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 ֵסֶפר

ֲערֵ    הְיׁשּועָ י ׁשַ
  ת הבעש"טַהְבָטחַ 

ְתבֵ  רֶ  יּכִ   ט"מהבעש הְסגּולָ ת ִאּגֶ

ָראֵ  הַהּגֹולָ  רְמאוֹ  אהוּ  דֹוׁש ִיׂשְ נּו ַהּקְ  ה"זלה ט"בעש לַרּבֵ
ָבָרי א"זיע תַ  קֶנְעתַּ  ל"הנ וּדְ דֹושָׁ  בִמּכְ ֶעצֶ  הָידֹו ַהּקְ  רֲאשֶׁ  םּבְ
לָּ  הַעתָּ  דעַ  זְוָגנוּ  ןָטמוּ  הָהיָ  עֵ  הְוִנְתּגַ ֶדֶרְך ִנְפלָ  תּכָ  דְמאֹ  אּבְ

ֶרמֶ  ָבָרי לכָּ  זְוִנְכְללּו ּבֹו ּבְ י וּדְ דֹוׁשִ ְלִמיָדי רֲאשֶׁ  םַהּקְ  וֵהִביאּו ּתַ
יִקי ּדִ ִסְפֵריהֶ  ל"ז םַהּצַ דֹוׁש ּבְ מֹו ַהּקָ ׁשְ י םּבִ דֹוׁשִ  ףמֹוִסי הּוָבזֶ  םַהּקְ

ָבִר  רְוהֹוֵלְך ְלָבאֵ  ֵקץ  הּוְמַגלֶּ  ןָבטֶ  יְלַחְדרֵ  םַהּיֹוְרִדי םִנְפָלִאי םיּדְ
ָלאוֹ  ְהיֶ  תַהּפְ ּיִ רֹ  גּבֹו ִיְתַענֵּ  אַהּקֹורֵ  לְוכָ  א"בב הׁשֶ  געֹנֶ  בּבְ
ָבִרי תֵמֲחמַ  י םַהּדְ ֻגּלִ י תאֶ  תּבֹו, ְלַזּכוֹ  םְלַהּקֹוְרִאי םַהּסְ  םָהַרּבִ

נַ  רָלאוֹ  יהֹוֵצאתִ    ק"לפ תֲעֶטרֶ  תׁשְ
אוֹ  דְוֶנכֶ  ןִני זִגינְ  לְבִריאֵ ' גַּ קהַ  נַ  ח"במ ל"זצ א' ֲעִקיָב"ר ןְלַהּגָ    תִמׁשְ

אוֹ עדר" ָראדִ  ם' ַאְבָרהָ ר ן. ּוְלַהּגָ   ה"זלה יּבְ

  .פארבעהאלטען געזעטצליך נאכדרוק

   ת"ֲעֶטרֶ " - קֶקעְזַמאְר 
פוּ  סִנְדפַּ  ּדְ   טגערהארד םְמַנחֵ  ם' ַאְבָרהָ ר לשֶׁ  סּבַ
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  מזמור לתודה

איתא במדרש בראשית רבה (פרק ע"ט) על הפסוק ויחן את פני העיר וכו', 
הד"א שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הנאה ממנו, ופה מקום 

ט שליט"א עלהגה"צ רבי ישעיה אשר אנשיל פאנאיתי להכיר תודה וברכה 
מו"ר מדעעש ירושלים זי"ע, כ"ק מרן אד ידיד נפשי להבחל"ח בן ,מבני ברק

וב שהורינו והלהיבני להפיץ הקונטרס הזה ועזר בעריכתו, זכות הבעל שם ט
הקדוש זי"ע יעזור לו להמשיך בזיכוי הרבים הגדול ובדרשותיו הנעימים, עד 
כי יבוא שילה בב"א. יברכהו ה' בכל משאלות לבו לטובה ולברכה. ושיזכה 

  דושה דורות ישרים יבורך לתפארת לרוות ולראות מכל יו"ח רוב נחת דק
  אבותיו הקדושים. 
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 מפתח מהסגולות מכתבי הקודש
 :פעם אחת בחודש לכל הפחות לימוד זה סגולה ,אגרת א'

א) לחולי מסוכן ב) למקשה לילד. ג) לנצרכים לישועה ולרחמים יענו אותם 
 מהשמים לפי צרכיהם.

 :סגולה להנצל פעם אחת בשבוע במוצאי שבת קודש לימוד זה ,אגרת ב'

א) משונאי חנם ב) מידי חומסים. ג) לתיקון עגונה ד) מכשפים ה) מרעש ומגיפה 
 רחמנא ליצלן ו) ושתשלח בגוף בהמה ותיקון להחזירו למדרגת אדם.

 :ב' פעמים בחודש לכל הפחות לימוד זה סגולה לכל אדם ובפרט ,אגרת ג'

מנא ליצלן ד) לפקידת א) למרי נפש ב) וקשה רוח. ג) לפקידת חשוכי בנים רח
עקרות. ה) למשוגעים רחמנא ליצלן ו) ולכל הנצרכים לישועה ולרחמים יענום 

  במהרה בימינו מן השמים.

  

  

Q  'ֶרת א ִעְנַין ִאּגֶ   Rְיִדיָעה ְנחּוָצה ּבְ

ֵאירוֹ  ַאר ּבְ ב ְוִנׁשְ ְכּתָ ל ַהּמִ ְלּגֵ ַנת תק"ז ְוִהְתּגַ ׁשְ ַתב הבעש"ט ּבִ ה ּכָ ב קֶֹדׁש ּזֶ יַע ִמְכּתַ ה ְולֹא ִהּגִ ּפָ

ַתב לֹו  ּכָ יר ׁשֶ ב ָחָדׁש ּובֹו הּוא ַמְזּכִ ַתב הבעש"ט ִמְכּתָ ַנת תק"י ּכָ ׁשְ ְרׁשֹון ִמִקיטֹוב. ּבִ י ּגֵ ְלַרּבִ

ָפִרים  ָכל ַהּסְ דּוַע ּוְמֻפְרָסם ּבְ ּיָ ֶ ָבִרים, ּוַמה ׁשּ יַע ֵאָליו, ְוָלֵכן ָחַזר ַעל ַהּדְ ַנת תק"ז ְולֹא ִהּגִ ׁשְ ּבִ

ַתב ִמְכּתַ  ּכָ ב ַהְמקֹוִרי ׁשֶ ְכּתָ ַנת תק"י. ְוָכאן ֶזה ַהּמִ ִני ׁשְ ֵ ב ַהׁשּ ְכּתָ יַח ֶזה ַהּמִ ִעְנַין ָמׁשִ   ב הבעש"ט ּבְ

ַנת תק"ז.  ׁשְ   ּבִ
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ָמה   ַהְקּדָ

ם טֹוב זי"ע ַעל ׁשֵ   ְלֵסֶפר ַהְבָטַחת ַהּבַ

ַבר ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור   ּדְ

ה ַה'ֵמי ְי' ֻאּלָ יַה'ַפֲעֵמי ּו'ּגְ ׁשִ ִביא ַח ּמָ ים ְלַהְבָטַחת ַהּנָ נּו ְמַצּפִ ַתח, ְוֻכּלָ ּפֶ ים ּבַ ְמַחּכִ

יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", ְוָזִכינּו ְלָהִכין  (ִמיָכה ז: ט"ּו): "ּכִ
םִלְדפּוס  ַעל ׁשֵ ֲעֵרי ְיׁשּוָעה ַהְבָטַחת ַהּבַ ֶפר ׁשַ ֶרת ְסֻגלָּ  -טֹוב  ַהּסֵ ְתֵבי ִאּגֶ םּכִ ַעל ׁשֵ  ה ֵמַהּבַ

ָבָריו הנ"ל  טֹוב ָרֵאל בעש"ט זלה"ה זיע"א ּדְ דֹוׁש ִיׂשְ נּו ַהּקְ הּוא ְמאֹור ַהּגֹוָלה ַרּבֵ
ר ָהָיה ָטמּון ְוָגנּוז  ֶעֶצם ֲאׁשֶ ה ּבְ דֹוׁשָ ַתב ָידֹו ַהּקְ ק ִמּכְ ה ֶנְעּתַ ֶדֶרְך ַעד ַעּתָ ֵעת ּבְ ה ּכָ ּלָ ְוִנְתּגַ

ְלִמיָדיו  ְוִנְכְללּו ּבוֹ  ִנְפָלא ְמֹאד ר ֵהִביאּו ּתַ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ ל ּדְ ֶרֶמז ּכָ ּבְ
ים ּוָבֶזה מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ְלָבֵאר  דֹוׁשִ ִסְפֵריֶהם ַהּקְ דֹוׁש ּבְ מֹו ַהּקָ ׁשְ יִקים ז"ל ּבִ ּדִ ַהּצַ

ָבִרים ִנְפָלִאים ַהּיֹוְרִדים ְלַחְדֵרי ָבֶטן  ְהיֶ ּדְ יִּ ָלאֹות ׁשֶ ה ֵקץ ַהּפְ ְוָכל  ה בב"אּוְמַגּלֶ
ים ְלַהּקֹוְרִאים ּבֹו, ְלַזּכֹות ֶאת  ּיִ ֻגּלִ ָבִרים ַהּסְ ֹרב עֶֹנג ֵמֲחַמת ַהּדְ ג ּבְ ַהּקֹוֵרא ּבֹו ִיְתַעּנֵ

ים   .ָהַרּבִ

נּו ַעם  ֹרב ַחְסּדֹו ְלַעּמֵ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלית ְיָקָרה, אֹוָצר ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה, ֶהֱעִניק ַהׁשּ ַמְרּגָ
ה, ְוהוּ  ר ְסֻגּלָ ְתַחּבֵ ּנִ ם טֹוב זי"ע, ׁשֶ ַעל ׁשֵ ֲעֵרי ְיׁשּוָעה ַהְבָטַחת ַהּבַ דֹוׁש ׁשַ א ֵסֶפר ַהּקָ

י ֱאִליֶעֶזר ְזכּותֹו ָיֵגן  ָרֵאל ַרּבִ י ִיׂשְ א ָהֱאֹלִקי ַרּבִ ּנָ ה ֶעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ַהּתַ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ
ֵסֶפר הַ  ּמּוד ּבְ ִריָאה ְוַהּלִ ל ָעֵלינּו ָאֵמן. ּוִבְזכּות ַהּקְ ֵצל ִמּכָ ּנָ ּנִ דֹוׁש ֻמְבָטח ָלנּו ׁשֶ ּקָ

ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ְלֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ֵאל ּבְ ּסּוִרים ְוִנּגָ רֹות ְוַהּיִ   ַהּצָ

ּמּוד  ִלים ַהּלִ ַרֲחִמים, ְמֻסּגָ ה ּבְ ֻאּלָ ל ֵקרּוב ַהּגְ ְפָלָאה ׁשֶ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ מֹו ֵכן, ּבְ ּכְ
ל  ֵני ּכָ צּוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּכְ ל ּגְ ל ּכָ ה ְלַבּטֵ ֵסֶפר ַהּזֶ ִריָאה ּבְ ְוַהּקְ

    ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.

הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מתאר כניסתו להיכל משיח ושמחת התנאים והאמוראים 
  שמייחד יחודים על ידי תורתיהם הקדושים, וזל"ק:

ששם לומד משיח  להיכל משיחמדריגה אחר מדריגה עד שנכנסתי ועליתי 
תורה עם כל התנאים והצדיקים וגם עם שבעה רועים ושם ראיתי שמחה 
גדולה עד מאוד ואיני יודע לשמחה מה זו עושה והייתי סובר שהשמחה זו 
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חס וחלילה על פטירתי מהעולם הזה והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין 
י תורתיהם הקדושה כשאני מיחד יחודים למטה על ידלמעלה כי הנאה להם 

  אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה.

שואל את המשיח מתי יבוא? ותשובתו וצערו על כל כך הרבה זמן עד שיתגלה 
  מעיונותיו והשגתו

ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב בזאת תדע בעת שיפרסם למודך 
והשגת, ויוכלו גם המה  מעינותיך חוצה מה שלימדתי אותךויתגלה בעולם, ויפוצו 

, עת רצון וישועה, ואז יכלו כל הקליפות, ויהיה לעשות יחודים ועליות כמוך
מתי זה אפשר  כל כך באריכות הזמןותמהתי על זה והיה לי צער גדול 

  להיות.

  שלשה דברים סגולות ושלושה שמות הקדושים שאפשר בקלות ללמוד

 ושלושה שמות הקדושיםדברים סגולות  שלשהי בהיותי שם אך ממה שלמדת
ה יוכלו גם והם בנקל ללמוד ולפרש ונתקרר דעתי וחשבתי אפשר שעל ז

דהיינו בהיותם יכולים לעלות וילמדו  אנשי גילי לבוא למדריגה ובחינה כמותי
עבורך ללמד  ולא ניתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת, ובקשתיוישיגו כמו אני 

  .ולא הורשיתי כלל ומושבע ועומד אני על זהאותך 

שלב שלישי, לא לשכוח כי השם לנגדי בשעת תורה ותפילה ולייחד כי בכל אות 
  יש עולמות נשמות ואלוקות

דרכך ועל יליזו בעת אך זאת אני מודיעך והשם יהיה בעזרך לנוכח תהי ה' 
בכל אות  תכוין לייחד כיולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך  תפילתך

ועולים ומתקשרים ומתיחדים זה עם זה  ואות יש עולמות ונשמות ואלוקות
ומתיחדים יחוד אמיתי ואחר כך מתקשרים ומתיחדים האותיות ונעשה תיבה 

מהנאמר לעיל ומתיחדים כל  באלוקות ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה
ר בהבינך העולמות כאחד ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול לאין שיעו

בשמחת חתן וכלה בקטנות וגשמות וכל שכן במעלה העליונה כזאת ובודאי 
, ה' יהיה בעזרך ובכל אשר תפנה תצליח ותשכיל תן לחכם ויחכם עוד

  עכל"ק.

הרה"ק מנשחיז זי"ע שהיה בדורו הפועל ישועות הכי הגדול, וצדיק הדור 
  ם.אמרו עליו, שהוא יודע את הקץ, והוא למד את האגרת בכל יו

עם כותרות, תמצית הענין לכל על כן הדפסנו הספר הקדוש, וחילקנו לקטעים 
  ואותיות גדולות מאירת עיניים.קטע וקטע. 
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כל מהעונין לומר הסגולות האלו בכל יום, יתקשר אלינו ויקבל בחינם, טל: 
   9שלוחה  077230-1519

הציל כל במעונין להדפיס הספר הזה בכל העולם כולו לקרב קץ הישועה ול
את אחינו בני ישראל מכל צרה וצוקה, נשלח לו בחינם שילך לבית הדפוס 
בעירו, ונשלח להם הקובץ הזה, ובזכות שיתפרסם הבטחת הבעל שם טוב 

את פי משיח אימת אתי מר, והשיב המשיח, בזאת תדע, זי"ע, יתקיים מה ששאל 
 מדתי אותךבעת שיפרסם למודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה מה שלי

, ואז יכלו כל הקליפות, והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך
כל  באריכות הזמן, ותמהתי על זה והיה לי צער גדול עת רצון וישועהויהיה 

  מתי זה אפשר להיות, עכל"ק. כך

והתשובה על זה, הכל תלוי בידינו, אם נפרסם הספר הקדוש הזה בכל 
, וכולם ילמדו בזה, ויצעקו אל ה' שיערה עלינו כוחינו בכל העולם כולו

רוח טהרה ממרום, ויגלה לנו את האור שגילה המשיח להבעל שם טוב 
הקדוש, אז יכלו כל הקליפות, כמו שכתוב במדרש שוחר טוב, מפני מה 
בני ישראל מתפללים ולא נענין, מפני שאינם יודעים בסוד שם המפורש, 

ב"ה יודיעם, ואז יהיו מתפללים ונענים, אבל לעתיד, לפני ביאת המשיח הק
שנאמר יקראנו ואענהו כי הוא ידע שמי, ונזכה לעבוד את ה' בדרכו באמת 
לאמיתו, להאמין ולייחד בתורה ותפילה עולמות נשמות ואלוקות, ולכלול 
נשמתינו עימהם, ונזכה שיתגלה שלשה שמות ושלשה סגולות, ואז על ידי 

ג ולעשות יחודים כמותו, ואז יכלו כל זה יכולים לעלות ללמוד ולהשי
  במהרה בימינו אמןהקליפות, ויהיה עת רצון וישועה שלימה 

  יצא לאור

  על ידי מפעל הזוהר העולמי

  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א

  ח"י אלול שנת תשע"ז
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 מכתבי תעודה

ה גבריאל גינז "י היקר משפחת רם מוהרבנ וציא כתב זהאיך שהמ ,לעדות ביעקב ובישראל

ובא לידו בדרך פלא  ,ט זצוק"ל"מרבינו מאור הגולה הבעש ,כתב יד קודשמוביל אתו עמו  ,י"נ

למראה עיני כבוד מו"ח נכתב על קלף זה הכתב  הוהנה הי פנים אל פנים.כאשר יספר  ,מאוד

פה ושמח בקריאתו ד בהי' אב"ד ,ה שמואל ראזענבערג זצ"ל"הרב הגאון והצדיק המנוח מו

טוב מהבעש"ט.  םהכתב הלזה כמוצא שלל רב, והנה מקצת דברי הכתב נדפסו בספר כתר ש

ובהכתב על קלף מוסיף והולך דברים שנחסרו מן הדפוס לאיזה סבה, וכל הקורא בו יתענג 

ולא באתי בזה  ,ברב עונג מחמת הדברים הסגולים להקוראים בו, ושם נאמר התועלת הנרצה

ולא להעתקה  ,ד כי מו"ח זצ"ל היה מחזיק הכתב יד מיד הבעש"ט זצ"ל בעצמואלא להעי

 .ועל כן הכתב הלזה הוא יקר מפז ומפנינים לכל קורא משכיל ,בעלמא

 ת עטרתנפה אונצדארף ש

  יהודא הלוי האראוויטץ.

 

כי אותיותיו של הבעש"ט  ,הנני כיהודא ועוד לקרא ,לא לגבי חמראחגם אני הצעיר כ

ושמח מאד בדבריו הנאמרים  ,ה"ה הכ"מלהאירו לנגד עיני כ"ק אא"ז מו"ר ז הקדוש זי"ע

וה' יראני נפלאות מתורתו ויגלה מטמרין ומלאה הארץ  ,באמת ואמונה היורדים חדרי בטן

 .פרט הנ"ללכעתירת הכ"ד או"ד יום הנ"ל  ,דעה את ה' בב"א

 יוסף יונה צבי הלוי איש הורוויטץ

 אב"ד דפה ק"ק או"ד יצ"ו
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 קדמה מהמוציא לאור בראשונהה

בא לידי בדרך נפלא  ,כתב יד הנ"ל מרבינו הקדוש ר' ישראל בעש"ט זלה"ה זי"ע תאגר

תיו על הדפוס לזכות את הרבים, וזאת ידוע לכל שדבריו הקדושים המה ומאד, ועתה הבא

והנה העידו כמה צדיקים  ,ולהביאם אל תוך הבית ,שמורה מעולה וקמיעי בדוקה לכל נשאו

דולי הדור ז"ל כאשר תראו מכתבי התעודה מרבנים הגדולים שליט"א שהכתבים הנ"ל כתב ג

 ם יתברך,ובוודאי יועיל לכל המעיין בזה להלהיב לבו לעבודת הש ,בכתב ידו הקדושה

כאשר מבטיח הקדוש זי"ע בעצמו  ,ושיענה מן השמים כפי הצורך בדבר ישועה ורחמים

משכו וקחו לכם בכסף זה ספר סגולה מרבינו  ,יעיאהוביי אחי ור ל כןע .בהאגרת הנ"ל

ן ויגידון שכל דבריו והמראה הנורא הזאת אשר כל רואיו יעיד ,הקדוש הבעש"ט זלה"ה זיע"א

מעובדי  הזכות הצדיק הנורא הזה יעמוד לנו שנהי ,רוח הקודש וגילוי אליהו ז"ל ל פיהמה ע

ביאת ונזכה ל ,ר ברא לי וכו'ולב טה על דרך ,ויצליח דרכינו בדרך אמת ,ה' כל הימים

 במהרה בימינו אמן. גואל צדק

  

 הקדמה לתוצאה שניה

אשר  ,ם כתב ידו הקדושה רק אלו הג' מכתביםצעד כה אין בידינו מתורת הבעש"ט זי"ע מע

 ל דרךהעיד עליהם בעצמו שכתבם על קלף שליל בקדושה ובטהרה בסוד אותו ואת בנו וע

 .בפנים כמבואר ,למען אשר יצוה את בניו

ורק אחד הוא אשר הועד עליו שהוא  ,ויש עוד איזהו מכתבים בהתמים שיש בם מתורתיו

 ,אכן כל תורותיו המה מתלמודיו הקדושים בשם שמ"מ ,כתב ידו בהתאים ע"י ליטאגראפיע

והגם שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם אעפ"כ חשובים ויקרים אלו הדברים ביותר מפני שהם 

ובאמת  ,ר מהותם הנוראאובעצמו מב ,ו וחיותו וקדושתוחנתן בהם כומפני ש ,מיעוט המציא

בפרט  ,כמו שמובאים דבריו בשם שמ"מ וכהנה ,טיםינראה לעיני כל רואיהם שאינם כפש

ואין להם פירוש המעיין בהם יוצא  ,באגרת הג' הרבה דברים שאין להם שייכות זה לזה

 ,שמות הקדושים וציריפי שמות מזה נראה מפורש שהאגרות אלו המה כלם ,כהנה וכהנה

ואם כי  ,מבואר שהם קמיעות מומחים מצריפי שמות ,ובפרט כאשר מפרש פעולת כל אגרת

, או ישראל בן שרה, או ישראל בן [בעל שם] קמיעותיו לא היה בהם רק שמו ישראל בע"ש

 מר"ש דברים אלו אפשר גם שמו בקרבו. ,אליעזר כידיע מר"ר יצחק דרהאביטשר זי"ע

 ,ולי אלו הג' האגרות הם השלשה סגולות אשר רמז עליהם הבעש"ט זי"ע באגרת א'ובא

 .במהרה בימינו אמן ,יבא משיח ל ידםשאמר משיח צדקנו שע

  המוציא לאור
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 ספר

ֲעֵרי ְיׁשּוָעה   ׁשַ

  ַהְבָטַחת הבעש"ט
  

  

 w ֶרת א     N'ִאּגֶ
ָהרֹות ַה  אּו ָהִרים ְוַהּנְ ַרְך, ִיׂשְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ לֹום ְלַמְחַמד ּבְ ים ְוׁשָ ַחּיִ

תֹוָרה ַוֲחִסידּות, ָחָכם  ת ְלָבִבי, ַלִיׁש ְוָלִביא, ֻמְפָלג ּבְ ֵעיַני ְוֶחְמּדַ
י  ָאח ִלי, ָהַרב מֹוֵרנּו ַרּבִ יִסי ְוֵרִעי ּכְ ִביא, ָהַרב ֶהָחׁשּוב ּגִ ָעִדיף ִמּנָ

ְחֶיה ְלאֶֹרְך ָיִמים טֹוִבים. ַאַחר ּדְ  ּיִ ְרׁשֹון קיטויר ׁשֶ לֹוְמָך ּגֵ ת ׁשְ ִריׁשַ
ָעלּו ַעל ֹמִחי. י ֱאֶמת ׁשֶ ן ְלָך ֵאיֶזהּו ִחּדּוׁשֵ   ַהּטֹוב, ֲאַצּיֵ

ּנוּ  דֹול ִמּמֶ ּגָ יק ָהֱאֶמת, לֹא ָיכֹול ַרק ִמי ׁשֶ ל ַצּדִ ָחְכָמתֹו ׁשֶ יג ּבְ ִ   ְלָהִבין ּוְלַהׂשּ

ֶזה ִאיׁש ָנבֹון ְמָצא ּכָ ְרּגּום אּוְנְקלּוס, ַהנִּ  אַהּנִ ין, ִאם ְוכּוֵלי, ּתַ ּדִ ח ּכַ ּכָ ׁשְ
י ַלְחקֹר  מֹוָך ְוגֹוֵמר, ּכִ מֹוהּו, ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ ׁש ֲהִנְמָצא ּכָ ֵנֵלְך ּוְנַבּקֵ

י. מֹוָך ְוכּולֵּ ְהֶיה ֶזה יֹוֵתר ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ ּיִ   ִמי ָנבֹון ְוָחָכם ָצִריְך ׁשֶ
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 לקמן ע' יד: ל"ט ועי'-חל"- מקץ מ"א  א
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עֹוָלם ַהּכֹל הּוא זִ  ה ּבָ ׁש ְוִנְתַהּוָ ּיֵ ֶ ל ַמה ׁשּ   ּוּוִגים ְוִיחּוִדיםּכָ

ִחיַנת ָחְכָמה בִאיָתא  י ּבְ ָרֵאל, ּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ י ּבְ ָבֶבל, ְוָכל ַרּבִ ל ַרב ּבְ , ּכָ
ָכל ָהעֹוָלם, ט ּבְ ֵ ׁשּ ית ָחְכָמה  (ר"ב)ְוהּוא ג ּוִביָנה ִנְתּפַ  (וב')ר׳ ֵראׁשִ

ה ַהּכֹל הּוא  ה ָהעֹוָלם ַהּזֶ יָנה, ְוָכל ִעְנְיֵני ּוַמֲעׂשֵ ִזּוּוִגים ִהיא ּבִ
ם ְנִביעּו ַהאי אֹות י', ְוִעם ְנִביַע ֵמֵאין סֹוף  ּלֹא ֵיׁש ׁשָ ְוִיחּוִדים, ַרק ׁשֶ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ י, ְוהּוא ּבְ הּוא אֹות י' ִנְקָרא ַרּבִ   ׁשֶ
ָרֵאל ְוֵכן ְלֵהֶפךְ  ִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ תֹוָרה ּוִמְצוֹות ִהיא ּבְ ה' ּבְ בּוק ּבַ ּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

ֶאֶרץדבש"ס,  ִאיָתא ר ּבְ ל ַהּדָ ׁש לֹו ֱאלֹוַק', -ּכָ ּיֵ ִמי ׁשֶ ָרֵאל ּדֹוֶמה ּכְ ִיׂשְ
ּיּוִקים  ֵאין לֹו ֱאלֹוַק', ְוִהְקׁשּו ַהּדִ ִמי ׁשֶ חּוץ־ָלָאֶרץ ּדֹוֶמה ּכְ ר ּבְ ְוָכל ַהּדָ

ֵאר ַעלה ַאֲהָדֵדי, ְוַגם ּבֵ ֶ י ַמה ׁשּ  יצבע בארעה ְוכּוֵלי, ּוֵבאּור ֶזה ַעל ּפִ

נָ ו ְלָעם ִמׁשְ ל ּבִ ְלִמיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַתְלִמיָדיו ׁשֶ ין ּתַ ה ַמה ּבֵ
י  ע, ְוָהִכי ַנּמִ ְלִמיֵדי ַאְבָרָהם ָאִבינּו  (ְוַגם ֶזה)ָהָרׁשָ הּוא ִמּתַ ְך ִמי ׁשֶ ּכָ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ל ַהּיֹום ְוִנְקָרא ּדָ ּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ה׳ ּכָ ּוַמְתִמיד ּבַ
ה ּוַפַעם ֶא  ִפלָּ ּטּול ּתֹוָרה אֹו ּתְ ן לֹו ּבִ ּמֵ חּוץ ָלָאֶרץ,ָחד ִנְזּדַ ר ּבְ ָאז ּדָ  ׁשֶ

ֵאין לֹו ֱאלֹוַק', ּוְבֵהֶפְך ְוכּוֵלי. ִמי ׁשֶ   ּדֹוֶמה לֹו ּכְ
ָבה ִחיַנת ַמְחׁשָ ה ֶאל ּבְ ּיָ י ֲעׂשִ יק ְלַהֲעלֹות ַאְנׁשֵ ּדִ   ֲעבֹוַדת ַהּצַ

ְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹותז ּתִ ל ַמה ׁשֶ כֲֹחָך  ּכָ י ּבְ רּוׁש ְלַהֲעלֹות ַאְנׁשֵ ה, ּפֵ ֲעׂשֵ
ְקֵראת יוּ  ּנִ ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ה ֶאל ַהּמַ ּיָ   ָיד׳׳ֹו. ,ד"ֲעׂשִ
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 בהקדמת תיק"ז ובתיקוזו"ח ד׳ ק"ד:  ב

 '.כ"ז עי' בס' בעש"ט פ' תולדות אות ד׳ ובהזהר שם אות א  ג

 כתובות דף ק"י.  ד
 .עירובין פ׳ יומא מ"ב  ה

  .אבות פ"ה ה' כ"ב  ו
  .י-קהלת כ  ז
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ָמה ׁשָ ת ַהּנְ אּור ֲעִלּיַ   ּתֵ

ַנת ח ְוַדע ָנה ׁשְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ י ּבְ ַעת , [תק"ז] תקע"זּכִ ּבָ יִתי ַהׁשְ ָעׂשִ
דּוַע ְלָך, ְוָרִא  ּיָ ָמה, ּכַ ׁשָ ַמְרֶאה, ַמה ֲעִלּיֹות ַהּנְ ָבִרים ִנְפָלִאים ּבְ יִתי ּדְ

ר  ר ּוְלַדּבֵ ִרי ְלַסּפֵ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ם ּבִ ַהֲעלֹוִתי ְלׁשָ י ּבְ ּלֹא ָרִאיִתי ְוָלַמְדּתִ ׁשֶ
ִנים, ִנים ֶאל ּפָ ה  ֲאִפילּו ּפָ ּמָ ְחּתֹון ְוָרִאיִתי ּכַ ֲחָזָרִתי ְלַגן ֵעֶדן ַהּתַ ַאְך ּבַ

ִתי ים ְוַהּמֵ מֹות ַהַחּיִ ִלי ְנׁשָ ֵאיָנם ְידּוִעים ִלי, ּבְ ם ַהְידּוִעים ִלי ְוׁשֶ
ֶרְך ָהַעּמּוד  ָרצֹוא ָוׁשֹוב ַלֲעלֹות ַמֲעלֹות ָלעֹוָלם ּדֶ ר, ּבְ עּור ּוִמְסּפָ ׁשִ
ר  ה ְלַסּפֵ ר ִיְלֶאה ַהּפֶ ה ּוְגדֹוָלה, ֲאׁשֶ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ דּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ּבְ ַהּיָ

 ְ ִמי ִמׁשּ ׁשְ ְתׁשּוָבה, ְוָכֵבד ָהאֶֹזן ַהּגַ ים ָחְזרּו ּבִ ִעים ַרּבִ מֹוַע, ְוַגם ְרׁשָ
ָהָיה  ר ׁשֶ ֲאׁשֶ םְוִנְמַחל ָלֶהם ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ּכַ ּגַ דֹול ׁשֶ ֵעיַני  ֵעת ָרצֹון ּגָ ּבְ

ֵלא ה ָיַדְעּתָ  ִיּפָ ם ַאּתָ ּגַ ְתׁשּוָבה, ׁשֶ לּו ּבִ ה ּוְבַמה ִנְתַקּבְ ּמָ ּכַ ְמאֹד, ׁשֶ
יֵניֶהם ֲעִלּיֹות  אֹוָתם, ְוָהָיה ּבֵ ן ּבָ ם ּכֵ ה ְמאֹד, ְוָעלּו ּגַ ְמָחה ַרּבָ ן ׂשִ ם ּכֵ ּגַ

ֱאָמרֹות ָלֵעיל.   ַהּנֶ
ֵדי ַלֲעֹזר ָלֶהם ֶהם, ּכְ ּנּו ַלֲעלֹות ִעּמָ ְקׁשּו ִמּמֶ יִקים ּבִ ּדִ מֹות ַהּצַ   ִנׁשְ

אֹוְמָרם ְלרוּ  י ַעד ּבֹוׁש, ּבְ י ְוִהְפִצירּו ּבִ ּנִ ְקׁשּו ִמּמֶ ֶאָחד ּבִ ם ּכְ ם ְוֻכּלָ
יג ְוָלַדַעת  ִ ִביָנה ְיֵתָרה ְלַהׂשּ בֹוד תֹוָרְתָך, ֲחָנְנָך ה' ּבְ ַמֲעַלת ּכְ
ֲעֶלה, ִלְהיֹות ָלנּו ְלֵעֶזר ְוְלַסַעד. ּוֵמֲחַמת  נּו ּתַ ֵמִעְנָיִנים ָהֵאֶלה, ִעּמָ
ֶהם,  י ַלֲעלֹות ִעּמָ יֵניֶהם, ָאַמְרּתִ ָרִאיִתי ּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ַהּגְ ִ ַהׂשּ

ּתִ  ׁשְ דֹוָלה ֵליֵלְך ּוִבּקַ ָנה ּגְ י ַסּכָ י, ּכִ ֵלְך ִעּמִ ּיֵ י ׁשֶ ּלִ י ׁשֶ י ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ
י ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעל ָעְמִדי לֹא ָעִליִתי  ְוַלֲעלֹות ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ּכִ

מֹוהּו.  דֹולֹות ּכָ ֲעִלּיֹות ּגְ   ּבָ
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נָּ  ְמַחת ַהּתַ יַח ְוׂשִ ִניָסתֹו ְלֵהיַכל ָמׁשִ ַיֵחד ִיחּוִדיםְמָתֵאר ּכְ ּמְ  ִאים ְוָהַאּמֹֹוָרִאים ׁשֶ
ים דֹוׁשִ   ַעל ְיֵדי ּתֹוָרֵתיֶהם ַהּקְ

י  ְכַנְסּתִ ּנִ יַח,ְוָעִליִתי ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ַעד ׁשֶ ם  ְלֵהיַכל ָמׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ
ְבָעה  יִקים, ְוַגם ִעם ׁשִ ּדִ ִאים ְוַהּצַ ּנָ ל ַהּתַ יַח ּתֹוָרה ִעם ּכָ לֹוֵמד ָמׁשִ

ְמָחה רוֹ  דֹוָלה ַעד ְמאֹד, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלׂשִ ְמָחה ּגְ ם ָרִאיִתי ׂשִ ִעים, ְוׁשָ
ִטיָרִתי  ְמָחה זֹו ַחס ְוָחִליָלה ַעל ּפְ ִ ַהׂשּ ה, ְוָהִייִתי סֹוֵבר ׁשֶ ַמה ּזֹו עֹוׂשָ
י ֲהָנָאה  ֵאיִני ִנְפָטר ֲעַדִין, ּכִ ְך ׁשֶ ה, ְוהֹוִדיעּו ִלי ַאַחר ּכָ ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ

ה, ַעל ְיֵד ם ְלַמְעָלה ָלֶה  ֲאִני ְמַיֵחד ִיחּוִדים ְלַמּטָ ׁשֶ ּתֹוָרֵתיֶהם  יּכְ
ה. ְמָחה ֵאיִני יֹוֵדַע ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ִ ה, ֲאָבל ַמהּות ַהׂשּ דֹוׁשָ   ַהּקְ

ה ְזַמן ַעד  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ יַח ָמַתי ָיבֹוא? ּוְתׁשּוָבתֹו ְוַצֲערֹו ַעל ּכָ ׁשִ ׁשֹוֵאל ֶאת ַהּמָ
ְתגַּ  ּיִ ָגתוֹ ׁשֶ ָ ה ַמְעְינֹוָתיו ְוַהׂשּ   ּלֶ

ֵעת  ַדע, ּבְ זֹאת ּתֵ יב, ּבְ יַח, ֵאיַמת ָאֵתי ַמר. ְוֵהׁשִ י ָמׁשִ י ֶאת ּפִ ַאְלּתִ ְוׁשָ
עֹוָלם, ְוָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה, ַמה  ה ּבָ ּלֶ ַפְרֵסם ִלּמּוְדָך, ְוִיְתּגַ ּיְ ׁשֶ

י אֹוְתָך  ְדּתִ ּמַ לִּ ֶ , ְויּוְכלׁשּ ְגּתָ ַ ה ַלֲעׂשֹות ִיחּוִדים ַוֲעִלּיֹות ְוִהׂשּ ם ֵהּמָ ּו ּגַ
מֹוָך, ִלּפֹות, ְוִיְהֶיה  ּכָ ל ַהּקְ י ַעל  ֵעת ָרצֹון ִויׁשּוָעה.ְוָאז ִיְכלּו ּכָ ְוָתַמְהּתִ

דֹול  ַמןֶזה, ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ֲאִריכּות ַהּזְ ְך, ּבַ ל ּכָ ר  ּכָ ָמַתי ֶזה ֶאְפׁשָ
  ִלְהיֹות.

ָבִרים סְ  ה ּדְ לֹׁשָ ַקּלּות ִלְלמֹדׁשְ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ה ׁשֵ לֹוׁשָ   ֻגּלֹות, ּוׁשְ

ם,  ְהיֹוִתי ׁשָ י ּבִ ַמְדּתִ ּלָ ֶ ה ׁשּ הַאְך ִמּמַ לֹׁשָ ָבִרים ְסֻגּלֹות,  ׁשְ ה ּדְ לֹׁשָ ּוׁשְ
ים, דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ י,  ׁשֵ ְעּתִ ָנֵקל ִלְלֹמד ּוְלָפֵרׁש. ְוִנְתָקֵרר ּדַ ְוֵהם ּבְ

ְבּתִ  ַעל ְוָחׁשַ ר ׁשֶ יִלי ָלבֹוא ְלַמְדֵרָגה זֶ י ֶאְפׁשָ י ּגִ ם ַאְנׁשֵ ה יּוְכלּו ּגַ
מֹוִתי, מֹו  ּוְבִחיָנה ּכְ יגּו ּכְ ִ ְהיֹוָתם ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ְוִיְלְמדּו ְוַיׂשּ ַהְינּו ּבִ ּדְ

יֲאִני.  ּתִ ׁשְ י ְלַגּלֹות זֹאת. ּוִבּקַ ל ְיֵמי ַחּיַ ָנה ְרׁשּות ּכָ  ֲעבּוְרךָ  ְולֹא ִנּתְ
ע ְועֹוֵמד ֲאִני ַעל ֶזה ּבָ ָלל, ּוֻמׁשְ ִתי ּכְ ד אֹוְתָך, ְולֹא ֻהְרׁשֵ   .ְלַלּמֵ
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י  ה ּוְלַיֵחד ּכִ ַעת ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ׁשְ י ּבִ ם ְלֶנְגּדִ ֵ י ַהׁשּ ּכַֹח ּכִ י, לֹא ִלׁשְ ִליׁשִ ָלב ׁשְ ׁשָ
מֹות ֶוֱאלֹקּות ָכל אֹות ֵיׁש עֹוָלמֹות ְנׁשָ   ּבְ

ִהי ה' ַאְך זֹאת ֲאִני מֹוִדיֲעךָ  ֶעְזְרָך, ְלנַֹכח ּתְ ם ִיְהֶיה ּבְ ֵ ָך ְוַאל , ְוַהׁשּ ְרּכְ ּדַ
ְתךָ  ִפּלָ ֵעת ּתְ יזּו ּבְ ָפֶתיָך  ַיּלִ ּבּור ְוִדּבּור ּומֹוָצא ׂשְ ן ְוִלּמּוְדָך, ְוָכל ּדִ ַכּוֵ ּתְ

מֹות ֶוֱאלֹקּות, ָכל אֹות ְואֹות ֵיׁש עֹוָלמֹות ּוְנׁשָ י ּבְ ְועֹוִלים  ְלַיֵחד, ּכִ
ִרים ּוִמְת  ְ ְך ִמְתַקׁשּ ִרים ּוִמְתַיֲחִדים ֶזה ִעם ֶזה, ְוַאַחר ּכָ ְ ַקׁשּ

ָבה,  ה ּתֵ י ּוִמְתַיֲחִדים ָהאֹוִתּיֹות, ְוַנֲעׂשֶ ּוִמְתַיֲחִדים ִיחּוד ֲאִמּתִ
ִחיָנה ּוְבִחיָנה ָכל ּבְ ֶהם ּבְ ָמְתָך ִעּמָ ֱאלֹקּות, ְוִתְכלֹל ִנׁשְ ֱאָמר  ּבָ ֵמַהּנֶ

ְמָחה ָלֵעיל, ּוִמְתַיֲחִדים ּכָ  ה ׂשִ ֶאָחד, ְועֹוִלים ְוַנֲעׂשֶ ל ָהעֹוָלמֹות ּכְ
ַקְטנּות  ה ּבְ ְמַחת ָחָתן ְוַכּלָ ׂשִ ֲהִביְנָך ּבְ עּור, ּבַ דֹול ְלֵאין ׁשִ ְוַתֲענּוג ּגָ
אי ה' ִיְהֶיה  זֹאת. ּוְבַוּדַ ֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ּכָ ּמַ ן ּבַ ּכֵ מּות, ְוָכל ׁשֶ ְוַגׁשְ

ר ּתִ  ֶעְזְרָך, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ם עֹודּבְ ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ יל, ּתֵ ּכִ ְצִליַח ְוַתׂשְ  .ְפֶנה ּתַ

ֱאָמִרים ָלֵעיל  ֶרת ַהּנֶ ְבֵרי ָהִאּגֶ ֲחזֹר ִלְקרֹא ֶאת ּדִ ּתַ ָך ׁשֶ ה ִמּמְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ר, ְלַמַען ִיְהֶיה ְלָך  ׁשֵ ים ַעל ְקָלף ּכָ חֶֹדׁש, ּוְכַתְבתִּ ַעם ַאַחת ּבְ ּפַ

ֶמֶרת.   ְלִמׁשְ
  ט ְלָכל ַהְיׁשּועֹותַהְבָטַחת הבעש"

ָלף הנ"ל  ֱאָמִרים ָלֵעיל ִמּקְ ָבַרי ַהּנֶ ְקָרא ֶאת ּדְ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּומּוְבְטַחִני, ׁשֶ
ה ֵליֵלד ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְלָכל  ן, ּוְלַמְקׁשָ ָטֳהָרה, ְלחִֹלי ְמֻסּכָ ּבְ

ַמִים ָ ְצָרִכים ִליׁשּוָעה ּוְלַרֲחִמים, ַיֲענּו אֹוָתם ִמן ַהׁשּ ִפי ָצְרֵכיֶהם. ַהּנִ   ּכְ
ִקְרּבוֹ  ר ָטמּון ְוָגנּוז ּבְ עֹוָלם, ְלבּוׁש ְלֹכַח ֱאלִֹקי ֲאׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ל ַמה ׁשֶ   ּכָ

ֵפל  ָ עֹוָלם ַהׁשּ י ִאם ְלַגּלֹות ָהֱאלֹקּות ּבָ ִתי ּכִ ֵאין ְמַגּמָ ְוַתֲאִמין ִלי, ׁשֶ
ֵאין ּבֹו ׁשוּ  ְחּתֹון, ׁשֶ ה, ּוָבָאָדם ַהּתַ ְחּתֹון ַהּזֶ ם ֵאֶבר ְוׁשּום ּכַֹח ַמה ְוַהּתַ

ָבִרים  ל ַהּדְ ִקְרּבֹו, ְוֵכן ּכָ ר ָטמּון ְוָגנּוז ּבְ ֵאין ְלבּוׁש ַלּכַֹח ָהֱאלִֹקי ֲאׁשֶ ֶ ׁשּ
נּוי ִמיֵניּה, ְוָגדֹול ּכַֹח  ׁש ֵלית ֲאָתר ּפָ עֹוָלם, ַמּמָ ְמָצִאים ּבָ ַהּנִ
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ין צּוָרה ְליֹוְצָרּה,  ַדּמִ ּמְ יִקים ׁשֶ ּדִ י ֵאין לְ ַהּצַ נּוָעה ְוִדּבּור ְוכַֹח ּכִ  ַמה ָך ּתְ
ה. ַרְך ְוִיְתַעלֶּ מֹו ִיְתּבָ ֵאינֹו מֹוֶרה ַעל ִיחּוד ׁשְ ֶ   ׁשּ

ִכיָנה ְ ל ַעל ֶחְסרֹון ַהׁשּ ּלֵ ִכיָנה, ְוִיְתּפַ ְ ׁשּ רֹון ּבַ ָחֵסר ְלָאָדם, ַהִחּסָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ּכָ

יִקים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵאיְך לְ  ּדִ ר ֶאת ַעְצמֹו והורינו ַרּבֹוֵתינּו ַהּצַ ֵ ַקׁשּ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ין, ַעד ׁשֶ יחֹות ֻחּלִ ׂשִ ַרְך, ֲאִפילּו ּבְ מֹו ִיְתּבָ ִיחּוד ׁשְ ּבְ
ְלִמיֵדי  יחֹות ּתַ ים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול זֹו ׂשִ דֹוׁשִ ַהּקְ

ַמְטרֹוִניָתא,  לּוֵחי ּדְ א ִאינּון ׁשְ יַקּיָ י ַצּדִ ָחֵסר ָלֶהם ֲחָכִמים, ּכִ ֶ ּוַמה ׁשּ
ְללּו  ִכיָנה, ְוִיְתּפַ ְ ׁשּ רֹון ֶזה הּוא ּבַ ִחּסָ ם,ֵיְדעּון ׁשֶ רֹון ׁשָ א ַהִחּסָ ַמּלֵ ּיְ  ׁשֶ

ד  ְתַחּסֵ הּוא ָחִסיד ַהּמִ דֹול, ׁשֶ ָלל ּגָ ן ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו. ְוהּוא ּכְ ַכּוֵ ּיְ ְולֹא ׁשֶ
  ִעם קֹונֹו, ְולֹא ִעם ַעְצמֹו.

ְך כָּ  יק מֹוׁשֵ ּדִ ָמתֹו, ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ַלּבֹוֵראַהּצַ ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּבְ יצֹוצֹות ׁשֶ   ל ַהּנִ

ה יֹוֶלֶדת ָזָכר,ט ְוַהּסֹוד ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ יִקים ּדֹוִמים י ִאׁשּ ּדִ ַהּצַ ג׳ ׁשֶ ּבְ
ָאֶרץ ָאז  ָבר ּבָ ּזֹוְרִעין ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ רּוׁש ׁשֶ ְמקֹום ָטֳהָרה, ּפֵ טּוַע ּבִ ְלִאיָלן ַהּנָ

ְך ַמְמׁשִ  רֹות, ּכָ ַרע ּומֹוִציא ַהּפֵ ָאֶרץ ְלתֹוְך ַהּזֶ ׁש ּבָ ּיֵ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ יְך ּכָ
ָמתוֹ  ֶֹרׁש ִנׁשְ ׁשּ ּמִ יצֹוצֹות ׁשֶ יְך ַהּנִ ה ַמְמׁשִ עֹוָלם ַהּזֶ ִדיק ּבָ בס"ד יא ַהּצַ

ָבר] ָכל ּדָ מוֹ  [ּבְ ַרְך ׁשְ יצֹוצֹות ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ עֹוָלם, ּוַמֲעֶלה אֹוָתן ַהּנִ ּבָ , ׁשֶ
ן ַהּתֹוֵפס  ֵאין ּכֵ ֶ י ַמְדֵרָגתֹו, ַמה ׁשּ ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ַעל ּפִ

ָידֹו ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָמה ּבְ ל ֲחֵברֹו ֶזה ְוֶזה לֹא ִנְתַקּיְ ה יב ַמְדֵרָגה ׁשֶ ַהְרּבֵ
ָיָדם, ְרצֹונֹו לֹוַמר ׁשֶ  ר יֹוָחאי ְולֹא ָעְלָתה ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ּלֹא ָעׂשּו ּכְ

ָיָדם. ְבִחיָנה זֹו ּוְלָכְך לֹא ָעְלָתה ּבְ   ָהיּו ּבִ
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  ברכות פ.  ט
  .אולי צריך לומר בגין  י

  .אולי צריך לומר בכל דבר  יא
  ברכות לה.  יב
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ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ִחינֹות ּבַ ה ּבְ לֹׁשָ   ׁשְ

ַרְך:  ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ה׳ ִיְתּבָ ִחינֹות ּבְ ׁש ג׳ ּבְ ּיֵ ֲעֶלה א׳.ְוַדע ׁשֶ ּיַ ם  ׁשֶ ּגַ
אּור ְדלּות, ְוֶזה ּבֵ יֵמי ַהּגַ ְטנּות ּבִ רּוׁש ָאחוֹ יג ַהּקַ ִני. ּפֵ ר ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

ִחיָנה ְדלּות,  ב', ּבְ ה ָלבֹא ְלַמְדֵרַגת ַהּגַ א לֹא ִיְזּכֶ ּמָ ׁש ׁשֶ ִאם חֹוׁשֵ
יִנין  יק ַהּדִ ְטנּות, ָאז ַמְמּתִ ַמְדֵרַגת ַהּקַ הּוא ּבְ ל ָמקֹום ִאם יֹוֵדַע ׁשֶ ִמּכָ

ִחיָנה ג',ַעל ְיֵדי מנצפ"ך.  לִ  ּבְ ְכָחה ּבְ ִ ֶגֶדר ַהׁשּ הּוא ּבְ ׁשֶ ַעת, ְוֶזה ּכְ י ּדַ
סּוק ַתב ַהּפָ ּכָ ְמַעט יד ׁשֶ ָאנּו ּבִ דֹורֹוֵתינּו ׁשֶ יר, ּבְ ר ַאְסּתִ ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ

ִיְרַאת ה', ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ק ּבְ ְמאֹד ְמאֹד, ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ֶכל ּבִ ֵ ַהׂשּ
ּמּוד טוֹ  ֵעת ַהלִּ ִיְרָאה ּוְבֵאיָמה, ַוֲאִפילּו ּבְ ִמיד ּבְ ְבּתֹו ּתָ ב ָלנּוַח ַמֲחׁשַ

ֲחַמת ֶזה  ּמֵ ְבּתֹו, ֲהַגם ׁשֶ ּמּודֹו ּוְלִהְתּבֹוֵדד ַמֲחׁשַ ַעם ִמלִּ ָכל ּפַ ְמַעט ּבְ
ה. ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ י לֹא ַהּמִ ּמּודֹו, ּכִ ל ְקָצת ִמלִּ ּטֵ   ִיְתּבַ

ֵלב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ּוַבֲאִמיַרת ַחיִּ  לֹוְמָך, ּבְ ים ּוָבֶזה ִהְנִני ּדֹוֵרׁש ׁשְ
לֹום ְוָכל טּוב ָכל  ,ְוׁשָ יִרים ּבְ ְעּתִ ָך, ַהּמַ ַנְפׁשְ י ּכְ ַנְפׁשִ ִגיְסָך ְואֹוַהְבָך ּכְ

ָרֵאל ה ִויׁשּוָעה ַוֲהָרַמת ֶקֶרן ִיׂשְ ֻאּלָ ַעד ּגְ ָעה ּבְ .ֵעת ְוׁשָ  

ָרֵאל]ּפֹה ק"עיש'  ְמֵהָרה יעבב"א  ֶמעְזּבּוז [ְקִהּלֹות ִעיר ִיׂשְ [ִיְבֶנה ִעיֵרנּו ּבִ

ַנת תק"ז ִלְפָרט ָקָטןֵמינּו ָאֵמן]ְביָ  ת ֶלְך ְלָך, ׁשְ ָרׁשַ   .. ג' ּפָ

ַאְלֵפי,  ֵפל ּבְ ָ ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב מֹוֵרנּו ֱאִליֶעֶזר ַהָקָטן ְוַהׁשּ ָרֵאל ּבֵ ִיׂשְ
יק ִלְבָרָכה   טו .ֵזֶכר ַצּדִ
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  .תהלים קל"ט ה'  יג
  .וילך לא יח  יד
 יוסף פורת בן' ומס מט' ד בא' פ י"תוי' מס ב"י אות מקץ' פ שט"בע בס' עי[ האגרת בריש עיין :ל"מהמו  טו
 כמוך וחכם נבון יותר זה' שיהי צריך וחכם נבון מי לחקור כי' וגו כמוך חכםו נבון אין.] ד"ס דף' ד הן ויחי' פ

  '.כו כמוך וחכם נבון אין לכך אותו שיחקור מיוסף וחכם נבון יותר נמצא לא וזה, אותו שיחקור ל"ר' וכו
' הק שהרב מביא ל"ז ט"הבעש קרובי ערך ב"ע ה"ד א"ה ל"ז ט"הבעש מתלמידי ח"הדה ונסדר ג"בשה עיין
 ובחכמת וחסידות בתורה חכמתו מגודל שם ומדבר ט"הבעש' הק רבינו של גיסו היה ל"ז קיטויר גרשון' מה
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w  'ֶרת ב     Nִאּגֶ

ָבע אּו ָהִרים ְוַהּגְ ַרְך, ִיׂשְ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ לֹום ָרב ּוְבָרָכה ּבְ ים ְוׁשָ ֹות ַהַחּיִ
ַמִים ְוָכל טּוב, ִלְבִני ְיַקר ָהֵעֶרְך ַוֲחִביִבי, ָהַרב ֶהָחׁשּוב  ת ׁשָ ְרּכַ ּבִ
ִני ֶהָחִסיד ְוכּוֵלי, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ה' ְוכּוֵלי, ָהַרב מה' ְצִבי  ָהַרּבָ

ְחֶיה ְלאֶֹרְך ָיִמים טֹוִבים ָאֵמן. ּיִ  ִהיְרׁש, ׁשֶ
ָפהַהְבטָ  ִפים, ּוְרִעיַדת ֲאָדָמה, ּוַמּגֵ ׁשָ ם ׁשֹוְדִדים, ּכְ ֹוְנֵאי ִחּנָ ֵצל ִמׂשּ  ָחה ְלִהּנָ

  רח"ל

ה ְלָך ֵאיֶזהּו ִעְנָיִנים  ָרטּות, ֲאַגּלֶ ְפָרֵטי ּפְ לֹומֹו ּבִ ת ׁשְ ִריׁשַ ַאַחר ּדְ
ית ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ ַעת ְלַמַען ֲאׁשֶ ַדְרֵכי ָהֱאֶמת, ַעל ּדַ ֹו ּבְ

ֶרת  ְבֵרי ָהִאּגֶ ֲחזֹר ִלְקֹרא ֶאת ּדִ ּתַ ִני, ׁשֶ ָך ּבְ ה ִמּמְ ׁשָ ַאֲחָריו ְוכּוֵלי. ּוְבַבּקָ
ת קֶֹדׁש,  ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ בּוַע, ַהְינּו ּבְ ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ ן ּפַ ֱאֶמֶרת ְלַהלָּ ַהּנֶ

ם, וּ ְוִיְהֶיה  ֹוְנֵאי ִחּנָ ֵצל ִמׂשּ דּוָקה ְלִהּנָ ִמיֵדי חֹוְמִסים, ִלּמּוד ֶזה ְסגּוָלה ּבְ
ָפה  ִפים, ּוֵמַרַעׁש, ּוַמּגֵ ׁשָ ֵצל ִמּכְ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ְלִתּקּון ֲעגּוָנה, ְלִהּנָ

ֵהָמה ְוכּוֵלי,  תֹוְך ּגּוף ּבְ ֵכד ּבְ ת ַרְגָלּה ְוִתּלָ ֶרׁשֶ ָחה ּבָ ּלְ ֻ ׁשּ ְוכּוֵלי, ְוׁשֶ
ּקּון ּוְלַהֲחִזירֹו ְלַמְדֵרַגת ָאָד  ה. ְוִיְהֶיה ִלּמּוד ֶזה ּתִ ִחלָּ ַבּתְ   ם ּכְ
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 ל"ז קיטויר גרשון' מה החסיד בשם ל"ז מאביו ששמע מה א"תקס' סי ח"או מגדים בפרי' ופי' וכו האמת
  :ט"ס בכתר מקצתו מובא כאשר הקדושה לארץ ל"ז ט"הבעש לו כתב ל"הנ והאגרת

 רבינו ל"וז מביאו ח"הרה ונסדר' צווא ד"ע ל"ז הירש צבי' מה הצדיק הרב לבנו ט"הבעש כתב' וגו' ב אגרת
 והיה' ד עם לכת הצנע היה חייו ימי כל אשר ל"זצ הירש צבי' מה הרב והוא אחד בן לו היה ל"ז ט"הבעש
 א"יע ינסקפ ק"בק כבוד ומנוחתו הסתלקותו אחר עשד צדקתו לאיש נתוודע ולא פשוט אדם כמו מתנהג

  .אמן עולם עד ישראל ולכל ולבנינו לנו יעמוד' וזכות החיים בצרור צרורה נשמתה תהי
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ּוּות ּתַ ת ִהׁשְ יִתי ִמּדַ ּוִ י ָתִמיד ׁשִ יִתי ה׳ ְלֶנְגּדִ ּוִ   ׁשִ

ֱאַרע לֹו  ּיֶ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ּוּות, ּבְ ּתַ יִתי' ְלׁשֹון ִהׁשְ ּוִ י ָתִמיד, 'ׁשִ יִתי ה׳ ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ
ִחין אֹותוֹ  ּבְ ׁשַ ּמְ ִעְנָין ׁשֶ ין ּבְ ֶוה ֶאְצלֹו, ּבֵ ֵני ָאָדם, אֹו  ִיְהֶיה ַהּכֹל ׁשָ ּבְ

ין אֹותֹו, אֹוֵכל  ְמַבּזִ ין ׁשֶ ָכל ָהֲאִכילֹות, ּבֵ ָבִרים, ְוֵכן ּבְ ָאר ּדְ ָכל ׁשְ ְוֵכן ּבְ
ֶזה  הּוַסר ּבָ ֵעיָניו, ׁשֶ ֶוה ּבְ ָבִרים, ַהּכֹל ׁשָ ָאר ּדְ אֹוֵכל ׁשְ ין ׁשֶ ים, ּבֵ ַמֲעַדּנִ

ַבר ל ּדְ ל ָוכֹל. ְוֵכן ּכָ ּנּו ִמּכָ ֶצר ָהַרע ִמּמֶ ֹאָרע יֹאַמר ֲהלֹא ֶזה  ַהּיֵ ַהּמְ
ם  ָנתֹו ִיְהֶיה ְלׁשֵ ּוָ ֵעיָניו ָהגּון ְוכּוֵלי. ְוָכל ּכַ ַרְך, ְוִאם ּבְ ה ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ַנֲעׂשָ

דֹוָלה ְמֹאד. ד ַעְצמֹו ֵאין ִחּלּוק. ְוֶזה ַמְדֵרָגה ּגְ ַמִים, ֲאָבל ִמּצַ   ׁשָ
כֵּ  ַרְך ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ן ְלַעְצמֹו ׁשֶ ּנֵ מֹו ַעל ָאָדם ַאֵחרְלׁשַ   ל ָעָליו ּכְ

ַרְך,  ְכלֹו ה׳ ִיְתּבָ ֵעין ׂשִ ִמיד ּבְ ְרֶאה תָּ ּיִ דֹוָלה ָלָאָדם, ׁשֶ ְוֶזהּו ַמְדֵרָגה ּגְ
ַרְך  ם ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּגַ ל ַעל ָאָדם ַאֵחר. ְוַיֲחׁשֹב ׁשֶ ּכֵ ְסתַּ ּמִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּכֵ  ְסּתַ מֹו ָאָדם ַאֵחר ַהּמִ ל ָעָליו, ּכְ ּכֵ ִמיד ִמְסּתַ ל ֶזה ִיְהֶיה ּתָ ל ָעָליו. ּכָ
ה ּוְברּוָרה ּוְצלּוָלה. ָבה ַזּכָ ְחׁשָ ְבּתֹו, ּוַבּמַ ַמֲחׁשַ   ּבְ
דֹול ַהּדֹור  ׁשּוָבה ַרק ַעל ְיֵדי ּגְ ֲעֵלי ּתְ ּקּון ּבַ ים ַחּיּותוֹ  –ּתִ ַחּיִ   ּבַ

דֹול  ר הּוא ַעל ְיֵדי ּגְ ׁשּוָבה, ָהִעּקָ ֲעֵלי ּתְ ּקּון ּבַ י ּתִ כֹול ְוַדע, ּכִ ּיָ ַהּדֹור ׁשֶ
סּוק  ם אּוְנְקלּוס ַעל ּפָ ְרּגֵ ּתִ ֶ ְרׁשֹו ְוכּוֵלי, ְוֶזה ׁשּ ׁשָ רֹו ּבְ ְלַהֲעלֹותֹו ּוְלָקׁשְ

י יָך, ּכִ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב, טז ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ
סֹוד ַקְטנּות ְוַגְדלּות, ְוַכֲאׁשֶ  ְעּתֹו ֵליַדע ְוַחּיּות ָהָאָדם הּוא ּבְ ן ּדַ ר ִיּתֵ

י ה"ג  ן, ּכִ ְרׁשָ ׁשָ יִנים ּבְ ִקים ַהּדִ ַעת ֶזה ִנְמתָּ ַקְטנּות, ַעל ְיֵדי ּדַ הּוא ּבְ ׁשֶ
ין ְוכּוֵלי. ַדַעת ְזֵעיר ַאְנּפִ   מנצפך ּבְ
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ִניִמי   ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש ֵמִביא ְלִיְרָאה ּפְ

הּוא ִיְרָאה ִחיצֹונִ  ְרַאת ָהעֶֹנׁש, ׁשֶ ּיִ ַרְך ְוַדע, ׁשֶ ית, מֹוֶרה ַעל ָידֹו ִיְתּבָ
ְקֵראת  ִניִמית ַהּנִ ה ְלִיְרָאה ּפְ ִבים, ְוִיְתעֹוֵרר ִמּזֶ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ּפְ

ְרָאה ִחיצֹוִנית ְוכּוֵלי. ַאֲהָבה, ְוָאז ִיְפטֹר ִמּיִ ל ּבְ  ַאֲהָבה, ְלַקּבֵ
ם ֵ ם, ְלָהִביא ְלַפַחד ַהׁשּ ֵ ַלח ֵמַהׁשּ ַחד ִנׁשְ ל ּפַ   ּכָ

ַרְך  הּוא ִיְרָאה ִחיצֹוִנית, מֹוֶרה ַעל ָידֹו ִיְתּבָ י ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש, ׁשֶ ְוַדע, ּכִ
לּוַח  ָבר ּדֹוֶמה, ְלִאיׁש ַחִיל ׁשָ ִבים. ְלַמה ַהּדָ ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ ּפְ
דֹול ּוְבַפַחד, ֵאין ִליָרא  ַכַעס ּגָ ֶלְך ִלְקרֹא ְלָאָדם, ְוהּוא ּבְ ֵמַהּמֶ

לּוַח, ּכִ  ָ ַאֲהָבה ְוכּוֵלי, ֵמַהׁשּ ֶלְך ְלַרּצֹותֹו. ְוֵכן ּבְ ֶכף ֵיֵלְך ַלּמֶ י ִאם ּתֵ
ֶֹרׁש. לּוַח, ְוָחָכם ּתֹוֵפס ַהׁשּ ג ִעם ׁשָ ׁש ִמְתַעּנֵ ַאֲהָבה ִטּפֵ   ּבְ

ַפע ֶ יק ּפֹוֵתַח ִצּנֹור ַהׁשּ ּדִ   ַהּצַ

ִביל ֲחנִ  ׁשְ ל ָהעֹוָלם ִנּזֹון ּבִ ת קֹול ְוָאַמר ּכָ יָנא ִאיָתא בש"ס, ָיְצָאה ּבַ
ַפע, ְוֶזה  ֶ ִביל ַהׁשּ ּנֹור ּוׁשְ ַתח ַהּצִ ּפָ ֶ ִביל' הּוא ִצּנֹור, ׁשּ י 'ׁשְ ִני ְוכּוֵלי, ּכִ ּבְ

ִני.  ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ תּוב ּבִ ּכָ   ׁשֶ

אֹותֹו יֹום  ְך ּבְ ַמד ָאָדם ַהּיֹום, ְוַאַחר ּכָ ּלָ ּכַֹח ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּמִ ְוַדע ׁשֶ
ָבר ַלֲעׂשֹות, ן לֹו ּדָ ּמֵ ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ַלֲעׂשֹות ִאם לֹא, יּוַכל  ִמְזּדַ

ִמיד  ְהֶיה ּתָ ּיִ ה, ּוִבְלַבד ׁשֶ ַמד ֵאיְך ַיֲעׂשֶ ּלָ ְלָהִבין ִמּכַֹח אֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ
ַדע ִמּכַֹח  ּיֵ ִמיד ׁשֶ ַרְך ּתָ ַרְך, ָאז ַיְזִמין לֹו ה׳ ִיְתּבָ ה׳ ִיְתּבָ בּוק ּבַ ּדָ

  ַהּתֹוָרה.
ֵפקֹות ְוֵליַדע ַמה ַלֲעׂשֹותַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה יָ    כֹול ִלְפׁשֹט ַהּסְ

ְלמֹד  ּיִ ֵני ׁשֶ ה ָאָדם ְלַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה, לֹא ִמּפְ ְפָעִמים ִיְזּכֶ ּלִ ְוַדע, ׁשֶ
ִמיד  ל ּתָ לֵּ הּוא ִמְתּפַ ה ׁשֶ ִפּלָ ּום ּתְ ְכּתֹות ּופֹוְסִקים, ַרק ִמׁשּ ה ַמּסֶ ַהְרּבֵ

דֹוָלה.  ָנה ּגְ ַכּוָ   ּבְ
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ָאָדם מַ  ׁשֶ יקּכְ ֶחְסרֹונֹו ֶזה ַעְצמֹו ַמְמּתִ יר ּבְ   ּכִ

סֹוד  ֶפׁש ּבְ הּוא ֳחִלי ַהּנֶ ר יֹוֵדַע ָהָאָדם ִנְגֵעי ְלָבבֹו, ׁשֶ ֲאׁשֶ ְוַדע, ּכַ
ה,  ַעת ַהּזֶ יק ַעל ְיֵדי ַהּדַ ַעת ֶזה, ָאז ַמְמּתִ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ְטנּות, ַאַחר ׁשֶ ַהּקַ

הּוא ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ תּוב ְוֶזה ְרפּוָאתֹו. ַמה ׁשּ ּכָ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ סֹוד ַהֶהְסּתֵ  ּבְ

רּוָחִני, ָאז יז הּוא חֹוֶלה ּבָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ יר, ׁשֶ ר ַאְסּתִ י ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ ַעל ּפִ
ה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. תֹו ָהֲאנּוׁשָ   ֵאין לֹו ְרפּוָאה ְלַמּכָ

ֶעֶצם ָקרֹוב הּוא ְמֻרָחק, הּוא ּבְ יׁש ׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ   ּכְ

ה', ָאז הּוא ָרחֹוק ְוַדע, ּכְ  הּוא נַֹכח ה', ּתַֹאר 'ַאּתָ ּסֹוֵבר ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
ר ְוָרחֹוק  הּוא ִנְסּתָ ּסֹוֵבר ׁשֶ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ר. ַמה ׁשּ ֵמה', ּתַֹאר 'הּוא' ִנְסּתָ

ם, ּתַֹאר 'הּוא', ָאז הּוא ָקרֹוב ְונַֹכח ה' ֱאלֵֹקינּו. ֵ   ֵמַהׁשּ
ה  ָמה ְקדֹוׁשָ ּיֹוֵרד ְנׁשָ ׁשֶ ְתלֹוֵצץ ּכְ ּיִ דֹול ׁשֶ ְלִמיד ָחָכם ּגָ ם ּתַ עֹוָלם, מֹוִריִדים ּגַ ּבָ

ּנוּ    ִמּמֶ

ֶצר ָהַרע,  הּוא ַטֲעַנת ַהּיֵ ָראָת', ׁשֶ ְוא ּבָ ָ סּוק 'ַעל ַמה ׁשּ רּוׁש ַעל ּפָ ּפֵ
ה  ָמה ְקדֹוׁשָ ֵעת ֶרֶדת ְנׁשָ י ּבְ ֵני ָאָדם'. ּכִ ׁשּוָבה 'ָכל ּבְ ְוָהָיה ַהּתְ

ָאָדם, ִנְתעֹוֵרר ִקְטרּוג ִמְלַמְעָלה ִמָסֶמְך ֵמם, ִמְלַמְעָלה ְלגּוף ָה 
תֹו ְלַהְסִטין ּוְלַפּתֹות, ֵמַאַחר  ֻעּלָ ה לֹא יּוַכל ִלְפעֹל ּפְ לֹוַמר ֵמַעּתָ
ּנֹוְתִנים  ה ִנְבָרא ָלִריק. ַעד ׁשֶ ן ָלּמָ ה ַיֲחִזיר ָהעֹוָלם ְלמּוָטב, ְוִאם ּכֵ ּזֶ ׁשֶ

לְ  ַעל ּתַ ִלּיַ ן, לֹו ֶנֶגד ֶזה ִאיׁש ּבְ ם ּכֵ ְבָרא ּגַ ּנִ ִמיד ָחָכם שידין ְיהּוָדאִין, ׁשֶ
ק  ִחיָרה, ִיְדּבַ ָרֶצה לֹו ַהּבְ ּיֵ ֵלם. ּוִמי ׁשֶ ָ ה ָהִאיׁש ַהׁשּ ר ִיְתלֹוֵצץ ִמּזֶ ֲאׁשֶ

ית. ְונֹוַדע ֵמַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  ִחיָרה ָחְפׁשִ ֶזה, ְוַהּבְ ֶזה אֹו ּבְ   ּבְ

ִחיַט  ּנּו ָהַרע, ְוַדע, ִעְנַין ׁשְ ּמֹוִציא ִמּמֶ ֶצר ָהַרע ְלָעִתיד ָלבֹוא, ׁשֶ ת ַהּיֵ
ה. ָ ם ְקֻדׁשּ ָאר כּו', ְוהּוא ׁשֵ הּוא אֹות ֵמם, ְוִנׁשְ   ׁשֶ
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ֵטר ַרק ַעל ְיֵדי ְצָעָקה ַלה' ְגַזר ְלָאָדם ַצַער, לֹא ָיכֹול ְלִהּפָ ּנִ ׁשֶ   ּכְ

ַצר, ְוהּוא נ ַער ְוַהּמֵ ֵטר ֵמַהּצַ רֹוֶצה ִלּפָ ל ּוִמי ׁשֶ ֹוֵסַע ַאֲחָריו, ָמׁשָ
ַער  ָהְלָכה ְלָמקֹום ַאֵחר ִלְפטֹר ֵמֶחְבֵלי ֵלָדה, ְוַהּצַ ה יֹוֶלֶדת ׁשֶ ָ ְלִאׁשּ
ֵטר  ַרְך, ְוִיּפָ ל ַלה' ִיְתּבָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ עּוָצה ׁשֶ הֹוֵלְך ַאֲחֶריָה, ְוֵעָצה ַהּיְ

ּה  ַצר ָקָראִתי ּיָ תּוב 'ִמן ַהּמֵ ַתב ַהּכָ ּכָ ַער. ְוֶזה ׁשֶ ְרָחב ֵמַהּצַ ָעָנִני ַבּמֶ
ה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם' ָאז ֵהִבינּו ֶזה, ְלָכְך  תּוב 'ְוִהּנֵ ּכָ ָיּה', ְוֶזה ׁשֶ

ָרֵאל ֶאל ה''. ְצֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ   'ַוּיִ
ְך ָעָליו  ֶחֶסד ה' מֹוׁשֵ ב ּבְ חֹוׁשֵ ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ק ּכֻ ּבֵ ם ִמְתּדַ ב ׁשָ ָאָדם חֹוׁשֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ

  ֶחֶסד

ר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תִֹספּו ּוֶבֱא  ֲאׁשֶ ֶמת ֶנֱאַמר ָאז 'ּכַ
ה'  ר, 'ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ חֹון ָהִעּקָ ּטָ ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם', ׁשֶ
ין  ת ַהּדִ ּדַ ִמיד ִמּמִ הּוא ִמְתָיֵרא ּתָ הּוא ְלֵהֶפְך ׁשֶ ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו'. ּוְכׁשֶ

ּלֹא ָיבֹא לֹו ַרע ּוֵמָהעֶֹנׁש  ִדיִנים, וחו"ש ׁשֶ ק ַעְצמֹו ּבְ ּבֵ , ָאז הּוא ִמְתּדַ
ָאָדם הּוא  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ תּוב 'ּוְמגּורָֹתם ָאִביא ָלֶהם'. ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ִדין.  ק ּבְ ּבֵ ִדין, הּוא ִמְתּדַ ב ּבְ ק. ְוִאם חֹוׁשֵ ּבֵ ב, הּוא ִמְתּדַ חֹוׁשֵ

ֶחֶסד ה הּוא ּבֹוֵטַח ּבְ ָמתֹו, ְוַהֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. ְוָתִמיד ּוְכׁשֶ ק ִנׁשְ ׳, ְיַדּבֵ
ה. ה׳ ִיְתַעלֶּ ּלֹו ּבַ   ַיְטִמין ֶאת ַעְצמֹו ּכֻ

ה  ה ִלְגֻאּלָ ֵלב ּוְבֶנֶפׁש ָחֵפָצה, ַהְמַצּפֶ לֹוְמָך ּבְ ּוָבֶזה ִהְנִני ָאִביָך, ּדֹוֵרׁש ׁשְ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָרֵאל ּבִ   ַוֲהָרַמת ֶקֶרן ִיׂשְ

ת][ּפָ ה׳  ַנת  ָרׁשַ   ִלְפָרט ָקָטן. תק"גַוְיִחי', ׁשְ

ָטן  ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ַהּקָ ָרֵאל ּבֵ יק ִלְבָרָכה.ִיׂשְ   ֵזֶכר ַצּדִ
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w  'ֶרת ג     Nִאּגֶ

לֹום ּוְבָרָכה  ים ְוׁשָ ָבעֹות ַהַחּיִ רּו ָהִרים ְוַהּגְ ְ ַרְך ְיַבׂשּ ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ
ִני ֶהָחִסיד, ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ה',  ְוָכל טּוב, ִלְבִני יִרי ַוֲחִביִבי, ָהַרּבָ ַיּקִ

ְחֶיה ְלאֶֹרְך ָיִמים ְצִבי ִהיְרׁש  [מֹוֵרנּו ָהַרב]ָהַרב ֶהָחׁשּוב מ"ה  ּיִ ׁשֶ
 טֹוִבים ָאֵמן.

ה ְלָך ֵאיֶזהּו  ָרטּות, ֲאַגּלֶ ְפָרֵטי ּפְ לֹומֹו ַהּטֹוב ּבִ ת ׁשְ ִריׁשַ ַאַחר ּדְ
ַד  ַעת ִעְנָיִנים ּבְ ָניו ְוֶאת ְרֵכי ָהֱאֶמת, ַעל ּדַ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ 'ְלַמַען ֲאׁשֶ

יתֹו ַאֲחָריו'  .ְוגֹוֵמר ּבֵ
ִעים, ח"ו. ִלְפקֹד ֲחׂשּוֵכי  ּגָ ה רּוַח, ִלְמׁשֻ ַהְבָטָחה ִלְרפּוָאה ְלָמֵרי ֶנֶפׁש, ּוְקׁשֵ

ִנים ַוֲעָקרֹות ְוִליׁשּוָעה ּוְבַרֲחִמים   ּבָ

ךָ  ה ִמּמְ ׁשָ ָעִמים ּוְבַבּקָ חֹות ב' ּפְ ֶרת ְלָכל ַהּפָ ֲחזֹר ִלְקרֹא ָהִאּגֶ ּתַ , ׁשֶ
ה ְלָכל ָאָדם חֶֹדׁש, ְוִיְהֶיה ִלּמּוד ֶזה ְסֻגּלָ ה , ּבְ ּוִבְפָרט ְלָמֵרי ֶנֶפׁש, ּוְקׁשֵ

ִעים  ּגָ ִנים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַוֲעָקרֹות, ְוִלְמׁשֻ רּוַח, ִלְפקֹד ֲחׂשּוֵכי ּבָ
ְמֵהָרה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, וּ  ְצָרִכים ִליׁשּוָעה, ּוְבַרֲחִמים ַיֲענּום ּבִ ְלָכל ַהּנִ

ִפי ַהִהְצָטְרכּות ַמִים ּכְ ָ   .ְבָיֵמינּו ִמן ַהׁשּ
ָדִדים ל ַהּצְ יפֹו ִמּכָ הּוא ְלַיד ַהּבֹוֵרא ּוַמּקִ ִמיד ׁשֶ   ַלֲחׁשֹב ּתָ

הּוא ֵאֶצל ַהּבֹוֵר  ִמיד ׁשֶ ב ּתָ ֵ ָאָדם ְמַחׁשּ ׁשֶ דֹוָלה ּכְ ַרְך, ַמֲעָלה ּגְ א ִיְתּבָ
ֵרי ָאָדם לֹא  תּוב 'ַאׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְצָדָדיו, ּכְ יף אֹותֹו ִמּכָ ְוהּוא ַמּקִ
ַרְך 'לֹו ָעֹון'.  ְדֵבקּות ה׳ ִיְתּבָ ב ּבִ ֵ ֶרַגע ֵאינֹו ְמַחׁשּ ׁשֶ רּוׁש, ּכְ ַיְחׁשֹב', ּפֵ

ב ֶאת ַעְצמוֹ  ֵ ּלֹא ִיְהֶיה ָצִריְך ְלַיׁשּ ְך ׁשֶ ל ּכָ בּוק ּכָ ַעם  ְוִיְהֶיה ּדָ ָכל ּפַ ּבְ
הּוא  ֶכל, ְוׁשֶ ֵ ֵעין ַהׂשּ ְרֶאה ַהּבֹוֵרא ּבְ ּיִ ַרְך, ַרק ׁשֶ הּוא ֶאְצלֹו ִיְתּבָ ׁשֶ
ם  ְקָרא עֹוָלם ָקָטן. ִויַקּיֵ ּנִ ל עֹוָלם, ְוֵכן ָהָאָדם ׁשֶ ַרְך ְמקֹומֹו ׁשֶ ִיְתּבָ
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ְלָחן ָערּוךְ  ׁשֻ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ י ָתִמיד', ּכְ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ים  'ׁשִ ֹאַרח ַחּיִ
  .'ִסיָמן א

ֵפִלים ים ּוׁשְ ר ַלֲעִנּיִ יל ֶאת ַעְצמֹו, ּוִמְתַחּבֵ ּפִ ׁשְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ   השי"ת אֹוֵהב ּכָ

ִליל, בסו"ד 'אֹתֹו  ר ְוַחד ַעל ׁשְ ׁשֵ ָבִרים ַעל ְקָלף ּכָ י ְלָך ַהּדְ ְוָכַתְבּתִ
דוֹ  רּוׁש, ַהּקָ נֹו' וד"ל. 'ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא', ּפֵ רּוְך הּוא ְוֶאת ּבְ ׁש ּבָ

ה ֶאת ַעְצמֹו ְל'ָמה', ְרצֹונֹו לֹוַמר ְללֹא  עֹוׂשֶ ב ֶאת ֶזה ָהָאָדם ׁשֶ ְמַחּבֵ
ְקָרִאים  ּנִ ים ׁשֶ ין ֲעִנּיִ הּוא ּבֵ ׁשֶ א ֲאִפילּו ּכְ לּום, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ּכְ

ם ִמּגֶֹדל ֲעָנָוה, ִעם ֶזה ָהָאָד  יל ֶאת ַעְצמֹו ֶנְגּדָ ּפִ ם 'ֲחׁשּוִכים' הּוא ַמׁשְ
ֵרא' ּה ׁשְ   .'ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ

ָרֵאל יָכֵאל ֵמִליץ ְזכּות ֲעבּור ִיׂשְ ּמִ   ְמָתֵאר ֵאיְך ׁשֶ

א  ָמה, ְוָרִאיִתי ֵאיְך ִמיָכֵאל ַאּפֹוְטרֹּפּוס ַרּבָ ת ְנׁשָ יִתי ֲעִלּיַ ָעׂשִ ְוַדע, ׁשֶ
ל זְ  ֶהם הּוא ִמּכָ ּלָ ל חֹוב ׁשֶ ּכָ ָרֵאל, ׁשֶ ָרֵאל ִהְמִליץ ֲעבּור ִיׂשְ ִיׂשְ כּות, ּדְ

ּיּוַכל ַלֲעׂשֹות  ֵדי ׁשֶ ְבֵרי חֹוב ַהּכֹל ּכְ ָאר ּדִ ְסָלנּות ּוׁשְ ין ּפַ עֹוׂשִ ל ׁשֶ י ּכָ ּכִ
ֶזה, ַהּכֹל  ְלִמיד ָחָכם, אֹו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּדּוְך ִעם תַּ ׁשִ

  ֻמְכָרִחים ְוכּוֵלי.
ָרֵאל, ְמֻרּמָ  ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ עֹוֵבר ַעל ּכָ ֶ ל ַמה ׁשּ   ז ְלטֹוָבהּכָ

י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,  ִסיָעה ַהְידּוָעה, ֶהְרָאה ִלי ַרּבִ ּנְ י ּבַ ָהַלְכּתִ ׁשֶ ְוַדע, ּכְ
ר,  ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו נֹוְסִעין ִיׂשְ ִסיָעה ׁשֶ ז ַהּנְ ָמקֹום ֶזה ָהָיה ְמֻרּמָ ּבְ

ּתֹוָרה ְוכּוֵלי. ז ּבַ ע ֶזה, ְוָכל ְנִסיעֹות ָהָאָדם ְמֻרּמָ ַמּסָ    ּבְ

י  דֹוָלה, ּוָבא ַרּבִ ַעְצבּות ּגְ ִפיָנה, ְוָהִייִתי ּבְ ָרה ִלי ַהּסְ ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוֵכן ּכְ
ֵאיֶזה עֹוָלמֹות ָהִייִתי  י ָעָליו, ְוֶהְרָאה ִלי ּבְ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָתַמְהּתִ

ְקּתִ  מֹות אהי"ה, ְוֵצרּוֵפי אהי"ה ְוגֹוֵמר, ְוָאז ִהְתַחּזַ ו, ְוָהָיה ׁשֵ י ַעְכׁשָ
דּוַע ִלי. ּיָ ן ּכַ ְרׁשָ ׁשָ ָקן ּבְ י ְלַמּתְ ִלּבִ   ּבְ
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ִיחּוד ִעם ּדֹוָדהּ  ְלכּות ֵאיָנּה ּבְ ַהּמַ ְגַלל ׁשֶ ָעיֹות ּבִ ל ַהּבְ   ּכָ

ל המ"ז  עֹוָלם, ּכָ ְלָחמֹות ּבָ ל ַהּמִ ּכָ בֹות ָזרֹות]ְוַדע ִעְנַין רַֹמח ׁשֶ  [ַמֲחׁשָ
ְלכּות ֵאיָנּה ּבְ  ַהּמַ ָאָדם, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבָ ן ׁשֶ ר ִיּתֵ ִיחּוד ִעם ּדֹוָדּה, ְוַכֲאׁשֶ

ה ִיחּוד ִיְרָאה  ַעת ָלֶזה, ָאז ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ּבֹו, ְוַנֲעׂשֶ ָהָאָדם ּדַ
ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון. ְרדּו ּכָ   ְונֹוָרא, ְוִיְתּפָ

רַ  ּנּו ִיְתּבָ ְדֵבקּות, ׁשֹוֵפַע ָעָליו ִמְלַמְעָלה ַחּיּות ִמּמֶ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּבִ ׁשֶ ְך. ב' ּכְ
ָמהּ  ים ִלׁשְ רּוׁשִ   ּפֵ

ה.  ם ה', זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ רּוׁש ְלׁשֵ ָמּה, ּפֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ָהעֹוֵסק ּבַ
ָאָדם  ׁשֶ י ּכְ ָחְכַמת ַהּתֹוָרה. ּכִ ּבּור ּבְ ה ֵאָליו ַהּדִ יָלא ִנְתַרּבֶ רּוׁש, ִמּמֵ ּפֵ

ל ָהָא  ּבּור הּוא ַהַחּיּות ׁשֶ ּבּור טֹוב, ַהּדִ ר ּדִ ָדם, ְוַהַחּיּות הּוא ְמַדּבֵ
ּבּור ָהֶעְליֹון,  ָבר ָסְלָקא ְלֵעיָלא, ּוִמְתעֹוֵרר ַהּדִ ַרְך, ָאז ַהּדָ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ
ם  ָמּה', ְלׁשֵ יַע ָעָליו יֹוֵתר ַחּיּות ִמְלַמְעָלה. עֹוד ִעְנַין 'ִלׁשְ ּפִ ּוַמׁשְ

  ָהאֹות ַעְצמֹו.
ילֹוִני ִ ה ַהׁשּ   ִלּמּודֹו ִעם ֲאִחּיָ

ה  לֹום, ְוָהָיה ִמּיֹוְצֵאי ֲאִחּיָ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ל ִמּמֹׁשֶ ּבֵ ּקִ ילֹוִני, ׁשֶ ִ ַהׁשּ
לֹום, ְוָהָיה  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ְך ִמּבֵ ִמְצַרִים, ְוַאַחר ּכָ

י ָאָדם  ל ַרּבִ ִביא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַרּבֹו ׁשֶ הּו ַהּנָ ל ֵאִלּיָ ם ַרּבֹו ׁשֶ ַעל ׁשֵ ּבַ
י. לִּ י ׁשֶ   ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַרּבִ

א יַח ְועֹוָלם ַהּבָ ִתים ּוָמׁשִ ת ַהּמֵ ִחּיַ   ְמָבֵאר ִעְנַין ּתְ

ּיֹוֵרד  אּור סֹוד אֹוִתּיֹות א"ב ְוגֹוֵמר, ומנצפ"ך, ׁשֶ ת ֶלְך ְלָך, ּבֵ ּוְבָפָרׁשַ
הּוא ּדִ  ׂש במנצפ"ך ׁשֶ יִנין, ְוָצִריְך אֹות א' ֵמַהַחּיּות ְוכּוֵלי, ּוְמֻלּבָ

ְלַהֲעלֹוָתן, ְואֹות ל' הּוא כ"ו, ְואֹות ך' הּוא סֹוף מנצפ"ך ְוכּוֵלי, ְוֶזהּו 
ַעת, ְוהּוא סֹוד עֹוָלם  סֹוד ַהּדַ הּוא ּבְ יַח, ׁשֶ ִתים ּוָמׁשִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ִעְנַין ּתְ



כ„    ‰בטחת ‰בעל שם טוב - שערי ישוע‰ 

יְך ַעל ַעְצמֹו ּבָ  ְמׁשִ ה ָהָאָדם ַהּמַ ה ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֵ א, ְוִהּנֵ ה, ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ
ִביָנה ְוַדַעת ְוכּוֵלי. יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ִבין ַלֲעׂשֹות ּכָ ּמֵ ּלֹו, ׁשֶ יָנה ׁשֶ   ַעל ְיֵדי ּבִ

דֹוָלה ְמֹאד ָנתֹו, ּוָבֶזה ָיֹבא ְלַמְדֵרָגה ּגְ ָכל ּכֹחֹו ְוַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְלמֹד ְוִיְתּפַ ּיִ ר ׁשֶ   ָהִעּקָ

 ֵ ׁש ּוְמַעט ַהׂשּ ִמיד ְלַהְתִמיד ּוְבדֹורֹוֵתינּו, ּדֹור ַחּלָ ֶכל ְמֹאד, ָצִריְך ּתָ
ֲעִנית,  ְתִמידּות, טֹוב יֹוֵתר ֵמַהּתַ ְטִבילֹות ּוִמְקָואֹות יֹוֵתר ּבִ ּבִ
ַהּכַֹח  ֲעִנית ַמֲחִליׁש ַהּגּוף ֵמֲעבֹוַדת ה', ְועֹוד יֹוֵתר טֹוב, ׁשֶ ַהּתַ ׁשֶ

ִלּמּוד  ן ַהּכַֹח ַההּוא ּבְ ֲעִנית, ִיּתֵ ּתַ יַח ּבַ הּוא ַמּנִ ה ׁשֶ ַהּתֹוָרה ּוִבְתִפלָּ
דֹוָלה ְמֹאד. ָנתֹו, ּוָבֶזה ָיבֹא ְלַמְדֵרָגה ּגְ ָכל ּכֹחֹו ְוַכּוָ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ   ׁשֶ

אִתי  ֵלב ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ּבָ לֹוְמָך ּבְ ְבֵרי ָאִביָך אֹוַהְבָך, ַהּדֹוֵרׁש ׁשְ ְך ּדִ ּכָ
ת ִעיר]ַעל ֶהָחתּום ּפֹה קע"י    א.ֶמעְזּבּוז יעבב" [ְקִהּלַ

ַנת תק"ג ַהֲעלֹוְתָך ׁשְ   ִלְפָרט ָקָטן. ה' ּבְ

ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ָרֵאל ּבֵ ָטן ִיׂשְ יק ִלְבָרָכה ַהּקָ   .ֵזֶכר ַצּדִ
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  סגלות מרבינו הבעל שם טוב זלה"ה
 סגולה לנס

אז  ,דאם אדם צריך לנס ,סגולה מהבעל שם טוב זל"הה .א
ויאמר בפה  ,הכנסת יתן ח"י מטבעות בשביל נרות לבית

אני מנדב אותן ח"י מטבעות לנרות בשביל נשמת , מלא
אלקא דמאיר  ,אלקא דמאיר ענני ,רבינו מאיר בעל הנס

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו  ,ענני
ועשית לו ניסים  כשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר

ונפלאות כן תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך הצריכים 
  .אמן כן יהי רצון ,ניסים נסתרים ונגליםל

 להינצל משודדים ורוצחים

כתוב  ,סגולה להנצל מגזלנים ורוצחים רחמנא ליצלן .ב
יפתח ישודד ' ,בהגהות רש"י ישעיה כ"ח פסוק כ"ד בפרשה

בכלי העשויה ביתדות הרבה וברוב  ,וזה לשונו 'אדמתו
הכלי הזה הוא ששה שורות ובכל שורה ה' יתידות ואחר 
החרישה ואחר הזריעה מעביר על התלמים בכלי הזה 
והצרורות נפרדים לעפר דק, והפוגע בדרך בגזלנים יחשוב 

עתו על הכלי כמה שורות וכמה יתידות בכל שורה שבין דב
 ,וכשיחשוב זאת ינצל מהגזלנים הבאים עליו ,הכל שלושים

וכלי זה נקרא ברענעלי"ף וכאן נקראת באראני"ע או 
  .(בדוק ומנוסה)"ע עד כאן לשונו: ברניעף הנ"ה דד

 סגולה ליוצא לדרך

כשיפרד המלוה מחבירו יאמר  ,סגולה ליוצא לדרך .ג
ויש סמך לזה  ,ויצליח בעזרת ה׳ ,המלוה ברכת כהנים

ועיין בספר  ,זוהר הקדוש פרשת תרומה עיין שםבהמנהג 
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לקוטי מהרי"ח סדר תפילת הדרך דף קד' עמוד ב׳ שכתב 
   ה:ון לזכגם כן טעם נ

הילד  הלה שיהיוסגשמעתי בשם הבעש"ט איש מפי איש . ד

מי  ת מילהליקח על הכוס של ברכה בברכת הברי ,בן תורה

ובמקומות שאין בנמצא משקה זו יכול  .רין מע"דודבש שק

ולהרתיח הדבש בתוך המים בכלי קטנה  םליקח דבש ומי
 .נטרס ברית עולם דכ"ג ע"ב)וחק עולם בק פרובדוק (ס

 :לומר בברכת הלבנה ,בשם הריב"ש ,ד מטשרנבלמהמגי .ה

בני לי ולכל  הכך לא יוכלו לנגע בי לרעה וכך לא יהי

 כאב שיניים (חק עולם הנ"ל בס' קידוש לבנה). ביתי

מבואר בשם בעש"ט  ,עמוד ט"ז ,שבחי בעש"ט פרבס .ו

ועל פי  ,סופר אצל הבעש"ט הזי"ע שר' אלכסנדר שו"ב הי

לו צער גידול  הו"ב משים שהייווי בעש"ט נעשה אח"כ שצ
והיא מסוגל  ,שזהו סגולה לעסוק בשו"ב הרי .בנים ר"ל

 לגידול בנים בעזהי"ת.

מבואר סגולה בשם  ,עמוד ע"ט ,שבחי בעש"ט פרשם בס .ז

בעש"ט שלא להוליך את התינוק על הגשר שקורין גרעבלי 

 "ש.ייע

ז וחר ,לומר בכל לילה קודם השינה ,סגולה בשם בעש"ט .ח

והוא מסוגל להבריח שדין  ".הודאי שמו כן תהילתו" :זה
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נח  וף פרשתולילין ממי שאומרו (כן מבואר לעיל ס ןוריחי
 .ה קס"ה)גבה

לומר אחר הדלקת נר חנוכה  ,סגולה בשם בעש"ט זי"ע .ט

 .סו"פ מקץ)(פעמים ויהי נועם יושב בסתר  זיין

לבטל הכעס לומר:  ,סגולה נפלאה בשם בעש"ט זי"ע .י

 .ויגש) רשת(פ 'דבריךכזכה נער את ארחו לשמור במה י'

שיטבול הבעל  ,סגולה למקשה לילד בשם בעש"ט זי"ע .יא
 .יתרו הגה כ"ה) רשתבמקוה (פ

שיקח  ,בשם בעש"ט זי"ע ,עוד סגולה למקשה לילד .יב
המלא וילך עם פיו  ,הבעל מלא לוגמא מי המקוה בפיו

 .יתרו בהגה כ"ה) רשתויזלף על היולדת (פ

בימי  ,בשם בעש"ט זי"ע ,ולה למי שחושש בעניויג סג

 ,הקיץ שעולה על המקוה כעין כתמי ירקרק ירוקים ככרתי
 .יתרו בהגה הנ"ל) רשתזהו רפואה לרחוץ בהם העניים (פ

יטבול עצמו  ,כשאדם צריך למקוה ,יד קבלה מבעש"ט זי"ע

יתרו  רשתלא יזיק לו טבילה זו בשום אופן (פ ,פעם אחת
 .אות ט' י)

 צאי שבתלאכול שומים במו ,סגולה בשם הבעש"ט זי"ע .טז
 .ת נ"א)ובסעודת מלוה מלכה (יתרו א ,קודש

שלא ליתן בבנין חתיכת עץ  ,סגולה בשם בעש"ט זי"ע .יז
 .ע הגה)זרישאחז בו האש בשעת שריפה ר"ל (ת
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אם פוגעין בדרך אדם שהוא  ,סגולה בשם בעש"ט זי"ע .יח
היינו שאדם  ,מע קולוישתדל שיש ,ם)"מקליפה (כגון עכו

וינצלו מכל דבר רע (עקב  ,דקליפה ידבר איזהו דיבורים
 .הגה י"ז)

 לא יתן לחבירו סכין במתנת ,סגולה בשם בעש"ט זי"ע .יט

 .(ראה בהגה)

סגולה להסיר  ,בא אות ד' רשתעיין ספר בעש"ט פ .כ

 .הדינין

סגולה להעלות הנשמה  ,א"עיין ספר בעש"ט לך אות י .כא

 ."שייממעמקים ע
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  מלחמה לה' בעמלק

  הצדיקים הקדושים במלחמתם הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' חס ושלו'.

הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שומע במתיבתא דרקיע 
  ש"מקוה" ש'חיטה וע'ירוב הם יסודי הדת

  שהעולם עומד עליהם
שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה היו יושבים 

העקרי שראש ומנהיג הדור צריך  חים איזהו הדברביחד ומתווכ
שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב  מהם אמרויש  .להשגיח עליו

כי חס ושלום מאכלות אסורים  ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה
שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים  מטמטמים את הלב. ויש

מקוה היא אמרו ויש  .והאיסור חמור מאוד )'אמוד ע 'יף יגה ד(חג התלויים בשערה
העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם 

 .חמנא ליצלןהוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר
זכרונו לברכה בזה הלשון,  ב ישראל בעל שם טובלהם מרן הר זה אמרואחר 

י בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע תיתי לי כ
 הוא במקרא והסימן איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר.

כל  ,""מקוה ,""עירובין זביחה,"אשי תיבות ר יחתצעד ארץבזע"ם  (חבקוק ג')

, בית אהרן ואתחנן' ספר ברכות אברהם פ( אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.
  )בליקוטים, וכן הוא בבעל שם טוב עה"ת פ' יתרו

  

R R ë Q Q 
  

דּוׁש ּגֹוִים. ראה רש"י  יח ַאף ּתָ ְצַעד ָאֶרץ ּבְ ַזַעם ּתִ ) (ספר חבקוק פרק ג' פסוק י"ב) ּבְ
לגרש שבעה עכו"ם.  - "בזעם תצעד ארץ":  חבקוק (פרק ג' פסוק י"ב) וזה לשונו:

  .רמסת יושבי הארץ -תצעד ארץ ובמצודות דוד שם פירוש: 

 שמעתי
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  א') הבעל שם טוב הקדוש ראה הגזירה הנוראה
  וניסה לבטלו אוישווי"ץשל 

 רבי ישראל בעל שם טוב זי"עמכתב שכתב הצדיק הקדוש מורינו ורבינו 
  זי"עמרדכי מטלוסט לחבירו הרב הק' מ' 

  כך כתב בכמה מכתבים מהבעש"ט זי"ע אליו] - ["בן גילו הצדיק נסתר" 
יצא לאור בווארשא י"ב לחודש  -[נדפס בספר "התמים" ]: 183ב ס' [נו' באגרת הקודש [דף קעב] (יג), מכת

  וזה לשונו:חוברת רביעית]  - תמוז שנת תרצ"ו 

  ,אושפיצין ת"ק טי"תב"ה, אור ליום ג' ראה 

  מרדכי מטלוסטלחברי הרב הק' מ' 
כי רואה אני דברים לא טובים תיכף לבוא (למען שמו) למע"ש 

האחד ונמתיק סוד, "וסוד ה' על הקהלה, וטובים השנים מן 
בטחוני חזק שתכף תבוא לפה תקח אתך הכתבים  ,ליראיו"

הידועים לך ממורינו הק' נ"ע כי נחוצים הם לי. חברך דו"ש 
  .ישראל בע"ש מטלוסטבאהבה נאמנה. 

  מגלה לנו סודות נוראים ג) הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע

יצאו מן הדת לערך ג' וחצי פיגול,  שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשרוידוע 
 (יורה דעה חלק א' סימן ז')רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים"  מיליאן יהודים

ראינו דעל שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעונותינו הרבים 
על  ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות

(עיי"ש דבריו  ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל
 (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל), וכן מובא בדגל מחנה אפרים" החוצבים להבות אש)

שבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד ש
רח"ל. וידוע שמערמת הסמ"ך מ"ם שלא  םשיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כול

לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה 
  הכל ברשתו.

  ד) אכילת חלב מביא את האדם לכפור באלוקי ישראל

  כמו שראינו אצל שבתי צבי ימח שמו וזכרו.

לקח איך ששבתי צבי  - ים לזה נביא גביית עדות מבית דין הגדול שבירושלובנוסף 
ברוך אתה ד' ועשה על זה הברכה  מנין והאכיל אותם ֵחֶלב הכליות שהיא איסור כרת

יר ַאסּוִרים , כמו שמובא בספר תורת הקנאות לרבינו יעקב אלקינו מלך העולם ַמּתִ
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מעמדין זצ"ל והיא קבוצת מאמרים וכתבים נגד שבתי צבי ומתי סודו, נדפס 
  ונדפס בדפוס צילום בירושלים תשל"א ע"י הוצאת מקור, וז"ל:באמסטערדאם תקי"ב. 

טופס קבלת עדות בירושלים תוב"ב: במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא, ואתא 

, (בלשונו)לקדמנא החכם הכולל מהו"רר משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות 

רון, ששבתי וז"ל בלה"ק: אני מעיד שמפורסם הדבר בין תלמידי חכמים בירושלים וחב

האכיל חלב כליות לעשרה מישראל, גם צוה להם להקריב צבי תר"ו קודם שהמיר דתו, 

פסח בחוץ לארץ והאכילם כסדר אכילת פסח, גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו 

יר ַאסּוִרים , וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול הנוסחא, ברוך אתה ה' ַמּתִ

גילה שבתי צבי עשה תשובה, גם שמעתי שבשנת תכ"ה שעשה גם כן דבר זה ואחר כך 

אב"ד  אברהם יצחקי...... עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב על עצמו שהוא משיח בן דוד

משה ור"מ דספרדים בעיה"ק ירושלים תוב"ב, ששמע מרבו הגדול החכם הכולל מהור"ר 

פי שלא  אומר, מתחילה לא הייתי מבזה לשבתי צבי ימח שמו וזכרו, אף על גלאנטי

שכתב לכאן  שבתי צבי ימח שמו וזכרוהייתי מאמין בו, רק אחר שראיתי כתב יד של 

, דהיינו שכתב שם וחתם את עצמו אני הוי"ה אלקיכם שבתי צבילאחד שהיה מאמין בו, 

  הקדוש ככתיבתו, אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום.
ש לאבדי כי הוא האכיל ארור המן אשר בקלכן אומרים (מגילה י"ב) במסכת  איתא

את בני ישראל במאכלות אסורות, על ידי כך היה לו את הכח לגזור על היהודים 
בפורים היתה עיקר הגזירה לפי וזל"ק,  (או"ח סי' תר"ע). וכתב בב"ח גזירות קשות

שנהנו מסעודתו, ע"כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו מאכילה ושתי' של 
, וכשעשו תשובה עינוי נפשותם כמו שאמרה אסתר של איסור איסור ושמחה ומשתה

" לפיכך קבעום למשתה לך כנוס את כל היהודים ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים"
ברוך מרדכי היהודי כי בזכותו היהודים ויום טוב לזכור את עיקר הנס. ולכן אומרים 

סורות, ולכן הוא ניצלו מגזירתו של המן, הוא נזהר שיהודים לא יכשלו במאכלות א
  .ישב בשער המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר

(ומה שאמר ידוע מה שכתב בספר דרך הנשר שהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער 
הבעל שם טוב זי"ע, ראה בספר דגל מחנה אפרים (פרשת עקב), ועוד בשאר ספרי 

א הוא בגלל , שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בשכתבו) תלמידי הבעל שם טוב
השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד 

" שהיה כידוע שנת למה משיח לא בא בשנת הכתרממש, ועיין בספר דרך הנשר "
הגאולה, שהצדיקים הקדושים אמרו אז שמשיח בוודאי יבא. ואעתיק מה שכתב שם 

ר' מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל:  גולה]באל שריני בחינו א[ר"ת " האביבממקצת מספר "
נתן אדלער ותלמידו ר' משה סופר מפרעשבורג מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה 
לפסול השוחטים דפראנקפורט דמיין, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על 
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שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך 
ובס' ברכת אברהם כתב  עמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח, עכ"ל.הסמ"ך מ"ם ה

כי זה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין לתקן דברים אלו, ורמז על זה 
  קוואות.מירובין עביחה ז" תצעד אר"ץ, ראשי תיבות: זע"םב"

כשיו וכן כתב בספר "ברית מטה משה" על הגדה של פסח בדף האחרון וזל"ק: וע

ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, שאיתרע חזקתם 

, וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר והשכינה בגלות עדיין בעונינו

ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר כי קצר היריעה מלהשתרע, וכו'. 

הרבה אינו מדקדקים כ"כ וממהרים לשחוט  לפשוע ולקלקל ומחמת שיש להם לשחוט

...ומי שיהי' מותמ' בדבר ולומר וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר

מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוחטים 

תחייבו את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא"ת וישטחו אלא וישחטו שהיה נ

שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו 

חטאו ואינם ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו ואוי לנו 

ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה: 

חטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה עלינו עד כה שגרמו לנו השו

כמו כן יהיה מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח"ל תשליך אותם, 

  וכו' עיי"ש באריכות גדול. ומוכרח להיות מגולגל בכלב

  הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע מגלה לנו סודות נוראים

פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן  על ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשרוידוע ש
שאין  (יורה דעה חלק א' סימן ז')רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים"  יהודים

ראינו דעל ידי זה עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעונותינו הרבים 
על ידי  יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות

(עיי"ש דבריו החוצבים  השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל
שבעים ש (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל), וכן מובא בדגל מחנה אפרים" להבות אש)

אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו 
רח"ל. וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד  םמהדת ובא עליהם מלך והרג את כול

  .מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה הכל ברשתוויחיד, רק 

 לצדיקים לעשות ה"הקב עתיד אריסטון יצחק,' ר בשם ברכיה' ר
 זוכה הזה, בעולם וטרפות נבלות אכל שלא מי וכל לבא, לעתיד

  קס"א) רמז כ"ב פרק ב', שמואל שמעוני ילקוט( לבא. לעתיד ממנו ואוכל




