הועתק מתוך "הגדת הגר"א"
רבינו שמשון מאוסטרופולי היה קדוש וטהור שנהרג על קידוש השם ,וזכה בחייו לגילויים נפלאים ,וכפי הנשמע היה
לו מגיד כמו לבית יוסף ,וכן בחלומות נתגלו לו סודות הרבה ,וחיבר כמה ספרים וליקוטים בדברי קבלה ,ואשרינו מה
טוב חלקינו שזכינו לאגרת הזאת ממנו ,ובחלום נתגלה לו מסוד ה' המעלה לקרוא ולעיין באגרת הזאת ,ובמיוחד בערבי
פסחים ,ולכן האגרת הועתק בכמה הגדות וסידורים ,ואנו מעתיקים כאן המכתב לתועלת הרבים.

אגרת מהגה"ק איש האלקים הרב שמשון מאוסטרפליא זצוק"ל
קֹורא בְּ יַחַ ד עִ ם בָּ ָּנ יו הָּ ְּראּויִ ים לְּ הָּ בִ ין הַ דְּ בָּ ִרים ִאג ֶֶּּרת הַ ז ֹּאת ,יֵׁש ְּמפ ְָּּר ִׁשים כִ פְּ ׁשּוטֹו ׁשֶּ הַ ְּזמַ ן בְּ ע ֶֶּּרב פֶּסַ ח בַ ֹּבקֶּ ר אֹו צָּ ה ֳַריִ ם,
בְּ לֵיל פֶּסַ ח ֵ
ּומבֹּ אַ ר בַ ַר ְּמבַ "ם
אֲבָּ ל אֲנִ י ׁשָּ מַ עְּ ִתי בְּ ע ֶֶּּרב פֶּסַ ח הַ יְּ נּו לֵיל פֶּסַ ח וְּ כ ְַּמבֹּ אָּ ר בִ פְּ סָּ חִ ים (קטׁ ).שֶּ ְּמחַ לֵק קְּ לִ ּיֹות וֶּאגֹוזִים בְּ ע ֶֶּּרב פֶּסַ חְּ ,
בֹורא יִ ְּתבָּ ַר ְ ְּׁשמֹו ,הַ ְּמ ַעּיֵן בָּ ִאג ֶֶּּרת
פ ֶֶּּרק ז' ְּדחָּ מֵ ץ ּומַ צָּ ה ( ֲה ָּלכָּה ג') ְּדהַ יְּ נּו בְּ לֵיל סֵ דֶּ ר ,וְּ אַ ף כָּאן בְּ עֵת ׁשֶּ ְּמסַ פְּ ִרים נִ פְּ לְּ אֹות הַ ֵ
ימין ,וְּ אַ ְּׁש ֵרי ִמי ׁשֶּ זֹוכֶּה לִ קְּ ר ֹּא בְּ עִ תָּ ּה ,וְּ נָּכֹון לִ קְּ ר ֹּא בְּ ע ֶֶּּרב
הַ ז ֹּאת יִ ְּראֶּ ה הָּ אֶּ י ְ כָּל הַ מַ כֹו ת ַרזִין ְּד ַרזִין סְּ ִתימָּ א דְּ כָּל סְּ ִת ִ
פֶּסַ ח ּובְּ לֵיל פֶּסַ ח לָּצֵ את ִמכָּל סָּ פֵק ,וְּ ׁשָּ מַ עְּ נּו מַ ע ֲִשּיֹות מֵ ֲאנ ִָּׁשים ׁשֶּ קָּ ְּראּו בַ ְּזמַ ן הַ ִמכְּ תָּ ב וְּ זָּכּו לְּ ִנפְּ לָּאֹות מַ מָּ ׁש ,וְּ אָּ נּו
"אג ֶֶּּרת" וכו' ׁשָּ לֹום לְּ ַרבָּ נֵי אֶּ ֶּרץ וכו'
מַ ע ֲִתיקִ ים כָּאן הַ ִמכְּ תָּ ב לְּ תֹו ֶּעלֶּת הָּ ַרבִ ים ,וְּ יֵׁש לִ קְּ ר ֹּא מֵ הַ ְּתחָּ לַת מֵ ִ
קֹורא וְּ הֹולֵ ְ אַ ף ׁשֶּ אֵ ינֹו מֵ בִ ין כְּ לַל עֹוד אָּ ז הַ ְּדבָּ ִרים ַעד ׁשֶּ מַ גִ י ַע לְּ בַ ּסֹוף ,וְּ הַ יְּ נּו
בְּ תַ כְּ לִ ית הַ קִ ּצּור וְּ ֵ
"עַד כָּאן לְּ ׁשֹון האריז"ל" ׁ ,שֶּ אָּ ז מַ ְּתחִ יל לְּ בָּ אֵ ר הַ דְּ בָּ ִרים וְּ צָּ ִרי ְ לָּשּום לְּ בָּ בֹו לְּ הָּ בִ ין הַ דְּ בָּ ִרים,
בֹורא יִ ְּתבָּ ֵר ְ ְּׁשמֹו ּוגְּ מּולֹו מֻבְּ טַ ח לֹו עַד ׁשֶּ אֹומֵ ר
וְּ ִיקְּ ָּרא בְּ ִש ְּמחָּ ה ּובְּ אַ הֲבָּ ה לְּ הַ ֶּ
בַ ּסֹוף
"ּובְּ כֹּ ל אֲׁשֶּ ר יִ פְּ נֶּה יַצְּ לִ יחַ וְּ י ְַּשכִ יל אָּ מֵ ן סֶּ לָּה".

דֹוׁשים אַ שֵ ר בָּ אָּ ֶּרץ .כָּל חַ ד
עֹומ ִדים בַ פ ֶֶּּרץ .יַּצִ ילֵם ה' ִמכִ לְּ יֹון וחרץֻ .כלָּם קְּ ִ
גֹוד ֵרי גֶּדֶּ ר וְּ ְּ
ׁשָּ לֹום לְּ ַרבָּ נֵי אֶּ ֶּרץְּ .
לֹומכֶּם הִ ְּתעַנְּ גּו מֵ עַתָּ ה וְּ עַד עֹולַם אָּ מֵ ן סֶּ לָּה.
ּומתָּ ֵרץ וְּ עַל רֹּ ב ְּׁש ְּ
חּורפֶּיּה מַ קְּ ׁשֶּ ה ְּ
לְּ פּום ְּ
בְּ תַ כְּ לִ ית הַ קִ ּצּור ,אֹודֹות הָּ עִ נְּ יָּן מַ ה ׁשֶּ ָּרׁשַ ְּמ ִתי הַ ִּסימָּ נִ ים דצ"ך עד"ש באח"ב וכו' וְּ הִ קְּ ׁשָּ ה מַ ר אֵ לַי והאיך
תֹורתֹו ,מַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב האר"י זלה"ה בַ קֻ נְּ ְּט ֵרס ׁשֶּ לֹו
נִ ְּרמֶּ זֶּת הַ גְּ ֻאלָּה בְּ אֵ לּו הַ ִּסימָּ נִים ,וְּ עַכְּ ׁשָּ ו ֲא ַגלֶּה הַ דָּ בָּ ר לִ כְּ בֹוד ָּ
הַ נִ קְּ ָּרא פְּ לָּאֹות ַרבֹות בְּ ׁשַ עַר ט"ו הַ נִ קְּ ָּרא ׁשַ עַר יְּ צִ יאַ ת ִמצְּ ַריִ ם פ ֶֶּּרק ג' ,דף מ"ב ,וְּ זֶּה לְּ ׁשֹונֹו:
הִ נֵה כְּ בַ ר הִ ְּׁשמַ עְּ ִתיָך ׁשֶּ פ ְָּּרעָּה נִ לְּ קַ ה בְּ עֶּשֶּ ר מַ כֹות בְּ ִמצְּ ַריִ ם ע"י ג' ֲאלָּפִ ים וְּ ר"פ מַ לְּ ֲאכֵי חַ בָּ לָּה הַ ְּממֻנִ ים
הַ ְּמסַ בְּ בִ ים בְּ ג' ְּרקִ יעִ ים ׁשֶּ ל ט ְֻּמאָּ ה ,א' נִ קְּ ָּרא שר"ע ,וא' נִ קְּ ָּרא תמו"ך ,וא' נִ קְּ ָּרא בישה"אַ ,ו ֲעלֵיהֶּ ם הַ שַ ר
אׁשית.
הַ נִ קְּ ָּרא דלפקט (נ"א דלפקט) ,וְּ עַל ( ַו ֲעלֵיהֶּ ם) ֻכלָּם הַ שַ ר הַ נִ קְּ ָּרא תק"א ,בְּ ֵר ִ
יׁשית עֲשָּ ָּרה ,וְּ חָּ סֵ ר ִמן הָּ ְּרבִ יעִ ית ִׁששָּ ה ,וְּ חַ ּסֵ ר ִמן הַ ְּת ִׁשיעִ ית ִׁששָּ הַ ,ככָּתּוב בַ תֹו ָּרה ,וְּ הִ נֵה מַ ה ׁשֶּ מָּ צִ ינּו ׁשֶּ לָּקּו הַ ִמצְּ ִרּיִ ים בְּ ִמצְּ ַריִ ם
(וְּ הִ נֵה) חָּ סֵ ר ִמן הַ ְּשלִ ִ
ּומּצַ ד הַ שֵ ם תק"ל לָּקּו
עֶּשֶּ ר מַ כֹות וְּ עַל הַ ּיָּם ח ֲִמ ִשים מַ כֹות ִמּצַ ד הַ שֵ ם שפ"ו ׁשֶּ בֹו אָּ חּוז דָּ וִ ד בֶּ ן יִ ׁשַ י ,וְּ הַ שֵ ם אָּ מַ ר הַ כּו וְּ הִ כֻם (נ"א וְּ הַ שֵ ם אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה)ִ ,
ּומּצַ ד הַ שֵ ם שצ"ה (נ"א אשצ"ה)
הַ ִמצְּ ִרּיִ ים בְּ ִמצְּ ַריִ ם אַ ְּרבָּ עִ ים מַ כֹות וְּ עַל הַ ּיָּם לָּקּו מָּ אתַ יִ ם מַ כֹות ,וְּ הַ שֵ ם אָּ מַ ר הַ כּו וְּ הִ כֻם (נ"א וְּ הַ שֵ ם אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה)ִ ,
לָּקּו הַ ִמצְּ ִרּיִ ים ְּב ִמצְּ ַריִ ם ח ֲִמ ִשים מַ כֹות וְּ עַל הַ ּיָּם ר"נ מַ כֹות ,וְּ הַ שֵ ם אָּ מַ ר וְּ ִהכָּהּ ,ובְּ מַ ה ְּשהקב"ה מַ כֵה בֹו ְּמ ַרפֵא הַ גָּלּותּ ,ומַ ה פִ ְּׁשעֹו ּומַ ה חֶּ ְּטאֹו ּומַ ה
הַ מַ עַל אֲׁשֶּ ר מָּ עֲלּו אֲבֹותָּ יו לִ הְּ יֹות בְּ כּור הַ בַ ְּרזֶּל עַד ׁשֶּ נִ גְּ אֲלּו [נ"א ׁשֶּ גְּ אָּ לָּם] בַ שֵ מֹות הַ לָּלּו דע"ב צד"א כשח"ב ,ע"כ לְּ ׁשֹון ִדבְּ ֵרי האריז"לַ ,עּיֵן ׁשָּ ם,
זיע"א.

פֹורׁש אֹותָּ ם,
ֲתּומים סָּ גּור וְּ אֵ ין ֵ
תּומים ַוח ִ
ּוס ִ
יִש ָּראֵ ל כָּתַ בְּ ,דבָּ ִרים אֵ לּו פְּ לָּאֹות הֵ ם ְּ
מֹורנּו וְּ ַרבֵ נּו קְּ דֹוׁש ְּ
הִ נֵה ֵ
ּומגֹּ דֶּ ל אַ הֲבָּ תֹו ְּדמַ ר ֲא ַגלֶּה
ּוכְּ בַ ר ׁשַ אֲלּונִ י גְּ דֹולֵי יִ ְּש ָּראֵ ל לְּ בָּ אֵ ר לָּהֶּ ם ִדבְּ ֵרי האר"י זלה"ה וְּ ל ֹּא הִ ג ְַּד ִתי לָּהֶּ םִ ,
ָּר ָּז א ְּדנָּא מָּ ה ׁשֶּ נִ ְּת ַגלָּה לִ י בַ חֲלֹום בְּ חֶּ ְּזוָּתָּ א ְּדלַילָּה בִ נְּ פֹּ ל תַ ְּרדֵ מָּ ה עַל כָּל הָּ ֲאנ ִָּׁשים ,וְּ הּוא ַרחּום יְּ ַכפֵר עֲוֹון
וכו'.
וְּ ז ֹּאת הָּ עִ נְּ יָּן מַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב האר"י זלה"ה .הִ נֵה ( ֲהל ֹּא) כְּ בַ ר הִ ְּׁשמַ עְּ ִתיָך ׁשֶּ פ ְָּּרעֹּ ה נִ לְּ קַ ה בְּ עֶּשֶּ ר מַ כֹות אֵ לּו
בְּ ִמצְּ ַריִ ם ע"י ג' ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ לְּ ֲאכֵי חַ בָּ לָּה וכו' ַכ ָּּונָּתֹו כָּ ְ הּוא ,כִ י אָּ ְּמרּו בַ ֲעלֵי קַ בָּ לָּה ּומַ ע ֲִשּיֹותׁ ,שֶּ ּיֵׁש ג'
ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ לְּ ֲאכֵי חַ בָּ לָּה הַ ְּממֻנִ ים לְּ הַ כֹות הָּ ְּרׁשָּ עִ ים ּולְּ הַ עֲנִ יׁשָּ ם בַ גֵיהִ נֹּ ם ּולְּ טַ ה ֲָּרם מֵ עֲוֹונֹותֵ יהֶּ ם( ,וְּ נ ְָּּתנּו
ִסימַ ן עַל זֶּה) ּולְּ הַ כֹות בְּ אֶּ גְּ רֹּ ף ֶּרׁשַ ע (יְּ ׁשַ עְּ יָּהּו נ"ח ,ד') ,כִ י א'ג'ר'ף' ָּראׁשֵ י תֵ בֹות ג' א'לפים ר"פ ,מַ לְּ ֲאכֵי
חַ בָּ לָּה הַ מַ כִ ים אֶּ ת הָּ ָּרׁשָּ ע (הָּ ְּרׁשָּ עִ ים) ,וְּ עַל יָּדָּ ם נִ לְּ קַ ה גַם פ ְַּרעֹּ ה הָּ ָּרׁשָּ ע וְּ הַ ִמצְּ ִרּיִ ים.
וְּ אֹומֵ ר אֲנִ י הַ כֹותֵ ב ׁשֶּ זְּהּו סֹוד נִ פְּ לָּא ַכאֲׁשֶּ ר נַחְּ ׁשֹּ ב בְּ ִמנְּ יַן ּובְּ ִמ ְּספָּר ד"ם צפרד"ע כנ"ם ער"ב דב"ר שחי"ן
בר"ד ארב"ה חש"ך מכ"ת בכורו"ת ,אֵ לּו עֶּשֶּ ר מַ כֹות ַכאֲׁשֶּ ר כְּ תַ בְּ ִתים פֹּ ה אֹות בְּ אֹות ,עֹולִ ין לְּ חֶּ ְּׁשבֹון ג'
חּוׁשבֶּ נָּא דֶּ ִדין ,הָּ רֹומֵ ז עַל ג' ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ חֲנֹות מַ לְּ ֲאכֵי חַ בָּ לָּה הנ"ל
אֹותּיֹות ְּד ִדין כְּ ְּ
ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ מָּ ׁשִ ,
הַ ְּמ ֻמ נִ ים לְּ הַ עֲנִ יׁש ּולְּ טַ הֵ ר אֵ ת הָּ ְּרׁשָּ עִ ים .וְּ זֶּה פְּ ׁשַ ט נִ פְּ לָּא אֲׁשֶּ ר עַיִ ן ל ֹּא ָּראֲתָּ ה ,וְּ הִ נֵה הַ חֶּ ְּׁשבֹון ְּמ ֻכּוַן ַכאֲׁשֶּ ר
נַחְּ ׁשֹּ ב כִ נִ ם חַ ּסֵ ר י' ,עַרֹּ ב חַ ּסֵ ר ו' ,חֹּ ׁשֶּ ך חַ ּסֵ ר ו'.
דם
44

צפרדע כנם
110
444

ערב
272

דבר
206

שחין
368

ברד ארבה
208 206

חשך מכת בכורות
1094 328

סה"כ
3280

יׁשית ׁשֶּ הִ יא כִ נִ ים חַ ּסֵ ר יו"ד ,וְּ חָּ סֵ ר
יׁשית עֲשָּ ָּרה ,פֵרּוׁשֹו ִממַ כָּה ְּׁשלִ ִ
וְּ זֵהּו מַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב האריז"ל חַ ּסֵ ר ִמן הַ ְּשלִ ִ
ִמן הָּ ְּרבִ יעִ ית ִׁששָּ ה ,פֵרּוׁש ִממַ כָּה ְּרבִ יעִ ית ׁשֶּ הִ יא עָּרֹוב חַ ּסֵ ר ו' ,וְּ חָּ סֵ ר ִמן הַ ְּת ִׁשיעִ ית ִׁששָּ ה ,פי' ִמן
יׁשית ׁשֶּ הִ יא כִ נִ ם יו"ד ׁשֶּ ּצָּ ִרי ְ לִ הְּ יֹות
הַ ְּת ִׁשיעִ ית ׁשֶּ הִ יא מַ כַת חֹּ ׁשֶּ  ְ ג"כ חַ ּסֵ ר ו' [נ"אׁ ,שֶּ חָּ סֵ ר ִמן הַ מַ כָּה הַ ְּשלִ ִ
חַ ּסֵ ר יו"ד ,וְּ חַ ּסֵ ר ִמן הַ מַ כָּה הָּ ְּרבִ יעִ ית ׁשֶּ הִ יא עַרֹּ ב ִׁש שָּ ה ׁשֶּ ּצָּ ִרי ְ לֹומַ ר חַ ּסֵ ר ו' ,וְּ חַ ּסֵ ר ִמן הַ מַ כָּה הַ ְּת ִׁשיעִ ית
ׁשֶּ הּוא חֹּ ׁשֶּ  ְ ִׁששָּ ה ׁשֶּ ּצָּ ִרי ְ לֹומַ ר גַם כֵן חַ ּסֵ ר ו'].

תֹורה בְּ פ ָָּּרׁשַ ת וָּאֵ ָּרא
תֹורה חַ ּסֵ ר כְּ נִ ְּזכָּר לְּ עֵילַ ,ככָּתּוב בַ ָּ
תֹורה ,ר"ל ׁשֶּ כֵן כְּ תּובִ ים בַ ָּ
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ַככָּתּוב בַ ָּ
דּורים ׁשֶּ ְּמסַ דֵ ר בַ עַל הַ הַ גָּדָּ ה ֻכלָּם ְּמל ִֵאים,
כִ נִ ם חַ ּסֵ ר יו"ד ,עַרֹּ ב חַ ּסֵ ר ו' ,חֹּ ׁשֶּ  ְ חַ ּסֵ ר ו' ,וְּ ל ֹּא כְּ מֹו ׁשֶּ כָּתּוב בַ ִּס ִ
תֹורה ,וְּ ַכאֲׁשֶּ ר נַחְּ ׁשֹּ ב כֵן אָּ ז הַ חֶּ ְּׁשבֹון ְּמ ֻכּוָּן ל ֹּא פַחֹות וְּ ל ֹּא יֹותֵ ר מג' ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ לְּ ֲאכֵי
ַרק כְּ מֹו ׁשֶּ כָּתּוב בַ ָּ
יׁשים אֵ ת הָּ ְּרׁשָּ עִ ים ,וְּ הֵ ם הֶּ ענִ יׁשּו אֵ ת הַ ִמצְּ ִרים וְּ הִ כּו אֵ ת פ ְַּרעֹּ ה וְּ אֵ ת הַ ִמצְּ ִרים בְּ ִמצְּ ַריִ ם בְּ אֵ לּו
חַ בָּ לָּה הַ מַ עֲנִ ִ
הַ ְּשלָּׁשָּ ה ְּרקִ יעִ ין ׁשֶּ ל ט ְֻּמאָּ ה.
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ׁשֶּ אֵ לּו הג' ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ לְּ ֲאכֵי חַ בָּ לָּה ְּמסַ בְּ בִ ים בג' ְּרקִ יעִ ים ,א' הַ נִ קְּ ָּרא שר"ע ,וא' נִ קְּ ָּרא
נֹורא ׁשֶּ ִתקֵ ן הַ מַ גִ יד בְּ מַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב (נ"א
תמו"ך ,וא' נִ קְּ ָּרא בישה"א ,גַם בַ זֶּה יֵׁש ַל נּו סֹוד גָּדֹול וְּ נִ פְּ לָּא וְּ ָּ
אֹותּיֹות
אֹותּיֹות שר"ע ,מכו"ת ִ
ׁשֶּ נִ ְּרמַ ז בְּ ִדבְּ ֵרי הַ מַ גִ יד בְּ מַ ה ׁשֶּ אָּ מַ ר) אֵ לּו עֶּשֶּ ר מַ כֹות ׁשֶּ הֵ בִ יא ,עש"ר הֵ ם ִ
אֹותּיֹות בשיה"א ,נִ ְּרמַ ז בָּ ם אֵ לּו הָּ ְּרקִ יעִ ים ׁשֶּ ל ט ְֻּמאָּ ה ׁשֶּ בָּ הֶּ ם ג' ֲאלָּפִ ים ור"פ מַ לְּ ֲאכֵי
תמו"ך ,שהבי"א ִ
חַ בָּ לָּה ׁשֶּ לָּקּו אֶּ ת פ ְַּרעֹּ ה וְּ הִ כּו אֵ ת ִמצְּ ַריִ ם בְּ ִמנְּ יַן מַ כֹות ׁשֶּ הֵ בִ יאִ ,מנְּ יַן יו"ד מַ כֹות אֵ לּו ,וְּ הּוא ֶּפ ֶּלא גְּ דֹול.

אֹותּיֹות
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ַו ֲעלֵיהֶּ ם הַ שַ ר הַ נִ קְּ ָּרא דלפק" טַ ,כ ָּּונָּתֹו הּוא ׁשֶּ שֵ ם זֶּה ׁשָּ ְּרׁשֹו יֹוצֵ א ִמ ִמלַת הַ ִמצְּ ִרים ,בָּ ִ
אֹותּיֹות הַ ִמצְּ ִרים ,ד' קֹּ דֶּ ם לה' ,ל' קֹּ דֶּ ם למ' פ' קֹּ דֶּ ם לצ' ,ק' קֹּ דֶּ ם לר' ,ט' קֹּ דֶּ ם לי' ,והמ"ם
קֹודמֹות לְּ ִ
הַ ְּ
אמרֹו עש"ר מכו"ת שהבי"א
אַ חֲרֹונָּה ׁשֶּ ל הַ ִמצְּ ִרים ,הִ יא מ"ם הָּ ִרבּוי וְּ אֵ י ָּנ ּה ִמן הַ שֹּ ֶּרׁש ,וְּ ָּרמַ ז לְּ זֶּה הַ מַ גִ יד בְּ ְּ
אֹותּיֹות הַ ִמצְּ ִרים) וְּ הָּ בֵ ן ,כָּ ְ קִ בַ לְּ ִתי וְּ הַ שֵ ם
קֹודמֹות עַל ִ
אֹותּיֹות ׁשֶּ הֵ ם ְּ
הקב"ה על המצרי"ם (כְּ לֹומַ ר הָּ ִ
הַ ּטֹוב יְּ ַכפֵר.
ם

ה מ צ ר י
ד ל פ ק ט

אׁשיתַ ,כ ָּּונָּתֹו כִ י ר"ת ׁשֶּ ל עֶּשֶּ ר מַ כֹות דצ"ך עד"ש באח"ב ,בגי' תק"א כְּ ִמנְּ יַן הַ שַ ר מַ מָּ ׁש,
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב וְּ עַל ֻכלָּם ( ַו ֲעלֵיהֶּ ם) הַ שַ ר נִ קְּ ָּרא תק"א ,בְּ ֵר ִ
אׁשיתְּ ,רצֹונֹו לֹומַ ר הר"ת ׁשֶּ ל הַ מַ כֹות] ,גַם הּוא ִמנְּ יַן אש"רׁ ,שֶּ זֶּה סֹוד הַ כָּתּוב אש"ר הִ ְּת ַעלַלְּ ִתי בְּ ִמצְּ ַריִ ם ,וְּ כַּיֹוצֵ א
אׁשית ,וְּ הּוא הָּ ֵר ִ
[וְּ ַכ ָּּונָּתֹו בַ תֵ בָּ ה בְּ ֵר ִ
מּורין לְּ הַ סֹוד אש"ר כְּ ִמנְּ יַן הר"ת ׁשֶּ ל הָּ עֶּשֶּ ר מַ כֹות הנ"ל ,וְּ יֵׁש לַנּו בַ ֶּז ה סֹודֹות נִ פְּ ל ִָּאים הַ ְּרבֵ ה ְּּורמָּ זִים ּוכְּ בֹוד אֹלקִ ים
בֹו הַ ְּרבֵ ה ( ֲאלָּפִ ים) פְּ סּוקִ ים ְּׁש ִ
הַ ְּסתֵ ר דָּ בָּ ר.

דצ"ך
114

עד"ש
374

באח"ב
13

סה"כ
501

נֹורא פְּ לּוגְּ תָּ א
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ִמּצַ ד הַ שֵ ם שפ"ו אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה אֹותָּ ם בְּ ִמצְּ ַריִ ם עֶּשֶּ ר מַ כֹות וְּ עַל הַ ּיָּם נ' וכו'ַ ,כ ָּּונָּתֹו לְּ עִ נְּ יַן סֹוד נִ פְּ לָּא וְּ ָּ
שֶּ ל ר' יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י ור' אלִ י ֶּעזֶּר ור' עֲקִ יבָּ א ,הַ ֻמ ְּזכָּר בַ הַ גָּדָּ ה ר' יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י אֹומֵ ר ִמנַיִ ן וכו' ר"א אֹומֵ ר ִמנַיִ ן וכו'ַ ,ר ִבי עֲקִ יבָּ א
אֹומֵ ר ִמנַיִ ן וכו'ׁ ,שֶּ זֶּהּו סֹוד רב"י יוס"י הגליל"י גי' שפ"ו מַ מָּ ׁש ְּמ ֻכּוַן ,וְּ הַ יְּ נּו ַר ִבי יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י אֹומֵ ר ,פִ י' הַ שֵ ם שפ"ו אָּ מַ ר
וְּ הִ כָּה אֹותָּ ם וכו'.
יוסי
86

רבי
212

הגלילי
88

סה"כ
386

ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ׁשֶּ בֹו אֲחּוז דָּ וִ ד בֶּ ן יִ ׁשַ י ,פי' דו"ד ב"ן יש"י גַם כֵן גי' שפ"וּ ,ובְּ אֹותֹו הַ שֵ ם דַ וְּ קָּ א הִ כָּה אֹותָּ ם ,וְּ כָּתַ ב בְּ סֹודֵ י ָּרזָּא (נ"א וְּ זֶּהּו סֹוד נִ פְּ לָּא)
נֹוראֹות ,אָּ ְּמנָּם הַ ַכ ָּּונָּה כנ"ל.
ׁשֶּ ַרבִ י יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י הָּ יָּה נִ יצֹוץ ׁשֶּ ל דָּ וִ ד בֶּ ן יִ ׁשַ יּ ,ובְּ אֹותֹו הַ שֵ ם דַ וְּ קָּ א ָּיב ֹּא בֶּ ן יִ ׁשַ יֲ ,הגַם ׁשֶּ ֵּי ׁש לָּנּו בַ זֶּה סֹודֹות נִ פְּ לָּאֹות וְּ ָּ
(נ"א אָּ ְּמנָּם הַ ַכ ָּּונָּה ַרבִ י יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י גי' שם שפ"ו אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה)

בן
52

דוד
14

ישי
320

סה"כ
386

ּומּצַ ד הַ שֵ ם תק"ל לָּקּו בְּ ִמצְּ ַריִ ם (נ"א כִ י ׁשֵ ם תק"ל אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה ְּב ִמצְּ ַריִ ם) אַ ְּרבָּ עִ ים מַ כֹות וְּ עַל הַ ּיָּם לָּקּו מָּ אתַ יִ ם
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ִ
מַ כֹותָּ ,רמַ ז לְּ סֹוד (נ"א ַכ ָּּונָּתֹו בַ ּסֹוד) רב"י אליעז"ר גי' תק"ל ,וְּ הַ יְּ נּו ר' אלִ י ֶּעזֶּר דַ וְּ קָּ א ׁשֶּ הּוא בגי' הַ שֵ ם תק"ל אָּ מַ ר וְּ ִהכָּה
וכו'( .נ"א וְּ הַ יְּ נּו "ר"א אֹומֵ ר" ר"ל ׁשֶּ הּוא סָּ בַ ר ׁשֶּ הַ שֵ ם תק"ל ג ַָּרם לְּ ִמצְּ ַריִ ם הַ מַ כֹות).
רבי
212

אליעזר
318

סה"כ
530

ּומּצַ ד הַ שֵ ם שצ"ה (נ"א אשצ"ה) לָּקּו הַ ִמצְּ ִרּיִ ים בְּ ִמצְּ ַריִ ם (נ"א ַכ ָּּונָּתֹו כִ י) רב"י עקיב"א גי' שצ"ה( .נ"א
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ִ
אשצ"ה עִ ם הַ כֹולֵל) ,וְּ הַ יְּ נּו רב"י עקיב"א דַ וְּ קָּ א שבגי' שצ"ה (נ"א עִ ם הַ כֹולֵל גי' אשצ"ה) ,אָּ מַ ר ׁשֶּ הַ שֵ ם שצ"ה (נ"א
אשצ"ה) אָּ מַ ר וְּ הִ כָּה וכו' ,וְּ כָּל אֶּ חָּ ד וְּ אֶּ חָּ ד מֵ אֵ לּו הַ ֲחכ ִָּמים אָּ מַ ר לְּ פִ י ֲאחִ יזָּתֹו ,ה ֲֵרי ְּמרֻ מָּ זִים אֵ לּו ג' ׁשֵ מֹות שפ"ו תק"ל אשצ"ה
נֹורא ַרזִין
כְּ אֵ לּו ג' תַ נ ִָּאים ַרבִ י יֹוסֵ י הַ גְּ לִ ילִ י בגי' שפ"וַ ,רבִ י אלִ י ֶּעזֶּר גי' תק"לַ ,רבִ י ֲעקִ יבָּ א גי' אשצ"ה .וְּ זִהּו סֹוד נִ פְּ לָּא וְּ ָּ
תֹורתֹו .וְּ הּוא ַרחּום יְּ ַכפֵר וכו'.
ְּד ַרזִין ְּּס ִתימָּ א ִס ְּת ָּרא דִ ְּס ִת ִרין הַ יְּנּו כְּ מֹו ׁשֶּ כָּתַ בְּ ִתי לְּ מַ ֲעלַת כְּ בֹוד ָּ
רבי
212

עקיבא
183

סה"כ
395

תֹורתֹוְּ ,ד ִהנֵה ְּבאֹותָּ ן הַ עֲׁשָּ ָּרה הַ מַ כֹות נִ ְּרמַ ז
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב ּובְּ מַ ה שהקב"ה מַ כֶּה  -בֹו ְּמ ַרפֵא הַ גָּלּות ,הַ יְּ נּו כְּ מֹו ׁשֶּ כָּתַ בְּ ִתי לִ כְּ בֹוד ָּ
תֹורתֹוּ ,ובֹו
אֹותּיֹות דצ"ך עד"ש באח"ב סֹוד יְּ ִרידָּ תָּ ם לְּ ִמצְּ ַריִ ם כְּ מֹו ׁשֶּ כָּתַ ְּב ִתי לִ כְּ בֹוד ָּ
טַ עַ ם יְּ ִרידַ ת יִ ְּש ָּראֵ ל לְּ ִמצְּ ַריִ ם ְּׁשמֶּ ַר ְּמזִין ִ
ִרפֵא אֹותָּ נּו הקב"ה וְּ הִ כָּה בָּ הֶּ ם מַ כָּה ַרבָּ ה "אֶּ צְּ בַ ע אֹלקִ ים הִ וא" ,ה ֲֵרי ִמן הַ מַ כָּה עַצְּ מָּ ּה בָּ א הָּ ְּרפּואָּ ה לְּ יִ ְּש ָּראֵ ל ׁשֶּ ְּבאֹותָּ ן הַ מַ כֹות
נִ ְּר ְּמזָּה ְּרפּואָּ ה ׁשֶּ גְּ אָּ לָּם הקב"ה בָּ הֶּ ם.

ּובאֹותָּ ן הַ מַ כֹות
[נ"א ומש"כ ּומַ ה פִ ְּׁשעֹו וכו'ָּ ,רצָּ ה לֹומַ ר בְּ אֵ לּו הַ מַ כֹות נִ ְּרמַ ז הַ חֵ ְּטא ׁשֶּ ל אֲבֹותֵ ינּו ׁשֶּ ג ַָּרם ִיְּרידַ ת ִמצְּ ַריִ ם ְּ
נִ ְּר ְּמזָּה הָּ ְּרפּואָּ ה ׁשֶּ גְּ אָּ לָּם הַ שֵ ם י ְִּתבָּ ַר ְ].

אֹותּיֹות הָּ ִראׁשֹונֹות ׁשֶּ ל ד'צ"ך
ּומַ ה ׁשֶּ כָּתַ ב עַד שהקב"ה גָּאַ ל אֹותָּ נּו בַ שֵ מֹות הַ לָּלּו דע"ב צד"א כשח"ב ,הַ ַכ ָּּונָּה דע"ב הֵ ם ִ
יׁשּיֹות ׁשֶּ ל
אֹותּיֹות ְּׁשלִ ִ
אֹותּיֹות הַ ְּשנִ ּיֹות ׁשֶּ ל דצ'ך עד'ש בא'חב ,ואח"כ כשח"ב הֵ ם ִ
ע'ד"ש ב'אח"ב ,ואח"כ ׁשֵ ם צד"א הֵ ם ִ
דצך' עדש' באחב' ׁשֶּ גָּאַ ל הקב"ה אֹותָּ נּו בָּ הֶּ ם.

ה ֲֵרי בְּ אֹותָּ ן הַ מַ כֹות ׁשֶּ הִ כּו לְּ ִמצְּ ַריִ ם בָּ הֶּ ם נִ ְּרמָּ זִים הָּ ְּרפּואָּ ה וְּ הַ גְּ ֻאלָּה לְּ יִ ְּש ָּראֵ ל.

אֹותּיֹות נִ ְּרמַ ז הַ שַ ר הַ ְּמ ֻמנֶּה עַ ל כָּל הַ מַ לְּ אָּ כֵי חַ בָּ לָּה ׁשֶּ ִהכּו
[נ"א ה ֲֵרי לְּ ָך סֹוד הַ ִּסימָּ נִ ים ׁשֶּ ל דצ"ך עד"ש באח"ב ׁשֶּ בְּ אֹותָּ ן הָּ ִ
אֹותּיֹות נִ ְּרמַ ז ג"כ הָּ ְּרפּואָּ ה וְּ הַ גְּ אֻ לָּה לְּ יִ ְּש ָּראֵ ל.
אֹותּיֹות נִ ְּרמַ ז טַ ַעם הַ גָּלּות ׁשֶּ ל ִמצְּ ַריִ ם ּובְּ אֹותָּ ן הָּ ִ
הַ מַ כֹות לְּ ִמצְּ ַר ִיםּ ,ובְּ אֹותָּ ן הָּ ִ
אֹותּיֹות הֵ ם בְּ סֹוד נגוף ורפוא].
וְּ אֵ לּו הָּ ִ

וִ יהֵ א רֲ עְּ וָּא ִמלִ פְּ נֵי הקב"ה ׁשֶּ ּי ְַּראֵ נּו בִ יאַ ת ְּמ ִׁשיחֵ נּו עִ ם הַ מַ לְּ אָּ כִ ים הַ שַ ּיָּכִ ים לִ גְּ ֻאלָּה אַ חֲרֹונָּה ִב ְּמהֵ ָּרה ְּביָּמֵ ינּו וִ יקֻ ּיַם בָּ נּו ִמקְּ ָּרא
אתָך מֵ אֶּ ֶּרץ ִמצְּ ָּריִ ם אַ ְּראֶּ נּו נִ פְּ לָּאֹות" אָּ מֵ ן נֶּצַ ח סֶּ לָּה ָּועֶּד.
ׁשֶּ כָּתּוב "כִ ימֵ י צֵ ְּ

הֹודי ַע
אַ ח ֲֵרי ז ֹּאת ִ
אֹותי ָּרזָּא ְּדנָּא ׁשֶּ כָּל
ִ
נֹורא
הַ ְּמ ַעּיֵן בַ ּסֹוד נִ פְּ לָּא וְּ ָּ
הַ זֶּה עַל ְּמכֹונֹו אֲפִ לּו ַפ ַעם אַ חַ ת
בַ שָּ נָּה ּובְּ כָּל [נ"א ּובְּ יֹותֵ ר] בְּ ע ְַּרבֵ י פְּ סָּ ִחים,
מֻבְּ טַ ח ׁשֶּ הּוא מֻּצָּ ל (נִ ּצֹול) כָּל אֹותָּ ּה הַ שָּ נָּה ִמכָּל
ּומיתָּ ה ְּמׁשֻ נָּה וְּ ׁשּום אֹּ נֶּס .וְּ אַ ל יִ ְּמ ְּׁשלּו בֹו אֹו ְּיבָּ יו,
ִמכְּ ׁשֹול ִ
וְּ כָּל שֹונְּ אָּ יו יִ פְּ לּו תַ חְּ תָּ יוּ ,ובְּ כָּל אֲׁשֶּ ר יִ פְּ נֶּה יַצְּ לִ יחַ וְּ י ְַּשכִ יל אָּ מֵ ן סֶּ לָּה.

