ֶׁשַּיְרֵאנּו ִּביַאת
ִעם ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ַלְּגֻאָּלה, ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב (מיכה ז, טו) "ִּכיֵמי  

  . ָוֶעד  ֵצאְתE ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה

ֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ַהֶּזה ַעל  ֶׁשָּכל ַהְמַעֵיין ְּבס , ַאֲחֵרי זֹאת הֹוִדיַע אֹוִתי ָרָזא ְּדָנא
ְּבַעְרֵבי ְפָסִחים, מּוְבַטח  )ּוְביֹוֵתר(נ"א  ּוְבָכלְמכֹונֹו, ֲאִפיּלּו ַּפַעם ַאַחת ַּבָׁשָנה, 

  ִּמָּכל ִּמְכׁשֹול ּוִמיָתה ְמׁשּוָּנה, ְוׁשּום אֹוֶנס, ְוַאל ִיְמְׁשלּו  ַהָּׁשָנהֶׁשהּוא מּוָצל ָּכל 

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

  

  :יחנוסח הסגולה המקורי מכת"י 

ֶׁשָּכל ַהְמַעֵיין ְּבסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ַהֶּזה ַעל  , ַאֲחֵרי זֹאת הֹוִדיַע אֹוִתי ָרָזא ְּדָנא
ח ֶׁשהּוא מּוָצל  יּלּו ַּפַעם ַאַחת ַּבָׁשָנה, ּוְביֹוֵתר ְּבַעְרֵבי ְפָסִחים, מּוְבטַ ְמכֹונֹו, ֲאפִ 

ד  ָאָדם ְבִלַּיַעל לֹא ִיְמׁשֹול ּבֹו, עַ ִּמָּכל ִּמְכׁשֹול ּוִמיָתה ְמׁשּוָּנה, ְוׁשּום  ַהָּׁשָנה ָּכל 
ְדֹר4ך, ְּבָכל ַאֶׁשר ִיְפֶנה  ֶׁשָּכל אֹוְיָביו נֹוְפִלים ַּתְחָּתיו, ְוהּוא ַעל ָּבמֹוֵתימֹו יִ 

 .ַעד ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְוַעד ִּתְׁשִּבי ַהְמַבֵּׂשר ַיְצִליַח, ּוְבָכל ֲעָסָקיו ַיְרִויַח,

ְקָרא ְׁשמֹו ְּבֵׁשם ַרֵּבינּו  ֶאת ּזֹאת הֹוִדיָענּו ֶּבן ָהַרב ַהַּמִּגיד ַאֶׁשר נִ  [כת"י אחד:
 .]ו ּדֹוְבבֹות ַּבֶּקֶברִׁשְמׁשֹון ַמִגיד זצלל"ה, ִׂשְפתֹוָתי
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