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סֵ פֶ ר

ש ֲע ֵרי יְ ׁש ּו ָעה
ַׁ
הַ ְב ָטחַ ת הבעש"ט
ִּכ ְתבֵ י ִא ּ ֶג ֶרת ְסגוּלָ ה מהבעש"ט
ש ָראֵ ל בעש"ט זלה"ה
ה ּוא ְמאוֹ ר הַ גּוֹ ָלה ַר ֵּבנ ּו הַ ְ ּקדוֹ ׁש יִ ְ ׂ
ּ
שר
שה ְּבעֶ צֶ ם אֲ ׁ ֶ
דו ׁ ָ
דו הַ ְק ֹ
זיע"א דְּ בָ ָריו הנ"ל נ ְֶע ּ ַתק ִמ ְּכ ַתב יָ ֹ
ְ
אד
הָ יָ ה ָטמ ּון ְוגָ נ ּוז ַעד ַע ָּתה ְונִ ְת ַּג ּ ָלה ּ ָכעֵ ת ְּב ֶד ֶרך נִ ְפלָ א ְמ ֹ
ידיו
ֲשר הֵ ִביא ּו ַּתלְ ִמ ָ
וְ נִ ְכלְ ל ּו בּ וֹ ְ ּב ֶרמֶ ז ּ ָכל דְּ בָ ָריו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים א ׁ ֶ
הַ ַּצדִּ ִיקים ז"ל ִ ּב ְׁשמוֹ הַ ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ִס ְפ ֵריהֶ ם הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים וּבָ ֶזה מוֹ ִסיף
וְ הוֹ ל ְֵך לְ בָ אֵ ר דְּ בָ ִרים נִ ְפל ִָאים הַ יּוֹ ְר ִדים לְ חַ ְד ֵרי בָ ֶטן ו ְּמגַ ּ ֶלה ֵקץ
ש ִּי ְה ֶיה בב"א וְ כָ ל הַ ּקוֹ ֵרא בּ וֹ יִ ְת ַע ֵּנג ְ ּברֹב עֹנֶ ג
אות ׁ ֶ
הַ ּ ְפלָ ֹ
מֵ ח ֲַמת הַ דְּ בָ ִרים הַ ְּסג ִֻּלים לְ הַ ּקוֹ ְר ִאים בּ וֹ  ,לְ זַכּ וֹ ת אֶ ת הָ ַר ִ ּבים
אתי לָאוֹ ר ְׁשנַ ת ֲע ֶט ֶרת לפ"ק
הוֹ צֵ ִ
הַ ק' ַּג ְב ִריאֵ ל גִ ינְ ז נִ ין וְ נֶ כֶ ד לְ הַ ָ ּגאוֹ ן ר' עֲ ִקיבָ "א זצ"ל במ"ח ִמ ְׁשנַ ת
אדי זלה"ה
דר"ע .וּלְ הַ ָ ּגאוֹ ן ר' אַ ְב ָרהָ ם ְ ּב ָר ִ
נאכדרוק געזעטצליך פארבעהאלטען.

ארק " -עֲ ֶט ֶרת"
ֶקעזְ ַמ ְ
של ר' אַ בְ ָרהָ ם ְמנַחֵ ם גערהארדט
נִ ְד ּ ַפס ַּבדְּ פ ּוס ׁ ֶ

"מ ְפ ַעל ַּ ‰ז ַ…‰ר ָ‰עו… ָל ִמי"
יָ ָצ‡ ָל‡ו… ר ַעל יְ ≈„י ִ
בעי"‰ק בת ים תובב"‡  -ח"י ‡לול תשע"ז לפ"ק
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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
איתי להכיר תודה וברכה להגה"צ רבי ישעיה אשר אנשיל פאנעט שליט"א
מבני ברק ,בן ידיד נפשי להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר מדעעש ירושלים זי"ע,
שהורינו והלהיבני להפיץ הקונטרס הזה ועזר בעריכתו ,זכות הבעל שם טוב
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
לרוות ולראות מכל יו"ח רוב נחת דקדושה דורות ישרים יבורך לתפארת
אבותיו הקדושים.
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מפתח מהסגולות מכתבי הקודש
אגרת א' ,פעם אחת בחודש לכל הפחות לימוד זה סגולה:
א( לחולי מסוכן ב( למקשה לילד .ג( לנצרכים לישועה ולרחמים יענו אותם
מהשמים לפי צרכיהם.
אגרת ב' ,פעם אחת בשבוע במוצאי שבת קודש לימוד זה סגולה להנצל:
א( משונאי חנם ב( מידי חומסים .ג( לתיקון עגונה ד( מכשפים ה( מרעש ומגיפה
רחמנא ליצלן ו( ושתשלח בגוף בהמה ותיקון להחזירו למדרגת אדם.
אגרת ג' ,ב' פעמים בחודש לכל הפחות לימוד זה סגולה לכל אדם ובפרט:
א( למרי נפש ב( וקשה רוח .ג( לפקידת חשוכי בנים רחמנא ליצלן ד( לפקידת
עקרות .ה( למשוגעים רחמנא ליצלן ו( ולכל הנצרכים לישועה ולרחמים יענום
במהרה בימינו מן השמים.

 Qיְ ִד ָיעה נְ חו ָּצה ְ ּב ִענְ יַ ן ִא ֶ ּג ֶרת א' R
ִמכְ ַּתב ק ֶֹד ׁש ֶ ּזה ָּכ ַתב הבעש"ט ִ ּב ׁ ְשנַ ת תק"ז וְ ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַה ִּמכְ ָּתב וְ נִ ׁ ְש ַאר ְ ּב ֵאירוֹ ָּפה וְ ל ֹא ִה ִ ּג ַיע
לְ ַר ִ ּבי ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן ִמ ִקיטוֹ בּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תק"י ָּכ ַתב הבעש"ט ִמכְ ָּתב ָח ָד ׁש וּבוֹ הוּא ַמזְ ִּכיר ׁ ֶש ָּכ ַתב לוֹ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תק"ז וְ ל ֹא ִה ִ ּג ַיע ֵאלָ יו ,וְ לָכֵ ן ָחזַ ר ַעל ַהדְּ ָב ִרים ,ו ַּמה ׁ ּ ֶש ָ ּידו ַּע ו ְּמפֻ ְר ָסם ְ ּבכָ ל ַה ְּספָ ִרים
יח זֶ ה ַה ִּמכְ ָּתב ַה ׁ ּ ֵשנִ י ׁ ְשנַ ת תק"י .וְ כָ אן זֶ ה ַה ִּמכְ ָּתב ַה ְמקוֹ ִרי ׁ ֶש ָּכ ַתב
ִמכְ ַּתב הבעש"ט ְ ּב ִענְ יַ ן ָמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תק"ז.
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ַה ְקדָּ ָמה
לְ ֵס ֶפר ַהבְ ָט ַחת ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב זי"ע
אור
יאים לָ ֹ
ְ ּדבַ ר הַ ּמ ֹו ִצ ִ
יְ 'מֵ י הַ ' ְ ּגאֻ ּ ָלה וּ'פַ עֲ מֵ י הַ ' ּ ָמ ִ ׁשיחַ ְמחַ ִ ּכים ַּב ּ ֶפ ַתח ,וְ כֻ ּ ָלנ ּו ְמצַ ּ ִפים ְלהַ ְב ָטחַ ת הַ ָּנ ִביא
אות" ,וְ ז ִָכינ ּו ְלהָ ִכין
את ָך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאנּ ּו נִ ְפלָ ֹ
"כימֵ י צֵ ְ
)מיכָ ה ז :ט" ּו(ּ ִ :
ִ
טוב ִּ -כ ְתבֵ י ִא ּג ֶֶרת ְסג ּ ָֻלה מֵ הַ ַּבעַ ל ֵׁשם
ִל ְדפ ּוס הַ ּ ֵספֶ ר ַׁשע ֲֵרי יְשׁ וּעָ ה הַ בְ טָ חַ ת הַ ַּבעַ ל ֵׁשם ֹ
דו ׁש יִ שְׂ ָר ֵאל בעש"ט זלה"ה זיע"א ְ ּדבָ ָריו הנ"ל
אור הַ גּ ֹולָ ה ַר ֵּבנ ּו הַ ְ ּק ֹ
טוב ה ּוא ְמ ֹ
ֹ
ֲשר הָ יָה טָ מוּן וְ גָ נוּז ַעד ַע ּ ָתה וְ נִ ְת ַ ּג ּ ָלה ּ ָכעֵ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך
ָדו הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה ְ ּבעֶ צֶ ם א ֶׁ
נ ְֶע ּ ַתק ִמ ְּכ ַתב י ֹ
ידיו
דו ִ ׁשים אֲ ֶׁשר הֵ ִביא ּו ּ ַת ְל ִמ ָ
נִ פְ לָ א ְמאֹד וְ נִ ְכ ְלל ּו בּ ֹו ְ ּב ֶרמֶ ז ָּכל ְ ּדבָ ָריו הַ ְ ּק ֹ
ְ
הולֵ ך ְלבָ ֵאר
מו ִסיף וְ ֹ
דו ִ ׁשים ּובָ זֶה ֹ
דו ׁש ְ ּב ִס ְפ ֵריהֶ ם הַ ְ ּק ֹ
מו הַ ָ ּק ֹ
יקים ז"ל ִ ּב ְ ׁש ֹ
הַ ַ ּצ ִ ּד ִ
אות ֶׁש ִּיהְ ֶיה בב"א וְ כָ ל
ְ ּדבָ ִרים נִ ְפלָ ִאים הַ י ֹּו ְר ִדים ְלחַ ְד ֵרי בָ טֶ ן ו ְּמגַ ּ ֶלה ֵקץ הַ ּ ְפלָ ֹ
הַ ּק ֹו ֵרא בּ ֹו יִ ְת ַע ֵּנג ְ ּברֹב עֹנֶ ג מֵ ח ֲַמת הַ ְ ּדבָ ִרים הַ ְּסגֻ ִּל ִ ּיים ְלהַ ּק ֹו ְר ִאים בּ ֹוְ ,לזַכּ ֹות ֶאת
הָ ַר ִ ּבים.
דו ׁש וְ נַ עֲ לֶ ה ,הֶ עֱ נִ יק הַ ּ ֵׁשם יִ ְת ָּב ַר ְך ְ ּברֹב חַ ְס ּד ֹו ְל ַע ּ ֵמנ ּו ַעם
אוצָ ר ָק ֹ
ַמ ְר ָ ּג ִלית יְ ָק ָרהֹ ,

טוב זי"עֶׁ ,ש ִ ּנ ְתחַ ֵּבר
דו ׁש ַׁשעֲ ֵרי יְ ׁש ּו ָעה הַ ְב ָטחַ ת הַ ַּב ַעל ֵׁשם ֹ
ְסגֻ ּ ָלה ,וְ ה ּוא סֵ פֶ ר הַ ָ ּק ֹ
תו יָ גֵ ן
יעזֶר זְ כ ּו ֹ
ִ ּב ְק ֻד ּ ָׁשה ֶע ְל ֹיונָ ה ַעל יְ ֵדי הַ ּ ַת ָּנא הָ אֱ ל ִֹקי ַר ִ ּבי יִ שְׂ ָר ֵאל ַר ִ ּבי אֱ ִל ֶ
דו ׁש מֻ ְב ָטח לָ נ ּו ֶׁש ִ ּנ ָּנצֵ ל ִמ ָּכל
יאה וְ הַ ִּל ּמ ּוד ְ ּבסֵ פֶ ר הַ ָ ּק ֹ
ָעלֵ ינ ּו ָאמֵ ןּ .ו ִבזְ כ ּות הַ ְ ּק ִר ָ
יצלָ ן.
רות וְ יִ ּס ּו ִרים ַרח ֲָמנָ א ִל ְ
רות וְ הַ ִ ּי ּס ּו ִרים וְ נִ ָ ּג ֵאל ְ ּב ַרח ֲִמים וַ ח ֲָס ִדים ְללֹא צָ ֹ
הַ ָּצ ֹ

מו כֵ ןּ ְ ,ב ֹנו ָסף לַ ּ ַמעֲ לָ ה הַ ִ ּנ ְפלָ ָאה ֶׁשל ֵקר ּוב הַ ְ ּגאֻ ּ ָלה ְ ּב ַרח ֲִמיםְ ,מסֻ ָ ּג ִלים הַ ִּל ּמ ּוד
ְ ּכ ֹ
חו ָמה ְ ּבצ ּו ָרה ִמ ּ ְפנֵ י ָּכל
ֵרות ָק ׁש ֹות וְ ִל ְה ֹיות ְ ּכ ֹ
יאה ְ ּבסֵ פֶ ר הַ ּזֶה ְלבַ ּ ֵטל ָּכל ְ ּגז ֹ
וְ הַ ְ ּק ִר ָ
יצלַ ן.
צָ ָרה ַרח ֲָמנָ א ִל ְ
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מתאר כניסתו להיכל משיח ושמחת התנאים והאמוראים
שמייחד יחודים על ידי תורתיהם הקדושים ,וזל"ק:
ועליתי מדריגה אחר מדריגה עד שנכנסתי להיכל משיח ששם לומד משיח
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
כי הנאה להם למעלה כשאני מיחד יחודים למטה על ידי תורתיהם הקדושה
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
ויתגלה בעולם ,ויפוצו מעינותיך חוצה מה שלימדתי אותך והשגת ,ויוכלו גם המה
לעשות יחודים ועליות כמוך ,ואז יכלו כל הקליפות ,ויהיה עת רצון וישועה,
ותמהתי על זה והיה לי צער גדול באריכות הזמן כל כך מתי זה אפשר
להיות.
שלשה דברים סגולות ושלושה שמות הקדושים שאפשר בקלות ללמוד
אך ממה שלמדתי בהיותי שם שלשה דברים סגולות ושלושה שמות הקדושים
והם בנקל ללמוד ולפרש ונתקרר דעתי וחשבתי אפשר שעל זה יוכלו גם
אנשי גילי לבוא למדריגה ובחינה כמותי דהיינו בהיותם יכולים לעלות וילמדו
וישיגו כמו אני ולא ניתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת ,ובקשתי עבורך ללמד
אותך ולא הורשיתי כלל ומושבע ועומד אני על זה.
שלב שלישי ,לא לשכוח כי השם לנגדי בשעת תורה ותפילה ולייחד כי בכל אות
יש עולמות נשמות ואלוקות
אך זאת אני מודיעך והשם יהיה בעזרך לנוכח תהי ה' דרכך ועל יליזו בעת
תפילתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד כי בכל אות
ואות יש עולמות ונשמות ואלוקות ועולים ומתקשרים ומתיחדים זה עם זה
ואחר כך מתקשרים ומתיחדים האותיות ונעשה תיבה ומתיחדים יחוד אמיתי
באלוקות ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה מהנאמר לעיל ומתיחדים כל
העולמות כאחד ועולים ונעשה שמחה ותענוג גדול לאין שיעור בהבינך
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
אמרו עליו ,שהוא יודע את הקץ ,והוא למד את האגרת בכל יום.
על כן הדפסנו הספר הקדוש ,וחילקנו לקטעים עם כותרות ,תמצית הענין לכל
קטע וקטע .ואותיות גדולות מאירת עיניים.

ו
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כל מהעונין לומר הסגולות האלו בכל יום ,יתקשר אלינו ויקבל בחינם ,טל:
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כל במעונין להדפיס הספר הזה בכל העולם כולו לקרב קץ הישועה ולהציל
את אחינו בני ישראל מכל צרה וצוקה ,נשלח לו בחינם שילך לבית הדפוס
בעירו ,ונשלח להם הקובץ הזה ,ובזכות שיתפרסם הבטחת הבעל שם טוב
זי"ע ,יתקיים מה ששאל את פי משיח אימת אתי מר ,והשיב המשיח ,בזאת תדע,
בעת שיפרסם למודך ויתגלה בעולם ,ויפוצו מעינותיך חוצה מה שלימדתי אותך
והשגת ,ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ,ואז יכלו כל הקליפות,
ויהיה עת רצון וישועה ,ותמהתי על זה והיה לי צער גדול באריכות הזמן כל
כך מתי זה אפשר להיות ,עכל"ק.
והתשובה על זה ,הכל תלוי בידינו ,אם נפרסם הספר הקדוש הזה בכל
כוחינו בכל העולם כולו ,וכולם ילמדו בזה ,ויצעקו אל ה' שיערה עלינו
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,
אבל לעתיד ,לפני ביאת המשיח הקב"ה יודיעם ,ואז יהיו מתפללים ונענים,
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
זה יכולים לעלות ללמוד ולהשיג ולעשות יחודים כמותו ,ואז יכלו כל
הקליפות ,ויהיה עת רצון וישועה שלימה במהרה בימינו אמן
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
לעדות ביעקב ובישראל ,איך שהמוציא כתב זה הרבני היקר משפחת רם מו"ה גבריאל גינז
נ"י ,מוביל אתו עמו כתב יד קודש ,מרבינו מאור הגולה הבעש"ט זצוק"ל ,ובא לידו בדרך פלא
מאוד ,כאשר יספר פנים אל פנים .והנה היה זה הכתב נכתב על קלף למראה עיני כבוד מו"ח
הרב הגאון והצדיק המנוח מו"ה שמואל ראזענבערג זצ"ל ,בהי' אב"ד דפה ושמח בקריאתו
הכתב הלזה כמוצא שלל רב ,והנה מקצת דברי הכתב נדפסו בספר כתר שם טוב מהבעש"ט.
ובהכתב על קלף מוסיף והולך דברים שנחסרו מן הדפוס לאיזה סבה ,וכל הקורא בו יתענג
ברב עונג מחמת הדברים הסגולים להקוראים בו ,ושם נאמר התועלת הנרצה ,ולא באתי בזה
אלא להעיד כי מו"ח זצ"ל היה מחזיק הכתב יד מיד הבעש"ט זצ"ל בעצמו ,ולא להעתקה
בעלמא ,ועל כן הכתב הלזה הוא יקר מפז ומפנינים לכל קורא

משכיל.

פה אונצדארף שנת עטרת

יהודא הלוי האראוויטץ.
גם אני הצעיר כחלא לגבי חמרא ,הנני כיהודא ועוד לקרא ,כי אותיותיו של הבעש"ט
הקדוש זי"ע האירו לנגד עיני כ"ק אא"ז מו"ר זלה"ה הכ"מ ,ושמח מאד בדבריו הנאמרים
באמת ואמונה היורדים חדרי בטן ,וה' יראני נפלאות מתורתו ויגלה מטמרין ומלאה הארץ
דעה את ה' בב"א ,כעתירת הכ"ד או"ד יום הנ"ל לפרט הנ"ל.

יוסף יונה צבי הלוי איש הורוויטץ
אב"ד דפה ק"ק או"ד יצ"ו

ח
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הקדמה מהמוציא לאור בראשונה
אגרת כתב יד הנ"ל מרבינו הקדוש ר' ישראל בעש"ט זלה"ה זי"ע ,בא לידי בדרך נפלא
מאד ,ועתה הבאותיו על הדפוס לזכות את הרבים ,וזאת ידוע לכל שדבריו הקדושים המה
שמורה מעולה וקמיעי בדוקה לכל נשאו ,ולהביאם אל תוך הבית ,והנה העידו כמה צדיקים
גדולי הדור ז"ל כאשר תראו מכתבי התעודה מרבנים הגדולים שליט"א שהכתבים הנ"ל כתב
בכתב ידו הקדושה ,ובוודאי יועיל לכל המעיין בזה להלהיב לבו לעבודת השם יתברך,
ושיענה מן השמים כפי הצורך בדבר ישועה ורחמים ,כאשר מבטיח הקדוש זי"ע בעצמו
בהאגרת הנ"ל .על כן אהוביי אחי וריעי ,משכו וקחו לכם בכסף זה ספר סגולה מרבינו
הקדוש הבעש"ט זלה"ה זיע"א ,המראה הנורא הזאת אשר כל רואיו יעידון ויגידון שכל דבריו
המה על פי רוח הקודש וגילוי אליהו ז"ל ,זכות הצדיק הנורא הזה יעמוד לנו שנהיה מעובדי
ה' כל הימים ,ויצליח דרכינו בדרך אמת ,על דרך לב טהור ברא לי וכו' ,ונזכה לביאת
גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הקדמה לתוצאה שניה
עד כה אין בידינו מתורת הבעש"ט זי"ע מעצם כתב ידו הקדושה רק אלו הג' מכתבים ,אשר
העיד עליהם בעצמו שכתבם על קלף שליל בקדושה ובטהרה בסוד אותו ואת בנו ועל דרך
למען אשר יצוה את בניו ,כמבואר בפנים.
ויש עוד איזהו מכתבים בהתמים שיש בם מתורתיו ,ורק אחד הוא אשר הועד עליו שהוא
כתב ידו בהתאים ע"י ליטאגראפיע ,אכן כל תורותיו המה מתלמודיו הקדושים בשם שמ"מ,
והגם שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם אעפ"כ חשובים ויקרים אלו הדברים ביותר מפני שהם
מיעוט המציא ,ומפני שנתן בהם כחו וחיותו וקדושתו ,ובעצמו מבאר מהותם הנורא ,ובאמת
נראה לעיני כל רואיהם שאינם כפשיטים ,כמו שמובאים דבריו בשם שמ"מ וכהנה ,בפרט
באגרת הג' הרבה דברים שאין להם שייכות זה לזה ,ואין להם פירוש המעיין בהם יוצא
כהנה וכהנה ,מזה נראה מפורש שהאגרות אלו המה כלם שמות הקדושים וציריפי שמות,
ובפרט כאשר מפרש פעולת כל אגרת ,מבואר שהם קמיעות מומחים מצריפי שמות ,ואם כי
קמיעותיו לא היה בהם רק שמו ישראל בע"ש ]בעל שם[ ,או ישראל בן שרה ,או ישראל בן
אליעזר כידיע מר"ר יצחק דרהאביטשר זי"ע ,מר"ש דברים אלו אפשר גם שמו בקרבו.
ובאולי אלו הג' האגרות הם השלשה סגולות אשר רמז עליהם הבעש"ט זי"ע באגרת א',
שאמר משיח צדקנו שעל ידם יבא משיח ,במהרה בימינו אמן.
המוציא לאור
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ספר

ׁ ַש ֲע ֵרי יְ ׁש ּו ָעה

ַהבְ ָט ַחת הבעש"ט
w

ִא ּג ֶֶרת א'

N

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ,יִ שְׂ א ּו ָה ִרים וְ ַה ְּנ ָהרוֹ ת ַה ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם לְ ַמ ְח ַמד
ֵעינַ י וְ ֶח ְמדַּ ת לְ בָ בִ י ,לַ יִ ׁש וְ לָ בִ יאֻ ,מ ְפלָ ג ְּבתוֹ ָרה וַ ֲח ִסידוּתָ ,חכָ ם
ָע ִדיף ִמ ָּנבִ יאָ ,ה ַרב ֶה ָח ׁשוּב ִ ּג ִיסי וְ ֵר ִעי ְּכ ָאח לִ יָ ,ה ַרב מוֹ ֵרנ ּו ַר ִּבי
ישת ׁ ְשלוֹ ְמ ָך
ֵ ּג ְר ׁשוֹ ן קיטויר ׁ ֶש ִ ּי ְחיֶ ה לְ א ֶֹר ְך יָ ִמים טוֹ בִ יםַ .א ַחר דְּ ִר ׁ ַ
ַה ּטוֹ בֲ ,אצַ ֵ ּין לְ ָך ֵאיזֶ ה ּו ִחדּ ו ׁ ֵּשי ֱא ֶמת ׁ ֶש ָעל ּו ַעל מ ִֹחי.
לְ הָ ִבין ּולְ הַ ּ ִשׂ יג ְּבחָ ְכ ָמתוֹ ׁ ֶשל צַ ִ ּדיק הָ א ֱֶמת ,לֹא יָכוֹ ל ַרק ִמי ׁ ֶש ָּגדוֹ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו

ַה ִּנ ְמצָ א ָּכזֶ ה ִא ׁיש נָ בוֹ ןא וְ כוּלֵ יַּ ,ת ְרגּ וּם אוּנְ ְקלוּסַ ,ה ִּנ ׁ ְש ָּכח ַּכדִּ יןִ ,אם
נֵ לֵ ְך וּנְ בַ ֵּק ׁש ֲהנִ ְמצָ א ָּכמוֹ הוֵּ ,אין נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם ָּכמוֹ ָך וְ גוֹ ֵמרִּ ,כי לַ ְחקֹר
ִמי נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם צָ ִר ְיך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה זֶ ה יוֹ ֵתר נָ בוֹ ן וְ ָחכָ ם ָּכמוֹ ָך וְ כו ֵּּלי.
RRëQQ
א

מקץ מ"א-ל"ח-ל"ט ועי' לקמן ע' יד:

י

שערי ישוע‰ - ‰בטחת ‰בעל שם טוב
ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ּי ֵׁש וְ נִ ְתהַ ָ ּוה ּ ָבעוֹ לָ ם הַ ּכֹל ה ּוא זִ ּו ּוגִ ים וְ יִ ח ּו ִדים

ִא ָיתאבָּ ,כל ַרב ְּבבָ בֶ ל ,וְ כָ ל ַר ִּבי ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלִּ ,כי ְּב ִחינַ ת ָחכְ ָמה
אשית ָחכְ ָמה )וב'(
וּבִ ינָ ה נִ ְת ּ ַפ ׁ ּ ֵשט ְּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם ,גוְ הוּא )ר"ב( ר׳ ֵר ׁ ִ
ִהיא ִּבינָ ה ,וְ כָ ל ִענְ יְ נֵ י ו ַּמ ֲע ֵׂשה ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַהכּ ֹל הוּא זִ ּווּגִ ים
וְ יִ חו ִּדיםַ ,רק ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ׁש ׁ ָשם נְ בִ יע ּו ַהאי אוֹ ת י' ,וְ ִעם נְ בִ ַיע ֵמ ֵאין סוֹ ף
ׁ ֶשהוּא אוֹ ת י' נִ ְק ָרא ַר ִּבי ,וְ הוּא ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּדב ּוק ּ ַבה' ְּבתוֹ ָרה ּו ִמ ְצווֹ ת ִהיא ְּב ִחינַת אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ כֵ ן לְ הֵ פֶ ְך

ִא ָיתא בש"ס ,ד ָּכל ַהדָּ ר ְּב ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל דּ וֹ ֶמה ְּכ ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֱאלוֹ ַק',
וְ כָ ל ַהדָּ ר ְּבחוּץ־לָ ָא ֶרץ דּ וֹ ֶמה ְּכ ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֱאלוֹ ַק' ,וְ ִה ְק ׁש ּו ַהדִּ ּיו ִּקים
ַא ֲה ָד ֵדי ,וְ גַ ם היצבע בארעה וְ כוּלֵ י ,וּבֵ אוּר זֶ ה ַעל ּ ִפי ַמה ׁ ּ ֶש ֵּב ֵאר ַעל
ו ִמ ׁ ְשנָ ה ַמה ֵּבין ַּתלְ ִמ ֵידי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו לְ ַתלְ ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִּבלְ ָעם
ָה ָר ׁ ָשע ,וְ ָהכִ י נַ ִּמי )וְ גַ ם זֶ ה( ָּכ ְך ִמי ׁ ֶשהוּא ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו
ו ַּמ ְת ִמיד ַּב ּתוֹ ָרה וּבַ ֲעבוֹ ַדת ה׳ ָּכל ַה ּיוֹ ם וְ נִ ְק ָרא דָּ ר ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ו ַּפ ַעם ֶא ָחד נִ זְ דַּ ֵּמן לוֹ ִּב ּטוּל ּתוֹ ָרה אוֹ ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָאז דָּ ר ְּבח ּוץ לָ ָא ֶרץ,
דּ וֹ ֶמה לוֹ ְּכ ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֱאלוֹ ַק' ,וּבְ ֵה ֶפ ְך וְ כוּלֵ י.
עֲ בוֹ ַדת הַ ַ ּצ ִ ּדיק לְ הַ עֲ לוֹ ת אַ נְ ׁ ֵשי עֲ שִׂ ּיָה אֶ ל ְּב ִחינַת ַמ ְח ׁ ָשבָ ה

ז ָּכל ַמה ׁ ֶש ִּת ְמצָ א יָ ְד ָך לַ ֲע ׂשוֹ ת ְּבכ ֲֹח ָך ֲע ֵׂשהֵ ּ ,פרו ּׁש לְ ַה ֲעלוֹ ת ַאנְ ׁ ֵשי
ֲע ִׂש ָ ּיה ֶאל ַה ַּמ ְח ׁ ָשבָ ה ׁ ֶש ִּנ ְק ֵראת י ּו"ד ,יָ ד׳׳וֹ .
RRëQQ
ב בהקדמת תיק"ז ובתיקוזו"ח ד׳ ק"ד:
ג כ"ז עי' בס' בעש"ט פ' תולדות אות ד׳ ובהזהר שם אות א'.
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ּ ֵתא ּור עֲ לִ ּיַת הַ ְּנ ׁ ָש ָמה

ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ׁ ְשנַ ת תקע"ז ]תק"ז[ָ ,עשִׂ ִיתי ַה ׁ ְש ָּב ַעת
וְ ַדע ח ִּכי ְּבר ׁ
ֲעלִ יּוֹ ת ַה ְּנ ׁ ָש ָמהַּ ,כ ָ ּיד ּו ַע לְ ָך ,וְ ָר ִא ִיתי דְּ בָ ִרים נִפְ לָ ִאים ְּב ַמ ְר ֶאהַ ,מה
ׁ ֶשלּ ֹא ָר ִא ִיתי וְ לָ ַמ ְד ִּתי ְּב ַה ֲעלוֹ ִתי לְ ׁ ָשם ִּבלְ ִּתי ֶאפְ ׁ ָש ִרי לְ ַס ּ ֵפר ּולְ ַד ֵּבר
ֲא ִפיל ּו ּ ָפנִ ים ֶאל ּ ָפנִ יםַ ,א ְך ַּב ֲחזָ ָר ִתי לְ גַ ן ֵע ֶדן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ָר ִא ִיתי ַּכ ָּמה
נְ ׁ ָשמוֹ ת ַה ַח ִ ּיים וְ ַה ֵּמ ִתים ַהיְ דו ִּעים לִ י וְ ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ דו ִּעים לִ יְּ ,בלִ י
ׁ ִשעוּר ו ִּמ ְס ּ ָפרְּ ,ב ָרצוֹ א וָ ׁשוֹ ב לַ ֲעלוֹ ת ַמ ֲעלוֹ ת לָ עוֹ לָ ם דֶּ ֶר ְך ָה ַע ּמוּד
ַה ָ ּידו ַּע לְ יוֹ ְד ֵעי ֵחןְּ ,ב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה וּגְ דוֹ לָ הֲ ,א ׁ ֶשר יִ לְ ֶאה ַה ּ ֶפה לְ ַס ּ ֵפר
וְ כָ בֵ ד ָהאֹזֶ ן ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ִמ ׁ ּ ְשמוֹ ַע ,וְ גַ ם ְר ׁ ָש ִעים ַר ִּבים ָחזְ ר ּו ִּב ְת ׁשוּבָ ה,
וְ נִ ְמ ַחל לָ ֶהם ֲעווֹ נוֹ ֵת ֶיהםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ֶש ָהיָ ה ֵעת ָרצוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּגם ְּב ֵעינַ י
יִ ּ ָפלֵ א ְמאֹדֶ ׁ ,ש ַּכ ָּמה וּבְ ַמה נִ ְת ַק ְּבל ּו ִּב ְת ׁשוּבָ הֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת
אוֹ ָתם ,וְ ָהיָ ה ֵּבינֵ ֶיהם ַ ּגם ֵּכן ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ְמאֹד ,וְ ָעל ּו ַ ּגם ֵּכן ָּב ֲעלִ ּיוֹ ת
ַה ֶּנ ֱא ָמרוֹ ת לָ ֵעיל.
יקים ִּב ְק ׁש ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו לַ עֲ לוֹ ת ִע ּ ָמהֶ םְּ ,כ ֵדי לַ עֲ זֹר לָ הֶ ם
נִ ְׁשמוֹ ת הַ ַ ּצ ִ ּד ִ

וְ כֻ ָּלם ְּכ ֶא ָחד ִּב ְק ׁש ּו ִמ ֶּמ ִּני וְ ִה ְפצִ יר ּו ִּבי ַעד בּ וֹ ׁשְּ ,באוֹ ְמ ָרם לְ ר ּום
ַמ ֲעלַ ת ְּכבוֹ ד תוֹ ָר ְת ָךֲ ,חנָ נְ ָך ה' ְּבבִ ינָ ה יְ ֵת ָרה לְ ַה ּ ִ ׂשיג וְ לָ ַד ַעת
ֵמ ִענְ יָ נִ ים ָה ֵאלֶ הִ ,ע ָּמנ ּו ַּת ֲעלֶ ה ,לִ ְהיוֹ ת לָ נ ּו לְ ֵעזֶ ר וְ לְ ַס ַעד .ו ֵּמ ֲח ַמת
ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ֵּבינֵ ֶיהםָ ,א ַמ ְר ִּתי לַ ֲעלוֹ ת ִע ָּמ ֶהם,
וּבִ ַּק ׁ ְש ִּתי ִמ ּמוֹ ִרי וְ ַר ִּבי ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶש ֵ ּילֵ ְך ִע ִּמיִּ ,כי ַס ָּכנָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה לֵ ילֵ ְך
וְ לַ ֲעלוֹ ת לָ עוֹ לָ מוֹ ת ָה ֶעלְ יוֹ נִ יםִּ ,כי ִמ ּיוֹ ם ֱהיוֹ ִתי ַעל ָע ְמ ִדי לֹא ָעלִ ִיתי
ָּב ֲעלִ ּיוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָּכמוֹ הוּ.
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אגרת הזה היא בסו"ס בן פורת יוסף.
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יסתוֹ לְ הֵ יכַ ל ָמ ִׁשיחַ וְ שִׂ ְמחַ ת הַ ּ ַת ּ ָנ ִאים וְ הָ אַ ּמֹוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ְּמיַחֵ ד יִ ח ּו ִדים
ְמ ָתאֵ ר ְּכנִ ָ
ַעל יְ ֵדי ּתוֹ ָר ֵתיהֶ ם הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים

וְ ָעלִ ִיתי ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ הַ ,עד ׁ ֶש ִּנכְ נַ ְס ִּתי לְ ֵהיכַ ל ָמ ׁ ִש ַיחֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָשם
לוֹ ֵמד ָמ ׁ ִש ַיח ּתוֹ ָרה ִעם ָּכל ַה ַּת ָּנ ִאים וְ ַה ַ ּצדִּ ִיקים ,וְ גַ ם ִעם ׁ ִשבְ ָעה
רוֹ ִעים ,וְ ׁ ָשם ָר ִא ִיתי ִׂש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ַעד ְמאֹד ,וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע לְ ִׂש ְמ ָחה
ַמה ּזוֹ עוֹ ָׂשה ,וְ ָהיִ ִיתי סוֹ בֵ ר ׁ ֶש ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה זוֹ ַחס וְ ָחלִ ילָ ה ַעל ּ ְפ ִט ָיר ִתי
ֵמ ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ,וְ הוֹ ִדיע ּו לִ י ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶש ֵאינִ י נִ ְפ ָטר ֲע ַדיִ ןִּ ,כי ֲהנָ ָאה
לָ ֶהם לְ ַמ ְעלָ ה ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמיַ ֵחד יִ ח ּו ִדים לְ ַמ ּ ָטהַ ,על יְ ֵדי ּתוֹ ָר ֵת ֶיהם
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֲ ,אבָ ל ַמהוּת ַה ּ ִ ׂש ְמ ָחה ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה.
ָבוא? ּו ְת ׁש ּובָ תוֹ וְ צַ עֲ רוֹ ַעל ּ ָכל ּ ָכ ְך הַ ְר ּ ֵבה זְ ַמן ַעד
ׁשוֹ אֵ ל אֶ ת הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ָמ ַתי י ֹ
תו
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּג ּ ֶלה ַמ ְעיְ נוֹ ָתיו וְ הַ ּ ָשׂ גָ ֹ

וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ּ ִפי ָמ ׁ ִש ַיחֵ ,א ַימת ָא ֵתי ַמר .וְ ֵה ׁ ִשיבְּ ,בזֹאת ֵּת ַדעְּ ,ב ֵעת
ׁ ֶש ְ ּי ַפ ְר ֵסם לִ ּמו ְּד ָך ,וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה ָּבעוֹ לָ ם ,וְ יָ פוּצ ּו ַמ ְעיְ נוֹ ֶת ָיך חוּצָ הַ ,מה
ׁ ּ ֶש ִּל ַּמ ְד ִּתי אוֹ ְת ָך וְ ִה ּ ַשׂ גְ ָּת ,וְ י ּוכְ ל ּו ַ ּגם ֵה ָּמה לַ ֲעשׂ וֹ ת יִ ח ּו ִדים וַ ֲעלִ יּוֹ ת
ָּכמוֹ ָך ,וְ ָאז יִ כְ ל ּו ָּכל ַה ְּקלִ ּפוֹ ת ,וְ יִ ְהיֶ ה ֵעת ָרצוֹ ן וִ ׁיש ּו ָעה .וְ ָת ַמ ְה ִּתי ַעל
זֶ ה ,וְ ָהיָ ה לִ י צַ ַער ָ ּגדוֹ ל ַּב ֲא ִריכ ּות ַה ּז ְַמן ָּכל ָּכ ְךָ ,מ ַתי זֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר
לִ ְהיוֹ ת.
ְׁשל ׁ ָֹשה ְ ּדבָ ִרים ְסג ֻּלוֹ תּ ,ו ְׁשלוֹ ׁ ָשה ׁ ֵשמוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר ְּב ַק ּל ּות לִ לְ מֹד

ַא ְך ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ָּל ַמ ְד ִּתי ִּב ְהיוֹ ִתי ׁ ָשםְ ׁ ,של ׁ ָֹשה דְּ בָ ִרים ְסגֻ לּ וֹ תּ ,ו ׁ ְשל ׁ ָֹשה
ׁ ֵשמוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,וְ ֵהם ְּבנָ ֵקל לִ לְ מֹד וּלְ ָפ ֵר ׁש .וְ נִ ְת ָק ֵרר דַּ ְע ִּתי,
וְ ָח ׁ ַשבְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ַעל ֶזה י ּוכְ ל ּו ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי ִ ּגילִ י לָ בוֹ א לְ ַמ ְד ֵרגָ ה
ּובְ ִחינָ ה ְּכמוֹ ִתי ,דְּ ַהיְ נ ּו ִּב ְהיוֹ ָתם יְ כוֹ לִ ים לַ ֲעלוֹ ת וְ יִ לְ ְמד ּו וְ יַ ּ ִ ׂשיג ּו ְּכמוֹ
ֲאנִ י .וְ לֹא ִנ ְּתנָ ה ְר ׁש ּות ָּכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי לְ גַ לּ וֹ ת זֹאתּ .ובִ ַּק ׁ ְש ִּתי ֲעב ּו ְר ָך
לְ לַ ֵּמד אוֹ ְת ָך ,וְ לֹא ֻה ְר ׁ ֵש ִתי ְּכלָ לּ ,ו ֻמ ׁ ְש ָּבע וְ עוֹ ֵמד ֲאנִ י ַעל זֶה.
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ישי ,לֹא ִל ְׁש ּכֹחַ ִּכי הַ ּ ׁ ֵשם לְ נֶגְ ִ ּדי ִּב ְׁש ַעת ּתוֹ ָרה ּו ְת ִפ ּ ָלה ּולְ יַחֵ ד ִּכי
ׁ ָשלָ ב ְׁש ִל ִׁ
ְּבכָ ל אוֹ ת י ֵׁש עוֹ לָ מוֹ ת נְ ׁ ָשמוֹ ת וֶ ֱאלֹק ּות

ַא ְך זֹאת ֲאנִ י מוֹ ִד ֲיע ָך ,וְ ַה ׁ ּ ֵשם יִ ְהיֶ ה ְּב ֶעזְ ְר ָך ,לְ נֹכַ ח ְּת ִהי ה' דַּ ְר ְּכ ָך וְ ַאל
יַ ִּליז ּו ְּב ֵעת ְּת ִפ ָּל ְת ָך וְ לִ ּמו ְּד ָך ,וְ כָ ל דִּ בּ וּר וְ ִדבּ וּר וּמוֹ צָ א ְׂש ָפ ֶת ָיך ְּתכַ ֵ ּון
לְ יַ ֵחדִּ ,כי ְּבכָ ל אוֹ ת וְ אוֹ ת יֵ ׁש עוֹ לָ מוֹ ת ּונְ ׁ ָשמ ֹות וֶ ֱאלֹק ּות ,וְ עוֹ לִ ים
ו ִּמ ְת ַק ׁ ּ ְש ִרים ו ִּמ ְתיַ ֲח ִדים זֶ ה ִעם זֶ ה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ַק ׁ ּ ְש ִרים
ו ִּמ ְתיַ ֲח ִדים ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ,וְ נַ ֲע ֶׂשה ֵּתבָ הּ ,ו ִמ ְתיַ ֲח ִדים יִ ח ּוד ֲא ִמ ִּתי
ָּב ֱאלֹק ּות ,וְ ִתכְ לֹל נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך ִע ָּמ ֶהם ְּבכָ ל ְּב ִחינָ ה ּובְ ִחינָ ה ֵמ ַה ֶּנ ֱא ָמר
לָ ֵעיל ,ו ִּמ ְתיַ ֲח ִדים ָּכל ָהעוֹ לָ מוֹ ת ְּכ ֶא ָחד ,וְ עוֹ לִ ים וְ נַ ֲע ֶׂשה ִׂש ְמ ָחה
וְ ַת ֲענוּג ָ ּגדוֹ ל לְ ֵאין ׁ ִשעוּרַּ ,ב ֲהבִ ינְ ָך ְּב ִׂש ְמ ַחת ָח ָתן וְ כַ ָּלה ְּב ַק ְטנוּת
וְ גַ ׁ ְשמוּת ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ַּב ַּמ ֲעלָ ה ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה ָּכזֹאת .וּבְ וַ דַּ אי ה' יִ ְהיֶ ה
ְּב ֶעזְ ְר ָך ,וּבְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְפנֶ ה ַּתצְ לִ ַיח וְ ַת ְׂש ִּכילֵּ ,תן לְ ָחכָ ם וְ יֶ ְח ַּכם עוֹ ד.
ְּבבַ ָּק ׁ ָשה ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ַּת ֲחזֹר לִ ְקרֹא ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ִא ֶ ּג ֶרת ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים לָ ֵעיל
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּבח ֶֹד ׁש ,וּכְ ַתבְ ִּתים ַעל ְקלָ ף ָּכ ׁ ֵשר ,לְ ַמ ַען יִ ְהיֶ ה לְ ָך
לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת.
הַ ְב ָטחַ ת הבעש"ט לְ כָ ל הַ יְ ׁש ּועוֹ ת

ּומ ּובְ ְט ַחנִ יֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ֶאת דְּ בָ ַרי ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים לָ ֵעיל ִמ ְּקלָ ף הנ"ל
ְּב ָט ֳה ָרה ,לְ חֹלִ י ְמ ֻס ָּכןּ ,ולְ ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ ד ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ןּ ,ולְ כָ ל
ַה ִּנצְ ָרכִ ים לִ ׁיש ּו ָעה ּולְ ַר ֲח ִמים ,יַ ֲענ ּו אוֹ ָתם ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ְּכ ִפי צָ ְרכֵ ֶיהם.
ֲשר ָטמ ּון וְ גָ נ ּוז ְּב ִק ְר ּבוֹ
ּ ָכל ַמה ׁ ֶש ּי ֵׁש ּ ָבעוֹ לָ ם ,לְ ב ּו ׁש לְ כֹחַ ֱאל ִֹקי א ׁ ֶ

וְ ַת ֲא ִמין לִ יֶ ׁ ,ש ֵאין ְמגַ ָּמ ִתי ִּכי ִאם לְ גַ לּ וֹ ת ָה ֱאלֹקוּת ָּבעוֹ לָ ם ַה ׁ ּ ָש ֵפל
וְ ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַה ֶ ּזה ,וּבָ ָא ָדם ַה ַּת ְח ּתוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵאין בּ וֹ ׁש ּום ֵאבֶ ר וְ ׁשוּם כּ ַֹח ַמה
ׁ ּ ֶש ֵאין לְ בו ּׁש לַ כּ ַֹח ָה ֱאל ִֹקי ֲא ׁ ֶשר ָטמוּן וְ גָ נוּז ְּב ִק ְרבּ וֹ  ,וְ כֵ ן ָּכל ַהדְּ בָ ִרים
ַה ִּנ ְמצָ ִאים ָּבעוֹ לָ םַ ,מ ָּמ ׁש לֵ ית ֲא ָתר ּ ָפנוּי ִמינֵ ּיה ,וְ גָ דוֹ ל כּ ַֹח
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ַה ַּצדִּ ִיקים ׁ ֶש ְּמ ַד ִּמין צו ָּרה לְ יוֹ צְ ָר ּהִּ ,כי ֵאין לְ ָך ְּתנ ּו ָעה וְ ִדבּ ּור וְ כ ַֹח ַמה
ׁ ּ ֶש ֵאינוֹ מוֹ ֶרה ַעל יִ חוּד ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶּלה.
ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶשחָ סֵ ר לְ אָ ָדם ,הַ ִח ּ ָסרוֹ ן ּ ַב ּ ְׁש ִכינָה ,וְ יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ַעל חֶ ְסרוֹ ן הַ ּ ְׁש ִכינָה

והורינו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ַה ַ ּצדִּ ִיקים זִ כְ רוֹ נָ ם לִ בְ ָרכָ הֵ ,א ְיך לְ ַק ׁ ּ ֵשר ֶאת ַעצְ מוֹ
ְּביִ חוּד ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךֲ ,א ִפיל ּו ְּב ִׂשיחוֹ ת ֻח ִּליןַ ,עד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים זִ כְ רוֹ נָ ם לִ בְ ָרכָ ה ,וְ ָעלֵ ה ּו לֹא יִ בּ וֹ ל זוֹ ִׂשיחוֹ ת ַּתלְ ִמ ֵידי
ֲחכָ ִמיםִּ ,כי צַ דִּ ַיק ָ ּיא ִאינוּן ׁ ְשלו ֵּחי דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָיתא ,ו ַּמה ׁ ּ ֶש ָח ֵסר לָ ֶהם
יֵ ְדעוּן ׁ ֶש ִח ָּסרוֹ ן זֶ ה הוּא ַּב ׁ ּ ְשכִ ינָ ה ,וְ יִ ְת ּ ַפלְ ל ּו ׁ ֶש ְ ּי ַמ ֵּלא ַה ִח ָּסרוֹן ׁ ָשם,
וְ לֹא ׁ ֶש ְ ּיכַ ֵ ּון לַ ֲהנָ ַאת ַעצְ מוֹ  .וְ הוּא ְּכלָ ל ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,שהוּא ָח ִסיד ַה ִּמ ְת ַח ֵּסד
ִעם קוֹ נוֹ  ,וְ לֹא ִעם ַעצְ מוֹ .
הַ ַ ּצ ִ ּדיק מוֹ ׁ ֵש ְך ּ ָכל הַ ִּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ְּב ׁש ֶֹר ׁש נִ ְׁש ָמתוֹ ּ ,ו ַמעֲ לֶ ה אוֹ ָתם לַ ּבוֹ ֵרא

וְ ַה ּסוֹ ד ט ִא ׁ ּ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּלה יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ,י ְּבג׳ ׁ ֶש ַה ַּצדִּ ִיקים דּ וֹ ִמים
לְ ִאילָ ן ַה ָּנטו ַּע ִּב ְמקוֹ ם ָט ֳה ָרהֵ ּ ,פרו ּׁש ׁ ֶש ְּכמוֹ ׁ ֶש ּזוֹ ְר ִעין דָּ בָ ר ָּב ָא ֶרץ ָאז
ַמ ְמ ׁ ִש ְיך ָּכל ַהכּ ֹחוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ָא ֶרץ לְ תוֹ ְך ַה ֶ ּז ַרע וּמוֹ צִ יא ַה ּ ֵפרוֹ תָּ ,כ ְך
ַה ַּצ ִדיק ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ַמ ְמ ׁ ִש ְיך ַה ִּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ׁ ּש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ָמתוֹ יאבס"ד
ְּ]בכָ ל דָּ בָ ר[ ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם ,ו ַּמ ֲעלֶ ה אוֹ ָתן ַה ִּניצוֹ צוֹ ת לַ בּ וֹ ֵרא יִ ְת ָּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ,
וְ כָ ל ֶא ָחד צָ ִר ְיך לְ ִה ְתנַ ֵהג ַעל ּ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ַ ,מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵּכן ַה ּתוֹ ֵפס
ַמ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶשל ֲחבֵ רוֹ זֶ ה וְ זֶ ה לֹא נִ ְת ַק ְ ּי ָמה ְּביָ דוֹ ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ן ,יב ַה ְר ֵּבה
ָע ׂש ּו ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ָחאי וְ לֹא ָעלְ ָתה ְּביָ ָדםְ ,רצוֹ נוֹ לוֹ ַמר ׁ ֶשלּ ֹא
ָהי ּו ִּבבְ ִחינָ ה זוֹ וּלְ כָ ְך לֹא ָעלְ ָתה ְּביָ ָדם.
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ְׁשל ׁ ָֹשה ְּב ִחינוֹ ת ּ ַבעֲ בוֹ ַדת הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ּ ָב ַר ְך

טו

וְ ַדע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ג׳ ְּב ִחינוֹ ת ְּב ֵס ֶדר ֲעבוֹ ַדת ה׳ יִ ְת ָּב ַר ְך :א׳ֶ ׁ .ש ַ ּי ֲעלֶ ה ַ ּגם
ַה ַּק ְטנוּת ִּב ֵימי ַה ַ ּג ְדלוּת ,וְ זֶ ה ֵּבאוּר יג ּ ֵפרו ּׁש ָאחוֹ ר וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י.
ְּב ִחינָ ה ב'ִ ,אם חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא לֹא יִ זְ ֶּכה לָ בֹא לְ ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ַ ּג ְדלוּת,
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ִאם יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא ְּב ַמ ְד ֵרגַ ת ַה ַּק ְטנוּתָ ,אז ַמ ְמ ִּתיק ַהדִּ ינִ ין
ַעל יְ ֵדי מנצפ"ךְּ .ב ִחינָ ה ג'ְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ְּבגֶ ֶדר ַה ׁ ּ ִשכְ ָחה ְּבלִ י דַּ ַעת ,וְ זֶ ה
ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ּ ָפסוּק ידוְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתירְּ ,בדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו ִּב ְמ ַעט
ַה ּ ֵ ׂשכֶ ל ִּב ְמאֹד ְמאֹד ,צָ ִר ְיך לְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ְּביִ ְר ַאת ה' ,וּלְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד
ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ָּת ִמיד ְּביִ ְר ָאה וּבְ ֵא ָימה ,וַ ֲא ִפיל ּו ְּב ֵעת ַה ִּל ּמוּד טוֹ ב לָ נו ַּח
ְמ ַעט ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם ִמ ִּל ּמוּדוֹ וּלְ ִה ְתבּ וֹ ֵדד ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ ֲ ,הגַ ם ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת זֶ ה
יִ ְת ַּב ּ ֵטל ְקצָ ת ִמ ִּל ּמוּדוֹ ִּ ,כי לֹא ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִע ָּקר ֶא ָּלא ַה ַּמ ֲע ֶׂשה.
וּבָ זֶ ה ִהנְ נִ י דּ וֹ ֵר ׁש ׁ ְשלוֹ ְמ ָךְּ ,בלֵ ב וּבְ נֶ ֶפ ׁש ֲח ֵפצָ ה ,וּבַ ֲא ִמ ַירת ַח ִ ּיים
וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ כָ ל טוּב ,גִ ְיס ָך וְ אוֹ ַהבְ ָך ְּכנַ ְפ ׁ ִשי ְּכנַ ְפ ׁ ְש ָךַ ,ה ַּמ ְע ִּת ִירים ְּבכָ ל
ֵעת וְ ׁ ָש ָעה ְּב ַעד ְ ּג ֻא ָּלה וִ ׁישו ָּעה וַ ֲה ָר ַמת ֶק ֶרן יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּפֹה ק"עיש' ְ]ק ִהלּ וֹ ת ִעיר יִ שְׂ ָר ֵאל[ ֶמעזְ בּ וּז יעבב"א ]יִ בְ נֶ ה ִע ֵירנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה
בְ יָ ֵמינ ּו ָא ֵמן[ .ג' ּ ָפ ָר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָךְ ׁ ,שנַ ת תק"ז לִ ְפ ָרט ָק ָטן.
ַה ָק ָטן וְ ַה ׁ ּ ָש ֵפל ְּב ַאלְ ֵפי ,יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבן לַ ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָה ַרב מוֹ ֵרנ ּו ֱאלִ ֶיעזֶר
זֵכֶ ר צַ דִּ יק לִ בְ ָרכָ ה .טו
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ִ wא ּג ֶֶרת ב'

N

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ,יִ ְׂשא ּו ָה ִרים וְ ַה ְ ּגבָ עוֹ ת ַה ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם ָרב וּבְ ָרכָ ה
ִּב ְר ַּכת ׁ ָש ַמיִ ם וְ כָ ל טוּב ,לִ בְ נִ י יְ ַקר ָה ֵע ֶר ְך וַ ֲחבִ יבִ יָ ,ה ַרב ֶה ָח ׁשוּב
ָה ַר ָּבנִ י ֶה ָח ִסיד וְ כוּלֵ יַ ,הצְ נֵ ַע לֶ כֶ ת ִעם ה' וְ כוּלֵ יָ ,ה ַרב מה' צְ בִ י
ִה ְיר ׁשֶ ׁ ,ש ִ ּי ְחיֶ ה לְ א ֶֹר ְך יָ ִמים טוֹ בִ ים ָא ֵמן.
ידת א ֲָד ָמהּ ,ו ַמ ֵּגפָ ה
הַ ְב ָטחָ ה לְ ִה ּנָצֵ ל ִמ ּשׂ וֹ נְ אֵ י ִח ּנָם ׁשוֹ ְד ִדיםְּ ,כ ׁ ָש ִפיםּ ,ו ְר ִע ַ
רח"ל

ישת ׁ ְשלוֹ מוֹ ִּב ְפ ָר ֵטי ּ ְפ ָרטוּתֲ ,אגַ ֶּלה לְ ָך ֵאיזֶ ה ּו ִענְ יָ נִ ים
ַא ַחר דְּ ִר ׁ ַ
ְּב ַד ְרכֵ י ָה ֱא ֶמתַ ,על דַּ ַעת לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ צַ ֶ ּוה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתוֹ
ַא ֲח ָריו וְ כוּלֵ י .וּבְ בַ ָּק ׁ ָשה ִמ ְּמ ָך ְּבנִ יֶ ׁ ,ש ַּת ֲחזֹר לִ ְקרֹא ֶאת דִּ בְ ֵרי ָה ִא ֶ ּג ֶרת
ַה ֶּנ ֱא ֶמ ֶרת לְ ַה ָּלן ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַּב ׁ ּ ָשבו ַּעַ ,היְ נ ּו ְּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ַּבת ק ֶֹד ׁש,
וְ יִ ְהיֶ ה לִ ּמ ּוד זֶה ְסג ּולָ ה ְּבד ּו ָקה לְ ִה ָּנצֵ ל ִמ ּשׂ וֹ נְ ֵאי ִח ָּנםּ ,ו ִמ ֵידי חוֹ ְמ ִסים,
לְ ִת ּק ּון ֲעג ּונָ ה ,לְ ִה ָּנצֵ ל ִמ ְּכ ׁ ָש ִפיםּ ,ו ֵמ ַר ַע ׁשּ ,ו ַמ ֵ ּג ָפה ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ן
וְ כוּלֵ י ,וְ ׁ ֶש ׁ ּ ֻש ְּל ָחה ָּב ֶר ׁ ֶשת ַרגְ לָ ּה וְ ִת ָּלכֵ ד ְּבתוֹ ְך גּ וּף ְּב ֵה ָמה וְ כוּלֵ י,
וְ יִ ְהיֶ ה לִ ּמוּד זֶ ה ִּת ּקוּן וּלְ ַה ֲחזִ ירוֹ לְ ַמ ְד ֵרגַ ת ָא ָדם ְּכבַ ְּת ִח ָּלה.
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יתי ִמ ַ ּדת ִה ְׁש ּ ַת ּו ּות
יתי ה׳ לְ נֶגְ ִ ּדי ָת ִמיד ִׁש ִ ּו ִ
ִׁש ִ ּו ִ

ׁ ִש ִ ּו ִיתי ה׳ לְ נֶ גְ דִּ י ָת ִמיד'ִ ׁ ,ש ִ ּו ִיתי' לְ ׁשוֹ ן ִה ׁ ְש ַּת ּו ּותְּ ,בכָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶש ֶ ּי ֱא ַרע ל ֹו
יִ ְהיֶ ה ַהכּ ֹל ׁ ָשוֶ ה ֶאצְ לוֹ ֵּ ,בין ְּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְּב ִחין אוֹ תוֹ ְּבנֵ י ָא ָדם ,אוֹ
ְמבַ ּזִין אוֹ תוֹ  ,וְ כֵ ן ְּבכָ ל ׁ ְש ָאר דְּ בָ ִרים ,וְ כֵ ן ְּבכָ ל ָה ֲאכִ ילוֹ תֵּ ,בין ׁ ֶשאוֹ כֵ ל
ַמ ֲע ַד ִּניםֵּ ,בין ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ׁ ְש ָאר דְּ בָ ִריםַ ,הכּ ֹל ׁ ָשוֶ ה ְּב ֵעינָ יוֶ ׁ ,שהו ַּסר ָּבזֶ ה
ֹאמר ֲהלֹא זֶ ה
ַה ֵ ּיצֶ ר ָה ַרע ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ָּכל וָ כֹל .וְ כֵ ן ָּכל דְּ בַ ר ַה ְּמא ָֹרע י ַ
נַ ֲע ָׂשה ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְ ִאם ְּב ֵעינָ יו ָהגוּן וְ כוּלֵ י .וְ כָ ל ַּכ ָ ּונָ תוֹ יִ ְהיֶ ה לְ ׁ ֵשם
ׁ ָש ַמיִ םֲ ,אבָ ל ִמ ַּצד ַעצְ מוֹ ֵאין ִחלּ וּק .וְ זֶ ה ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד.
לְ ׁ ַש ּנֵן לְ ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ּ ָב ַר ְך ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ָעלָ יו ְּכמוֹ ַעל אָ ָדם אַ חֵ ר

וְ זֶ ה ּו ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה לָ ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְר ֶאה ָּת ִמיד ְּב ֵעין ִׂשכְ לוֹ ה׳ יִ ְת ָּב ַר ְך,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ָא ָדם ַא ֵחר .וְ יַ ֲח ׁשֹב ׁ ֶש ַ ּגם ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְת ָּב ַר ְך
ִמ ְס ַּת ֵּכל ָעלָ יוְּ ,כמוֹ ָא ָדם ַא ֵחר ַה ִּמ ְס ַּת ֵּכל ָעלָ יוָּ .כל זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָּת ִמיד
ְּב ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ  ,וּבַ ַּמ ְח ׁ ָשבָ ה זַ ָּכה וּבְ רו ָּרה וּצְ לוּלָ ה.
ִּת ּק ּון ּ ַבעֲ לֵ י ְּת ׁש ּובָ ה ַרק ַעל יְ ֵדי ְ ּגדוֹ ל הַ ּדוֹ ר – ּ ַבחַ ִ ּיים חַ ּי ּותוֹ

וְ ַדעִּ ,כי ִּת ּקוּן ַּב ֲעלֵ י ְּת ׁשוּבָ הָ ,ה ִע ָּקר הוּא ַעל יְ ֵדי ְ ּגדוֹ ל ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
לְ ַה ֲעלוֹ תוֹ וּלְ ָק ׁ ְשרוֹ ְּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ וְ כוּלֵ י ,וְ זֶ ה ׁ ּ ֶש ִּת ְר ֵ ּגם אוּנְ ְקלוּס ַעל ּ ָפסוּק
ָאחוֹ ר וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִ י וַ ָּת ׁ ֶשת ָעלַ י ַּכ ּ ֶפ ָיךִּ ,כי טז ַה ַח ּיוֹ ת ָרצוֹ א וָ ׁשוֹ ב,
וְ ַח ּיוּת ָה ָא ָדם הוּא ְּבסוֹ ד ַק ְטנוּת וְ גַ ְדלוּת ,וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן דַּ ְע ּתוֹ לֵ ַידע
ׁ ֶשהוּא ְּב ַק ְטנוּתַ ,על יְ ֵדי דַּ ַעת זֶ ה נִ ְמ ָּת ִקים ַהדִּ ינִ ים ְּב ׁ ָש ְר ׁ ָשןִּ ,כי ה"ג
מנצפך ְּב ַד ַעת זְ ֵעיר ַאנְ ּ ִפין וְ כוּלֵ י.
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יחזקאל א יד.
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ימי
יִ ְראַ ת הָ עֹנ ֶׁש ֵמ ִביא לְ יִ ְראָ ה ּ ְפנִ ִ

וְ ַדעֶ ׁ ,ש ִ ּי ְר ַאת ָהעֹנֶ ׁשֶ ׁ ,שהוּא יִ ְר ָאה ִחיצוֹ נִ ית ,מוֹ ֶרה ַעל יָ דוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך
ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ֵּבל ׁ ָשבִ ים ,וְ יִ ְתעוֹ ֵרר ִמ ֶ ּזה לְ יִ ְר ָאה ּ ְפנִ ִימית ַה ִּנ ְק ֵראת
ַא ֲהבָ ה ,לְ ַק ֵּבל ְּב ַא ֲהבָ ה ,וְ ָאז יִ ְפטֹר ִמ ִ ּי ְר ָאה ִחיצוֹ נִ ית וְ כוּלֵ י.
ּ ָכל ּ ַפחַ ד נִ ְׁשלַ ח ֵמהַ ּ ׁ ֵשם ,לְ הָ ִביא לְ פַ חַ ד הַ ּ ׁ ֵשם

וְ ַדעִּ ,כי יִ ְר ַאת ָהעֹנֶ ׁשֶ ׁ ,שהוּא יִ ְר ָאה ִחיצוֹ נִ ית ,מוֹ ֶרה ַעל יָ דוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך
ּ ְפ ׁשו ָּטה לְ ַק ֵּבל ׁ ָשבִ ים .לְ ַמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה ,לְ ִא ׁיש ַחיִ ל ׁ ָשלו ַּח
ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְקרֹא לְ ָא ָדם ,וְ הוּא ְּבכַ ַעס ָ ּגדוֹ ל וּבְ ַפ ַחדֵ ,אין לִ ָירא
ֵמ ַה ׁ ּ ָשלו ַּחִּ ,כי ִאם ֵּתכֶ ף יֵ לֵ ְך לַ ֶּמלֶ ְך לְ ַר ּצוֹ תוֹ  .וְ כֵ ן ְּב ַא ֲהבָ ה וְ כוּלֵ י,
ְּב ַא ֲהבָ ה ִט ּ ֵפ ׁש ִמ ְת ַע ֵּנג ִעם ׁ ָשלו ַּח ,וְ ָחכָ ם ּתוֹ ֵפס ַה ׁ ּש ֶֹר ׁש.
הַ ַ ּצ ִ ּדיק ּפוֹ ֵתחַ ִצנּ וֹ ר הַ ּ ׁ ֶשפַ ע

ִא ָיתא בש"ס ,יָ צְ ָאה ַּבת קוֹ ל וְ ָא ַמר ָּכל ָהעוֹ לָ ם נִ ּזוֹ ן ִּב ׁ ְשבִ יל ֲחנִ ינָ א
'שבִ יל' הוּא צִ נּוֹ רֶ ּ ׁ ,ש ּ ָפ ַתח ַה ִּצנּוֹ ר ו ׁ ְּשבִ יל ַה ׁ ּ ֶש ַפע ,וְ זֶ ה
ְּבנִ י וְ כוּלֵ יִּ ,כי ׁ ְ
ׁ ֶש ָּכתוּב ִּב ׁ ְשבִ יל ֲחנִ ינָ א ְּבנִ י.
וְ ַדע ׁ ֶש ִּמכּ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּל ַמד ָא ָדם ַה ּיוֹ ם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְּבאוֹ תוֹ יוֹ ם
ִמזְ דַּ ֵּמן לוֹ דָּ בָ ר לַ ֲע ׂשוֹ ת ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִאם לַ ֲע ׂשוֹ ת ִאם לֹא ,יוּכַ ל
לְ ָהבִ ין ִמכּ ַֹח אוֹ תוֹ ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶש ָּל ַמד ֵא ְיך יַ ֲע ֶׂשה ,וּבִ לְ בַ ד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּת ִמיד
דָּ בוּק ַּבה׳ יִ ְת ָּב ַר ְךָ ,אז יַ זְ ִמין לוֹ ה׳ יִ ְת ָּב ַר ְך ָּת ִמיד ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ִמכּ ַֹח
ַה ּתוֹ ָרה.
ידע ַמה לַ עֲ שׂ ֹות
ַעל יְ ֵדי הַ ּתוֹ ָרה ָיכוֹ ל לִ ְפ ׁשֹט הַ ְּספֵ קוֹ ת וְ לֵ ַ

וְ ַדעֶ ׁ ,ש ִּל ְפ ָע ִמים יִ זְ ֶּכה ָא ָדם לְ ַמ ֲעלָ ה ֶעלְ יוֹ נָ ה ,לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּילְ מֹד
ַה ְר ֵּבה ַמ ֶּסכְ ּתוֹ ת וּפוֹ ְס ִקיםַ ,רק ִמ ׁ ּשוּם ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ָּת ִמיד
ְּבכַ ָ ּונָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה.
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ְּכ ׁ ֶשאָ ָדם ַמ ִּכיר ְּבחֶ ְסרוֹ נוֹ זֶה ַע ְצמוֹ ַמ ְמ ִּתיק

וְ ַדעַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵד ַע ָה ָא ָדם נִ גְ ֵעי לְ בָ בוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ֳחלִ י ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְּבסוֹ ד
ַה ַּק ְטנוּתַ ,א ַחר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ דַּ ַעת זֶ הָ ,אז ַמ ְמ ִּתיק ַעל יְ ֵדי ַהדַּ ַעת ַה ֶ ּזה,
וְ זֶ ה ְרפו ָּאתוֹ ַ .מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵּכן ְּכ ׁ ֶשהוּא ְּבסוֹ ד ַה ֶה ְס ֵּתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יז ַעל ּ ִפי וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתירֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא חוֹ לֶ ה ָּברו ָּחנִ יָ ,אז
ֵאין לוֹ ְרפו ָּאה לְ ַמ ָּכתוֹ ָה ֲאנו ׁ ָּשה ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ן.
יש ׁ ֶשה ּוא ְמ ֻרחָ ק ,ה ּוא ְּב ֶעצֶ ם ָקרוֹ ב
ְּכ ׁ ֶש ּ ַמ ְר ִ ּג ׁ

וְ ַדעְּ ,כ ׁ ֶש ּסוֹ בֵ ר ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא נֹכַ ח ה'ּ ,ת ַֹאר ַ'א ָּתה'ָ ,אז הוּא ָרחוֹ ק
ֵמה'ּ ,ת ַֹאר 'הוּא' נִ ְס ָּתרַ .מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ּסוֹ בֵ ר ׁ ֶשהוּא נִ ְס ָּתר וְ ָרחוֹ ק
ֵמ ַה ׁ ּ ֵשםּ ,ת ַֹאר 'הוּא'ָ ,אז הוּא ָקרוֹ ב וְ נֹכַ ח ה' ֱאל ֵֹקינוּ.
ְּכ ׁ ֶשיּוֹ ֵרד נְ ׁ ָש ָמה ְקדוֹ ׁ ָשה ּ ָבעוֹ לָ ם ,מוֹ ִר ִידים ַּגם ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּי ְתלוֹ צֵ ץ
ִמ ּ ֶמנּ ּו

את'ֶ ׁ ,שהוּא ַט ֲענַ ת ַה ֵ ּיצֶ ר ָה ַרע,
ּ ֵפרו ּׁש ַעל ּ ָפסוּק ַ'על ַמה ׁ ּ ָשוְ א ָּב ָר ָ
וְ ָהיָ ה ַה ְּת ׁשוּבָ ה 'כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם'ִּ .כי ְּב ֵעת ֶר ֶדת נְ ׁ ָש ָמה ְקדוֹ ׁ ָשה
ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ גוּף ָה ָא ָדם ,נִ ְתעוֹ ֵרר ִק ְטרוּג ִמלְ ַמ ְעלָ ה ִמ ָס ֶמ ְך ֵמם,
לוֹ ַמר ֵמ ַע ָּתה לֹא יוּכַ ל לִ ְפעֹל ּ ְפ ֻע ָּלתוֹ לְ ַה ְס ִטין וּלְ ַפ ּתוֹ תֵ ,מ ַא ַחר
ׁ ֶש ֶ ּזה יַ ֲחזִ יר ָהעוֹ לָ ם לְ מו ָּטב ,וְ ִאם ֵּכן לָ ָּמה נִ בְ ָרא לָ ִריקַ .עד ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים
לוֹ נֶ גֶ ד זֶ ה ִא ׁיש ְּבלִ ַ ּי ַעל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם שידין יְ הו ָּדאיִ ןֶ ׁ ,ש ִּנבְ ָרא ַ ּגם ֵּכן,
ֲא ׁ ֶשר יִ ְתלוֹ צֵ ץ ִמ ֶ ּזה ָה ִא ׁיש ַה ׁ ּ ָשלֵ ם .ו ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ָרצֶ ה לוֹ ַה ְּב ִח ָירה ,יִ ְד ַּבק
ְּבזֶ ה אוֹ ְּבזֶ ה ,וְ ַה ְּב ִח ָירה ָח ְפ ׁ ִשית .וְ נוֹ ַדע ֵמ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם לִ בְ ָרכָ ה.
וְ ַדעִ ,ענְ יַ ן ׁ ְש ִח ַיטת ַה ֵ ּיצֶ ר ָה ַרע לְ ָע ִתיד לָ בוֹ אֶ ׁ ,ש ּמוֹ צִ יא ִמ ֶּמ ּנ ּו ָה ַרע,
ׁ ֶשהוּא אוֹ ת ֵמם ,וְ נִ ׁ ְש ָאר כוּ' ,וְ הוּא ׁ ֵשם ְק ֻד ׁ ּ ָשה.
RRëQQ
יז

באגרת א' עמוד יג שורה ח'.
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ְּכ ׁ ֶש ִּנגְ ַזר לְ אָ ָדם צַ ַער ,לֹא ָיכוֹ ל לְ ִה ּ ָפטֵ ר ַרק ַעל יְ ֵדי ְצ ָע ָקה לַ ה'

ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ צֶ ה לִ ּ ָפ ֵטר ֵמ ַה ַּצ ַער וְ ַה ֵּמצַ ר ,וְ הוּא נוֹ ֵס ַע ַא ֲח ָריוָ ,מ ׁ ָשל
לְ ִא ׁ ּ ָשה יוֹ לֶ ֶדת ׁ ֶש ָהלְ כָ ה לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחר לִ ְפטֹר ֵמ ֶחבְ לֵ י לֵ ָדה ,וְ ַה ַּצ ַער
הוֹ לֵ ְך ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ ֵעצָ ה ַה ְ ּיעוּצָ ה ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל לַ ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְ יִ ּ ָפ ֵטר
אתי ָ ּי ּה ָענָ נִ י בַ ֶּמ ְר ָחב
ֵמ ַה ַ ּצ ַער .וְ זֶ ה ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָּכתוּב ִ'מן ַה ֵּמצַ ר ָק ָר ִ
יָ ּה' ,וְ זֶ ה ׁ ֶש ָּכתוּב 'וְ ִה ֵּנה ִמצְ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶיהם' ָאז ֵהבִ ינ ּו זֶ ה ,לְ כָ ְך
'וַ ִ ּיצְ ֲעק ּו בְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ה''.
ּ ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשאָ ָדם חוֹ ׁ ֵשב ׁ ָשם ִמ ְת ַ ּד ּ ֵבק ּ ֻכ ּלוֹ ְּ ,כ ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ְּבחֶ סֶ ד ה' מוֹ ׁ ֵש ְך ָעלָ יו
חֶ סֶ ד

וּבֶ ֱא ֶמת נֶ ֱא ַמר ָאז ַּ'כ ֲא ׁ ֶשר ְר ִא ֶיתם ֶאת ִמצְ ַריִ ם ַה ּיוֹ ם לֹא ת ִֹספ ּו
לִ ְרא ָֹתם עוֹ ד ַעד עוֹ לָ ם'ֶ ׁ ,ש ָה ֱאמוּנָ ה וְ ַה ִּב ּ ָטחוֹ ן ָה ִע ָּקר' ,וְ ַהבּ וֹ ֵט ַח ַּבה'
ֶח ֶסד יְ סוֹ בְ בֶ ּנוּ' .וּכְ ׁ ֶשהוּא לְ ֵה ֶפ ְך ׁ ֶשהוּא ִמ ְתיָ ֵרא ָּת ִמיד ִמ ִּמדַּ ת ַהדִּ ין
ו ֵּמ ָהעֹנֶ ׁשָ ,אז הוּא ִמ ְתדַּ ֵּבק ַעצְ מוֹ ְּב ִדינִ ים ,וחו"ש ׁ ֶשלּ ֹא יָ בֹא לוֹ ַרע
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב 'ו ְּמג ּור ָֹתם ָאבִ יא לָ ֶהם'ֶ ׁ .ש ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ָדם הוּא
חוֹ ׁ ֵשב ,הוּא ִמ ְתדַּ ֵּבק .וְ ִאם חוֹ ׁ ֵשב ְּב ִדין ,הוּא ִמ ְתדַּ ֵּבק ְּב ִדין.
וּכְ ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ֵט ַח ְּב ֶח ֶסד ה׳ ,יְ ַד ֵּבק נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,וְ ַה ֶח ֶסד יְ סוֹ בְ בֶ ּנוּ .וְ ָת ִמיד
יַ ְט ִמין ֶאת ַעצְ מוֹ ֻּכלּ וֹ ַּבה׳ יִ ְת ַע ֶּלה.
ּובָ זֶה ִהנְ נִ י ָאבִ ָיך ,דּ וֹ ֵר ׁש ׁ ְשלוֹ ְמ ָך ְּבלֵ ב ּובְ נֶ ֶפ ׁש ָח ֵפצָ הַ ,ה ְמצַ ּ ֶפה לִ גְ ֻא ָּלה
וַ ֲה ָר ַמת ֶק ֶרן יִ שְׂ ָר ֵאל ִּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינ ּו.
ה׳ ּ ָ]פ ָר ׁ ַשת[ וַ יְ ִחי'ְ ׁ ,שנַ ת תק"ג לִ ְפ ָרט ָק ָטן.
ַה ָּק ָטן יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבן לַ ֲאדוֹ נִ י ָאבִ י ָה ַרב ֱאלִ ֶיעזֶר זֵ כֶ ר צַ דִּ יק לִ בְ ָרכָ ה.
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ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך יְ בַ ּ ְ ׂשר ּו ָה ִרים וְ ַה ְ ּגבָ עוֹ ת ַה ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם וּבְ ָרכָ ה
וְ כָ ל טוּב ,לִ בְ נִ י יַ ִּק ִירי וַ ֲח ִביבִ יָ ,ה ַר ָּבנִ י ֶה ָח ִסידַ ,הצְ נֵ ַע לֶ כֶ ת ִעם ה',
ָה ַרב ֶה ָח ׁשוּב מ"ה ]מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב[ צְ בִ י ִה ְיר ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְחיֶ ה לְ א ֶֹר ְך יָ ִמים
טוֹ בִ ים ָא ֵמן.
ישת ׁ ְשלוֹ מוֹ ַה ּטוֹ ב ִּב ְפ ָר ֵטי ּ ְפ ָרטוּתֲ ,אגַ ֶּלה לְ ָך ֵאיזֶ ה ּו
ַא ַחר דְּ ִר ׁ ַ
ִענְ יָ נִ ים ְּב ַד ְרכֵ י ָה ֱא ֶמתַ ,על דַּ ַעת 'לְ ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר יְ צַ ֶ ּוה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת
ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו' וְ גוֹ ֵמר.
הַ ְב ָטחָ ה לִ ְרפ ּואָ ה לְ ָמ ֵרי נֶפֶ ׁשּ ,ו ְק ׁ ֵשה ר ּוחַ  ,לִ ְמ ׁ ֻש ָּג ִעים ,ח"ו .לִ ְפקֹד חֲשׂ ּוכֵ י
יש ּו ָעה ּו ְב ַרח ֲִמים
ּ ָבנִ ים וַ עֲ ָקרוֹ ת וְ לִ ׁ

ּובְ בַ ָּק ׁ ָשה ִמ ְּמ ָךֶ ׁ ,ש ַּת ֲחזֹר לִ ְקרֹא ָה ִא ֶ ּג ֶרת לְ כָ ל ַה ּ ָפחוֹ ת ב' ּ ְפ ָע ִמים
ְּבח ֶֹד ׁש ,וְ יִ ְהיֶ ה לִ ּמ ּוד זֶה ְסגֻ ָּלה לְ כָ ל ָא ָדםּ ,ובִ ְפ ָרט לְ ָמ ֵרי נֶ ֶפ ׁשּ ,ו ְק ׁ ֵשה
ר ּו ַח ,לִ ְפקֹד ֲחשׂ ּוכֵ י ָּבנִ ים ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ן ,וַ ֲע ָקרוֹ ת ,וְ לִ ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים
ַר ֲח ָמנָ א לִ יצְ לָ ןּ ,ולְ כָ ל ַה ִּנצְ ָרכִ ים לִ ׁיש ּו ָעהּ ,ובְ ַר ֲח ִמים יַ ֲענ ּום ִּב ְמ ֵה ָרה
בְ יָ ֵמינ ּו ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ְּכ ִפי ַה ִהצְ ָט ְרכ ּות.
לַ ח ֲׁשֹב ּ ָת ִמיד ׁ ֶשה ּוא לְ יַד הַ ּבוֹ ֵרא ּו ַמ ִ ּקיפוֹ ִמ ּ ָכל הַ ְּצ ָד ִדים

ַמ ֲעלָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ַח ׁ ּ ֵשב ָּת ִמיד ׁ ֶשהוּא ֵאצֶ ל ַהבּ וֹ ֵרא יִ ְת ָּב ַר ְך,
וְ הוּא ַמ ִּקיף אוֹ תוֹ ִמ ָּכל צְ ָד ָדיוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ'א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם לֹא
יַ ְח ׁשֹב'ֵ ּ ,פרו ּׁשְּ ,כ ׁ ֶש ֶרגַ ע ֵאינוֹ ְמ ַח ׁ ּ ֵשב ִּב ְדבֵ קוּת ה׳ יִ ְת ָּב ַר ְך 'לוֹ ָעוֹ ן'.
וְ יִ ְהיֶ ה דָּ בוּק ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה צָ ִר ְיך לְ יַ ׁ ּ ֵשב ֶאת ַעצְ מוֹ ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם
ׁ ֶשהוּא ֶאצְ לוֹ יִ ְת ָּב ַר ְךַ ,רק ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ַהבּ וֹ ֵרא ְּב ֵעין ַה ּ ֵ ׂשכֶ ל ,וְ ׁ ֶשהוּא
יִ ְת ָּב ַר ְך ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,וְ כֵ ן ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא עוֹ לָ ם ָק ָטן .וִ ַיק ֵ ּים

כב
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'ש ִ ּו ִיתי ה' לְ נֶ גְ דִּ י ָת ִמיד'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּב ׁ ֻשלְ ָחן ָערו ְּך א ַֹרח ַח ִ ּיים
ִׁ
ִס ָימן א'.
השי"ת אוֹ הֵ ב ּ ָכל ִמי ׁ ֶש ּ ַמ ְׁש ּ ִפיל אֶ ת ַע ְצמוֹ ּ ,ו ִמ ְתחַ ּ ֵבר לַ עֲ נִ ִ ּיים ּו ְׁשפֵ לִ ים

וְ כָ ַתבְ ִּתי לְ ָך ַהדְּ בָ ִרים ַעל ְקלָ ף ָּכ ׁ ֵשר וְ ַחד ַעל ׁ ְשלִ יל ,בסו"ד 'אֹתוֹ
וְ ֶאת ְּבנוֹ ' וד"ל' .יָ ַדע ָמה בַ ֲח ׁשוֹ כָ א'ֵ ּ ,פרו ּׁשַ ,ה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא
ְמ ַח ֵּבב ֶאת זֶ ה ָה ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ֶאת ַעצְ מוֹ לְ ָ'מה'ְ ,רצוֹ נוֹ לוֹ ַמר לְ לֹא
ְּכלוּם ,וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ֲא ִפיל ּו ְּכ ׁ ֶשהוּא ֵּבין ֲענִ ִ ּיים ׁ ֶש ִּנ ְק ָר ִאים
ֲ'ח ׁשוּכִ ים' הוּא ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַעצְ מוֹ נֶ גְ דָּ ם ִמגּ ֶֹדל ֲענָ וָ הִ ,עם זֶ ה ָה ָא ָדם
' ּונְ הוֹ ָרא ִע ֵּמ ּה ׁ ְש ֵרא'.
ְמ ָתאֵ ר אֵ ְ
יך ׁ ֶש ִּמיכָ אֵ ל ֵמלִ יץ זְ כ ּות עֲ ב ּור יִ שְׂ ָראֵ ל

וְ ַדעֶ ׁ ,ש ָע ִׂש ִיתי ֲעלִ ַ ּית נְ ׁ ָש ָמה ,וְ ָר ִא ִיתי ֵא ְיך ִמיכָ ֵאל ַא ּפוֹ ְטר ֹּפוּס ַר ָּבא
דְּ יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְמלִ יץ ֲעבוּר יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ָּכל חוֹ ב ׁ ֶש ָּל ֶהם הוּא ִמ ָּכל זְ כוּת,
ִּכי ָּכל ׁ ֶשעוֹ ִׂשין ּ ַפ ְסלָ נוּת ו ׁ ְּש ָאר דִּ בְ ֵרי חוֹ ב ַהכּ ֹל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיוּכַ ל לַ ֲע ׂשוֹ ת
ׁ ִשדּ ו ְּך ִעם ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ,אוֹ לַ ֲע ׂשוֹ ת צְ ָד ָקה ,וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָּבזֶ הַ ,הכּ ֹל
ֻמכְ ָר ִחים וְ כוּלֵ י.
ּ ָכל ַמה ּ ׁ ֶשעוֹ בֵ ר ַעל ּ ָכל אָ ָדם ִמ ִ ּישְׂ ָראֵ לְ ,מ ֻר ּ ָמז לְ טוֹ בָ ה

וְ ַדעְּ ,כ ׁ ֶש ָהלַ כְ ִּתי ַּב ְּנ ִס ָיעה ַהיְ דו ָּעהֶ ,ה ְר ָאה לִ י ַר ִּבי זִ כְ רוֹ נוֹ לִ בְ ָרכָ ה,
ְּב ָמקוֹ ם זֶ ה ָהיָ ה ְמ ֻר ָּמז ַה ְּנ ִס ָיעה ׁ ֶש ָהי ּו נוֹ ְס ִעין יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר,
ְּב ַמ ָּסע זֶ ה ,וְ כָ ל נְ ִסיעוֹ ת ָה ָא ָדם ְמ ֻר ָּמז ַּב ּתוֹ ָרה וְ כוּלֵ י.
וְ כֵ ן ְּכ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְּב ָרה לִ י ַה ְּס ִפינָ ה ,וְ ָהיִ ִיתי ְּב ַעצְ בוּת ְ ּגדוֹ לָ ה ,וּבָ א ַר ִּבי
זִ כְ רוֹ נוֹ לִ בְ ָרכָ ה ,וְ ָת ַמ ְה ִּתי ָעלָ יו ,וְ ֶה ְר ָאה לִ י ְּב ֵאיזֶ ה עוֹ לָ מוֹ ת ָהיִ ִיתי
ַעכְ ׁ ָשו ,וְ ָהיָ ה ׁ ֵשמוֹ ת אהי"ה ,וְ צֵ רו ֵּפי אהי"ה וְ גוֹ ֵמר ,וְ ָאז ִה ְת ַח ַ ּז ְק ִּתי
ְּבלִ ִּבי לְ ַמ ְּת ָקן ְּב ׁ ָש ְר ׁ ָשן ַּכ ָ ּידו ַּע לִ י.
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ּ ָכל הַ ְּב ָעיוֹ ת ִּבגְ לַ ל ׁ ֶשהַ ּ ַמלְ כ ּות אֵ ינ ָּה ְּביִ ח ּוד ִעם ּדוֹ ָד ּה

וְ ַדע ִענְ יַ ן ר ַֹמח ׁ ֶש ָּכל ַה ִּמלְ ָחמוֹ ת ָּבעוֹ לָ םָּ ,כל המ"ז
ׁ ֶש ָּב ָא ָדםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ַּמלְ כוּת ֵאינָ ּה ְּביִ חוּד ִעם דּ וֹ ָד ּה ,וְ כַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֵּתן
ָה ָא ָדם דַּ ַעת לָ זֶהָ ,אז יִ ְר ָאה וָ ַר ַעד יָ בוֹ א בּ וֹ  ,וְ נַ ֲע ֶׂשה יִ חוּד יִ ְר ָאה
וְ נוֹ ָרא ,וְ יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן.

]מ ֲח ׁ ָשבוֹ ת זָ רוֹ ת[
ַ

ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ִּב ְדבֵ ק ּותׁ ,שוֹ פֵ ַע ָעלָ יו ִמלְ ַמ ְעלָ ה חַ ּי ּות ִמ ּ ֶמנּ ּו יִ ְת ּ ָב ַר ְך .ב'
ּ ֵפר ּו ִׁשים לִ ְׁש ָמ ּה

ָהעוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה לִ ׁ ְש ָמ ּהֵ ּ ,פרו ּׁש לְ ׁ ֵשם ה' ,זוֹ כֶ ה לִ ְדבָ ִרים ַה ְר ֵּבה.
ּ ֵפרו ּׁשִ ,מ ֵּמילָ א נִ ְת ַר ֶּבה ֵאלָ יו ַהדִּ בּ וּר ְּב ָחכְ ַמת ַה ּתוֹ ָרהִּ .כי ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם
ְמ ַד ֵּבר דִּ בּ וּר טוֹ בַ ,הדִּ בּ וּר הוּא ַה ַח ּיוּת ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ,וְ ַה ַח ּיוּת הוּא
ִמ ֶּמ ּנ ּו יִ ְת ָּב ַר ְךָ ,אז ַהדָּ בָ ר ָסלְ ָקא לְ ֵעילָ א ,ו ִּמ ְתעוֹ ֵרר ַהדִּ בּ וּר ָה ֶעלְ יוֹ ן,
ו ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַיע ָעלָ יו יוֹ ֵתר ַח ּיוּת ִמלְ ַמ ְעלָ ה .עוֹ ד ִענְ יַ ן 'לִ ׁ ְש ָמ ּה' ,לְ ׁ ֵשם
ָהאוֹ ת ַעצְ מוֹ .
לִ ּמ ּודוֹ ִעם א ֲִח ּיָה הַ ּ ִׁשילוֹ נִ י

ֲא ִח ָ ּיה ַה ׁ ּ ִשילוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ִּק ֵּבל ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו ָעלָ יו ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם ,וְ ָהיָ ה ִמ ּיוֹ צְ ֵאי
ִמצְ ַריִ ם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ֵּבית דִּ ינוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם ,וְ ָהיָ ה
ַרבּ וֹ ׁ ֶשל ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא זִ כְ רוֹ נוֹ לִ בְ ָרכָ ה ,וְ ַרבּ וֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ָא ָדם ַּב ַעל ׁ ֵשם
זִ כְ רוֹ נוֹ לִ בְ ָרכָ ה ,וְ ַר ִּבי ׁ ֶש ִּלי.
ְמבָ אֵ ר ִענְ יַן ְּת ִח ּיַת הַ ּ ֵמ ִתים ּו ָמ ִׁשיחַ וְ עוֹ לָ ם הַ ּ ָבא

וּבְ ָפ ָר ׁ ַשת לֶ ְך לְ ָךֵּ ,באוּר סוֹ ד אוֹ ִת ּיוֹ ת א"ב וְ גוֹ ֵמר ,ומנצפ"ךֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵרד
אוֹ ת א' ֵמ ַה ַח ּיוּת וְ כוּלֵ י ,ו ְּמלֻ ָּב ׂש במנצפ"ך ׁ ֶשהוּא דִּ ינִ ין ,וְ צָ ִר ְיך
לְ ַה ֲעלוֹ ָתן ,וְ אוֹ ת ל' הוּא כ"ו ,וְ אוֹ ת ך' הוּא סוֹ ף מנצפ"ך וְ כוּלֵ י ,וְ זֶ ה ּו
ִענְ יַ ן ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ו ָּמ ׁ ִש ַיחֶ ׁ ,שהוּא ְּבסוֹ ד ַהדַּ ַעת ,וְ הוּא סוֹ ד עוֹ לָ ם

כ„
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ַה ָּבא ,וְ ִה ֵּנה ַעל יְ ֵדי ַמ ֲע ֵׂשה ָה ָא ָדם ַה ַּמ ְמ ׁ ִש ְיך ַעל ַעצְ מוֹ ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה,
ַעל יְ ֵדי ִּבינָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ֵּמ ִבין לַ ֲע ׂשוֹ ת ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו ְּבבִ ינָ ה וְ ַד ַעת וְ כוּלֵ י.
הָ ִע ָ ּקר ׁ ֶש ִ ּילְ מֹד וְ יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּבכָ ל ּכֹחוֹ וְ כַ ָ ּונָתוֹ ּ ,ובָ זֶה ָיבֹא ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד

וּבְ דוֹ רוֹ ֵתינוּ ,דּ וֹ ר ַח ָּל ׁש ו ְּמ ַעט ַה ּ ֵ ׂשכֶ ל ְמאֹד ,צָ ִר ְיך ָּת ִמיד לְ ַה ְת ִמיד
ִּב ְטבִ ילוֹ ת ו ִּמ ְקוָ אוֹ ת יוֹ ֵתר ִּב ְת ִמידוּת ,טוֹ ב יוֹ ֵתר ֵמ ַה ַּת ֲענִ ית,
ׁ ֶש ַה ַּת ֲענִ ית ַמ ֲחלִ ׁיש ַהגּ וּף ֵמ ֲעבוֹ ַדת ה' ,וְ עוֹ ד יוֹ ֵתר טוֹ בֶ ׁ ,ש ַהכּ ַֹח
ׁ ֶשהוּא ַמ ִּנ ַיח ַּב ַּת ֲענִ ית ,יִ ֵּתן ַהכּ ַֹח ַההוּא ְּבלִ ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה וּבִ ְת ִפ ָּלה
ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ְּבכָ ל כּ ֹחוֹ וְ כַ ָ ּונָ תוֹ  ,וּבָ זֶ ה יָ בֹא לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד.
אתי
ָּכ ְך דִּ בְ ֵרי ָאבִ ָיך אוֹ ַהבְ ָךַ ,הדּ וֹ ֵר ׁש ׁ ְשלוֹ ְמ ָך ְּבלֵ ב וּבְ נֶ ֶפ ׁש ֲח ֵפצָ הָּ ,ב ִ
ַעל ֶה ָחתוּם ּפֹה קע"י ְ]ק ִה ַּלת ִעיר[ ֶמעזְ בּ וּז יעבב"א.
ה' ְּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ׁ ְשנַ ת תק"ג לִ ְפ ָרט ָק ָטן.
ַה ָּק ָטן יִ שְׂ ָר ֵאל ֵּבן לַ ֲאדוֹ נִי ָאבִ י ָה ַרב ֱאלִ ֶיעזֶר זֵ כֶ ר צַ דִּ יק לִ בְ ָרכָ ה.
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סגלות מרבינו הבעל שם טוב זלה"ה
סגולה לנס
א .סגולה מהבעל שם טוב זל"הה ,דאם אדם צריך לנס ,אז
יתן ח"י מטבעות בשביל נרות לבית הכנסת ,ויאמר בפה
מלא ,אני מנדב אותן ח"י מטבעות לנרות בשביל נשמת
רבינו מאיר בעל הנס ,אלקא דמאיר ענני ,אלקא דמאיר
ענני ,ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
כשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית לו ניסים
ונפלאות כן תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך הצריכים
לניסים נסתרים ונגלים ,אמן כן יהי רצון.
להינצל משודדים ורוצחים
ב .סגולה להנצל מגזלנים ורוצחים רחמנא ליצלן ,כתוב
בהגהות רש"י ישעיה כ"ח פסוק כ"ד בפרשה' ,יפתח ישודד
אדמתו' וזה לשונו ,בכלי העשויה ביתדות הרבה וברוב
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
בדעתו על הכלי כמה שורות וכמה יתידות בכל שורה שבין
הכל שלושים ,וכשיחשוב זאת ינצל מהגזלנים הבאים עליו,
וכלי זה נקרא ברענעלי"ף וכאן נקראת באראני"ע או
ברניעף הנ"ה דד"ע עד כאן לשונו) :בדוק ומנוסה(.
סגולה ליוצא לדרך
ג .סגולה ליוצא לדרך ,כשיפרד המלוה מחבירו יאמר
המלוה ברכת כהנים ,ויצליח בעזרת ה׳ ,ויש סמך לזה
המנהג בזוהר הקדוש פרשת תרומה עיין שם ,ועיין בספר

כו
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לקוטי מהרי"ח סדר תפילת הדרך דף קד' עמוד ב׳ שכתב
גם כן טעם נכון לזה:

ד .שמעתי בשם הבעש"ט איש מפי איש סגולה שיהיה הילד
בן תורה ,ליקח על הכוס של ברכה בברכת הברית מילה מי
דבש שקורין מע"ד .ובמקומות שאין בנמצא משקה זו יכול
ליקח דבש ומים ולהרתיח הדבש בתוך המים בכלי קטנה
ובדוק )ספר חק עולם בקונטרס ברית עולם דכ"ג ע"ב(.
ה .מהמגיד מטשרנבל ,בשם הריב"ש ,לומר בברכת הלבנה:
כך לא יוכלו לנגע בי לרעה וכך לא יהיה לי ולכל בני
ביתי כאב שיניים )חק עולם הנ"ל בס' קידוש לבנה(.
ו .בספר שבחי בעש"ט ,עמוד ט"ז ,מבואר בשם בעש"ט
זי"ע שר' אלכסנדר שו"ב היה סופר אצל הבעש"ט ,ועל פי
ציווי בעש"ט נעשה אח"כ שו"ב משים שהיה לו צער גידול
בנים ר"ל .הרי שזהו סגולה לעסוק בשו"ב ,והיא מסוגל
לגידול בנים בעזהי"ת.
ז .שם בספר שבחי בעש"ט ,עמוד ע"ט ,מבואר סגולה בשם
בעש"ט שלא להוליך את התינוק על הגשר שקורין גרעבלי
עיי"ש.
ח .סגולה בשם בעש"ט ,לומר בכל לילה קודם השינה ,חרוז
זה" :הודאי שמו כן תהילתו" .והוא מסוגל להבריח שדין
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וריחין ולילין ממי שאומרו )כן מבואר לעיל סוף פרשת נח
בהגה קס"ה(.
ט .סגולה בשם בעש"ט זי"ע ,לומר אחר הדלקת נר חנוכה
זיין פעמים ויהי נועם יושב בסתר )סו"פ מקץ(.
י .סגולה נפלאה בשם בעש"ט זי"ע ,לבטל הכעס לומר:
'במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך' )פרשת ויגש(.
יא .סגולה למקשה לילד בשם בעש"ט זי"ע ,שיטבול הבעל
במקוה )פרשת יתרו הגה כ"ה(.
יב .עוד סגולה למקשה לילד ,בשם בעש"ט זי"ע ,שיקח
הבעל מלא לוגמא מי המקוה בפיו ,וילך עם פיו המלא

ויזלף על היולדת )פרשת יתרו בהגה כ"ה(.
יג סגולה למי שחושש בעניו ,בשם בעש"ט זי"ע ,בימי
הקיץ שעולה על המקוה כעין כתמי ירקרק ירוקים ככרתי,
זהו רפואה לרחוץ בהם העניים )פרשת יתרו בהגה הנ"ל(.
יד קבלה מבעש"ט זי"ע ,כשאדם צריך למקוה ,יטבול עצמו
פעם אחת ,לא יזיק לו טבילה זו בשום אופן )פרשת יתרו
אות ט' י(.

טז .סגולה בשם הבעש"ט זי"ע ,לאכול שומים במוצאי שבת
קודש ,בסעודת מלוה מלכה )יתרו אות נ"א(.
יז .סגולה בשם בעש"ט זי"ע ,שלא ליתן בבנין חתיכת עץ
שאחז בו האש בשעת שריפה ר"ל )תזריע הגה(.

כח
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יח .סגולה בשם בעש"ט זי"ע ,אם פוגעין בדרך אדם שהוא
מקליפה )כגון עכו"ם( ,ישתדל שישמע קולו ,היינו שאדם
דקליפה ידבר איזהו דיבורים ,וינצלו מכל דבר רע )עקב
הגה י"ז(.

יט .סגולה בשם בעש"ט זי"ע ,לא יתן לחבירו סכין במתנת
)ראה בהגה(.

כ .עיין ספר בעש"ט פרשת בא אות ד' ,סגולה להסיר
הדינין.
כא .עיין ספר בעש"ט לך אות י"א ,סגולה להעלות הנשמה
ממעמקים עיי"ש.
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כט

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

שמעתי

שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה היו יושבים
ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך
להשגיח עליו .יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב
ירא שמים ,וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים
מטמטמים את הלב .ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים
התלויים בשערה )חגיגה דף י' עמוד א'( והאיסור חמור מאוד .ויש אמרו מקוה היא
העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש ,כי אם יסוד בנין האדם
הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע רחמנא ליצלן.
ואחר זה אמר להם מרן הרב ישראל בעל שם טוב זכרונו לברכה בזה הלשון,

תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע
איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר .והסימן הוא במקרא
)חבקוק ג'( בזע"ם תצעד ארץיח ראשי תיבות "זביחה" ,עירובין"" ,מקוה" ,כל
אלה הם יסוד הארץ .עכ"ל) .ספר ברכות אברהם פ' ואתחנן ,בית אהרן
בליקוטים ,וכן הוא בבעל שם טוב עה"ת פ' יתרו(

RRëQQ
יח( )ספר חבקוק פרק ג' פסוק י"ב( ְ ּבז ַַעם ִ ּת ְצ ַעד ָא ֶרץ ְ ּב ַאף ָּתדו ּׁש גּ ֹויִ ם .ראה רש"י
חבקוק )פרק ג' פסוק י"ב( וזה לשונו" :בזעם תצעד ארץ" - :לגרש שבעה עכו"ם.
ובמצודות דוד שם פירוש :תצעד ארץ  -רמסת יושבי הארץ.
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א'( הבעל שם טוב הקדוש ראה הגזירה הנוראה
של אוישווי"ץ וניסה לבטלו
מכתב שכתב הצדיק הקדוש מורינו ורבינו רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע
לחבירו הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט זי"ע
]"בן גילו הצדיק נסתר"  -כך כתב בכמה מכתבים מהבעש"ט זי"ע אליו[
באגרת הקודש ]דף קעב[ )יג( ,מכתב ס' ]נו' ] :[183נדפס בספר "התמים"  -יצא לאור בווארשא י"ב לחודש
תמוז שנת תרצ"ו  -חוברת רביעית[ וזה לשונו:

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

לחברי הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט
למע"ש )למען שמו( תיכף לבוא כי רואה אני דברים לא טובים
על הקהלה ,וטובים השנים מן האחד ונמתיק סוד" ,וסוד ה'
ליראיו" ,בטחוני חזק שתכף תבוא לפה תקח אתך הכתבים
הידועים לך ממורינו הק' נ"ע כי נחוצים הם לי .חברך דו"ש
באהבה נאמנה .ישראל בע"ש מטלוסט.
ג( הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע מגלה לנו סודות נוראים
וידוע שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול ,יצאו מן הדת לערך ג' וחצי
מיליאן יהודים רח"ל ,כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים" )יורה דעה חלק א' סימן ז'(
שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי ,ובעונותינו הרבים ראינו דעל
ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על
ידי השובי"ם הקלים ,וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל )עיי"ש דבריו
החוצבים להבות אש( ,וכן מובא בדגל מחנה אפרים" )פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל(
ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד
שיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל .וידוע שמערמת הסמ"ך מ"ם שלא
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.
ובנוסף לזה נביא גביית עדות מבית דין הגדול שבירושלים  -איך ששבתי צבי לקח
מנין והאכיל אותם חֵ לֶ ב הכליות שהיא איסור כרת ועשה על זה הברכה ברוך אתה ד'
אלקינו מלך העולם ַמ ִּתיר אַ סו ִּרים ,כמו שמובא בספר תורת הקנאות לרבינו יעקב

שערי ישוע‰ - ‰בטחת ‰בעל שם טוב

ל‡

מעמדין זצ"ל והיא קבוצת מאמרים וכתבים נגד שבתי צבי ומתי סודו ,נדפס
באמסטערדאם תקי"ב .ונדפס בדפוס צילום בירושלים תשל"א ע"י הוצאת מקור ,וז"ל:
טופס קבלת עדות בירושלים תוב"ב :במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא ,ואתא
לקדמנא החכם הכולל מהו"רר משה חביב איש ספרדי והעיד בתורת עדות )בלשונו(,
וז"ל בלה"ק :אני מעיד שמפורסם הדבר בין תלמידי חכמים בירושלים וחברון ,ששבתי
צבי תר"ו קודם שהמיר דתו ,האכיל חלב כליות לעשרה מישראל ,גם צוה להם להקריב
פסח בחוץ לארץ והאכילם כסדר אכילת פסח ,גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו
הנוסחא ,ברוך אתה ה' ַמ ִּתיר אַ סו ִּרים ,וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול
שעשה גם כן דבר זה ואחר כך עשה תשובה ,גם שמעתי שבשנת תכ"ה גילה שבתי צבי
על עצמו שהוא משיח בן דוד ......עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב אברהם יצחקי אב"ד
ור"מ דספרדים בעיה"ק ירושלים תוב"ב ,ששמע מרבו הגדול החכם הכולל מהור"ר משה
גלאנטי אומר ,מתחילה לא הייתי מבזה לשבתי צבי ימח שמו וזכרו ,אף על פי שלא
הייתי מאמין בו ,רק אחר שראיתי כתב יד של שבתי צבי ימח שמו וזכרו שכתב לכאן
לאחד שהיה מאמין בו ,וחתם את עצמו אני הוי"ה אלקיכם שבתי צבי ,דהיינו שכתב שם
הקדוש ככתיבתו ,אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום.
איתא במסכת )מגילה י"ב( לכן אומרים ארור המן אשר בקש לאבדי כי הוא האכיל
את בני ישראל במאכלות אסורות ,על ידי כך היה לו את הכח לגזור על היהודים
גזירות קשות .וכתב בב"ח )או"ח סי' תר"ע( וזל"ק ,בפורים היתה עיקר הגזירה לפי
שנהנו מסעודתו ,ע"כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו מאכילה ושתי' של
איסור ושמחה ומשתה של איסור ,וכשעשו תשובה עינוי נפשותם כמו שאמרה אסתר
"לך כנוס את כל היהודים ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים" לפיכך קבעום למשתה
ויום טוב לזכור את עיקר הנס .ולכן אומרים ברוך מרדכי היהודי כי בזכותו היהודים
ניצלו מגזירתו של המן ,הוא נזהר שיהודים לא יכשלו במאכלות אסורות ,ולכן הוא
ישב בשער המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר.
ידוע מה שכתב בספר דרך הנשר שהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער )ומה שאמר
הבעל שם טוב זי"ע ,ראה בספר דגל מחנה אפרים )פרשת עקב( ,ועוד בשאר ספרי
תלמידי הבעל שם טוב שכתבו( ,שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל
השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד
ממש ,ועיין בספר דרך הנשר "למה משיח לא בא בשנת הכתר" שהיה כידוע שנת
הגאולה ,שהצדיקים הקדושים אמרו אז שמשיח בוודאי יבא .ואעתיק מה שכתב שם
ממקצת מספר "האביב" ]ר"ת אחינו בני ישראל בגולה[ מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל :ר'
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
הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח ,עכ"ל .ובס' ברכת אברהם כתב
כי זה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין לתקן דברים אלו ,ורמז על זה
ב"זע"ם" תצעד אר"ץ ,ראשי תיבות :זביחה עירובין מקוואות.
וכן כתב בספר "ברית מטה משה" על הגדה של פסח בדף האחרון וזל"ק :ועכשיו
שאיתרע חזקתם ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו,
והשכינה בגלות עדיין בעונינו ,וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר
כי קצר היריעה מלהשתרע ,וכו' .ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר
לפשוע ולקלקל ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינו מדקדקים כ"כ וממהרים לשחוט
וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר...ומי שיהי' מותמ' בדבר ולומר
מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוחטים
את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא"ת וישטחו אלא וישחטו שהיה נתחייבו
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
מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה :ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר
עלינו עד כה שגרמו לנו השוחטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה
כמו כן יהיה מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח"ל תשליך אותם,
ומוכרח להיות מגולגל בכלב וכו' עיי"ש באריכות גדול.
הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע מגלה לנו סודות נוראים
וידוע שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול ,יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן
יהודים רח"ל ,כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים" )יורה דעה חלק א' סימן ז'( שאין
עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי ,ובעונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה
יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי
השובי"ם הקלים ,וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל )עיי"ש דבריו החוצבים
להבות אש( ,וכן מובא בדגל מחנה אפרים" )פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל( ששבעים
אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו
מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל .וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד
ויחיד ,רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה הכל ברשתו.

ר' ברכיה בשם ר' יצחק ,אריסטון עתיד הקב"ה לעשות לצדיקים
לעתיד לבא ,וכל מי שלא אכל נבלות וטרפות בעולם הזה ,זוכה
ואוכל ממנו לעתיד לבא) .ילקוט שמעוני שמואל ב' ,פרק כ"ב רמז קס"א(

