
 

 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 

הזאת ממנו, ובחלום נתגלה לו מסוד ה' המעלה לקרוא ולעיין באגרת הזאת, ובמיוחד בערבי  טוב חלקינו שזכינו לאגרת

 פסחים, ולכן האגרת הועתק בכמה הגדות וסידורים, ואנו מעתיקים כאן המכתב לתועלת הרבים.

  

 אגרת מהגה"ק איש האלקים הרב שמשון מאוסטרפליא זצוק"ל

נָּ  ַיַחד ִעם בָּ ַסח קֹוֵרא בְּ ֵליל פֶּ ר אֹובְּ קֶּ ַסח ַבבֹּ ב פֶּ רֶּ עֶּ ַמן בְּ ַהזְּ ׁשּוטֹו ׁשֶּ ִׁשים ִכפְּ רְּ פָּ ֹּאת, ֵיׁש מְּ ת ַהז רֶּ ִרים ִאגֶּ בָּ ִבין ַהדְּ הָּ אּוִיים לְּ רְּ ֳהַרִים,  יו הָּ  צָּ

א    ִלּיֹות וֶּ ַחֵלק קְּ מְּ ִחים )קט.( ׁשֶּ סָּ ר ִבפְּ אָּ בֹּ ַכמְּ ַסח וְּ נּו ֵליל פֶּ ַסח ַהיְּ ב פֶּ רֶּ עֶּ ִתי בְּ ַמעְּ ל ֲאִני ׁשָּ ַב"ם ֲאבָּ ַאר ַבַרמְּ בֹּ ַסח, ּומְּ ב פֶּ רֶּ עֶּ  גֹוִזים בְּ

אֹות ַהבֹוֵרא ִיתְּ   לְּ ִרים ִנפְּ ַספְּ מְּ ֵעת ׁשֶּ אן בְּ ַאף כָּ ר, וְּ ֵליל ֵסדֶּ נּו בְּ ַהיְּ ה ג'( דְּ כָּ ה )ֲהלָּ ֵמץ ּוַמצָּ חָּ ק ז' דְּ רֶּ ת פֶּ רֶּ ִאגֶּ ַעֵּין בָּ מֹו, ַהמְּ ַר ְ ׁשְּ  בָּ

ל ַהַמכֹו  י ְ כָּ אֶּ ה הָּ אֶּ ֹּאת ִירְּ ב ַהז רֶּ עֶּ רֹּא בְּ נָּכֹון ִלקְּ ּה, וְּ ִעתָּ רֹּא בְּ ה ִלקְּ זֹוכֶּ ֵרי ִמי ׁשֶּ ַאׁשְּ ִתיִמין, וְּ ל סְּ כָּ א דְּ ִתימָּ ַרִזין סְּ  ת ַרִזין דְּ

זָּכּו לְּ   ב וְּ תָּ ַמן ַהִמכְּ אּו ַבזְּ רְּ קָּ נּו ַמֲעִשּיֹות ֵמֲאנִָּׁשים ׁשֶּ ַמעְּ ׁשָּ ֵפק, וְּ ל סָּ ֵצאת ִמכָּ ַסח לָּ ֵליל פֶּ ַסח ּובְּ אֹופֶּ לָּ נּו ִנפְּ אָּ ׁש, וְּ  ת ַממָּ

ַלת מֵ   חָּ רֹּא ֵמַהתְּ ֵיׁש ִלקְּ ַרִבים, וְּ ת הָּ לֶּ תֹועֶּ ב לְּ תָּ אן ַהִמכְּ ת"ַמֲעִתיִקים כָּ רֶּ ץ וכו'  "ִאגֶּ רֶּ ֵני אֶּ ַרבָּ לֹום לְּ  וכו' ׁשָּ

ַהיְּ  ַבּסֹוף, וְּ ַמִגיַע לְּ ִרים ַעד ׁשֶּ בָּ ז ַהדְּ ַלל עֹוד אָּ ֵאינֹו ֵמִבין כְּ הֹוֵל ְ ַאף ׁשֶּ קֹוֵרא וְּ ִלית ַהִקּצּור וְּ ַתכְּ  נּו בְּ

ׁשֹון האריז"ל" אן לְּ ִרים, "ַעד כָּ בָּ ִבין ַהדְּ הָּ בֹו לְּ בָּ שּום לְּ ִרי ְ לָּ צָּ ִרים וְּ בָּ ֵאר ַהדְּ בָּ ִחיל לְּ ז ַמתְּ אָּ  , ׁשֶּ

א בְּ   רָּ ִיקְּ אֹוֵמר וְּ ַטח לֹו ַעד ׁשֶּ מּולֹו ֻמבְּ מֹו ּוגְּ ֵר ְ ׁשְּ בָּ א ִיתְּ ַהבֹורֶּ ה לְּ ַאֲהבָּ ה ּובְּ חָּ  ִשמְּ

 ַבּסֹוף  

ה"  לָּ ֵמן סֶּ ִכיל אָּ ַישְּ ִליַח וְּ נֶּה ַיצְּ ר ִיפְּ ל ֲאׁשֶּ כֹּ  ."ּובְּ

יֹון  ץ. ַיִּציֵלם ה' ִמִכלְּ רֶּ ִדים ַבפֶּ עֹומְּ ר וְּ דֶּ ֵרי גֶּ ץ. גֹודְּ רֶּ ֵני אֶּ ַרבָּ לֹום לְּ ל ַחד ׁשָּ ץ. כָּ רֶּ אָּ דֹוִׁשים ַאֵשר בָּ ם קְּ וחרץ. ֻכלָּ

ה. לָּ ֵמן סֶּ ַעד עֹוַלם אָּ ה וְּ גּו ֵמַעתָּ ַענְּ ם ִהתְּ כֶּ לֹומְּ ב ׁשְּ ַעל רֹּ ֵרץ וְּ תָּ ה ּומְּ ׁשֶּ יּה ַמקְּ פֶּ פּום חּורְּ  לְּ

ִנים דצ"ך עד"ש באח"ב וכו' וְּ  ִתי ַהִּסימָּ ַׁשמְּ רָּ יָּן ַמה ׁשֶּ ִענְּ ִלית ַהִקּצּור, אֹודֹות הָּ ַתכְּ ה ַמר ֵאַלי והאיך בְּ ׁשָּ ִהקְּ

ַתב האר"י זלה"ה ַבקֻ  כָּ תֹו, ַמה ׁשֶּ בֹוד תֹורָּ ר ִלכְּ בָּ ה ַהדָּ ו ֲאַגלֶּ ׁשָּ ַעכְּ ִנים, וְּ ֵאלּו ַהִּסימָּ ה בְּ ֻאלָּ זֶּת ַהגְּ מֶּ לֹו ִנרְּ ֵרס ׁשֶּ טְּ נְּ

ק ג רֶּ ַרִים פֶּ ִציַאת ִמצְּ א ַׁשַער יְּ רָּ ַׁשַער ט"ו ַהִנקְּ אֹות ַרבֹות בְּ לָּ א פְּ רָּ ׁשֹונֹו:ַהִנקְּ זֶּה לְּ  ', דף מ"ב, וְּ

ה ַהמְּ  לָּ ֲאֵכי ַחבָּ ר"פ ַמלְּ ִפים וְּ ַרִים ע"י ג' ֲאלָּ ִמצְּ ר ַמכֹות בְּ שֶּ עֶּ ַקה בְּ ה ִנלְּ עָּ רְּ פָּ ִתיָך ׁשֶּ ַמעְּ ַבר ִהׁשְּ ֻמִנים ִהֵנה כְּ

א  רָּ א תמו"ך, וא' ִנקְּ רָּ א שר"ע, וא' ִנקְּ רָּ ה, א' ִנקְּ אָּ ל ֻטמְּ ִקיִעים ׁשֶּ ג' רְּ ִבים בְּ ַסבְּ ם ַהַשר ַהמְּ בישה"א, ַוֲעֵליהֶּ

ֵראִׁשית. א תק"א, בְּ רָּ ם ַהַשר ַהִנקְּ ם( ֻכלָּ ַעל )ַוֲעֵליהֶּ א דלפקט )נ"א דלפקט(, וְּ רָּ  ַהִנקְּ

תּו ה, ַככָּ ִׁשיִעית ִׁששָּ ַחֵּסר ִמן ַהתְּ ה, וְּ ִביִעית ִׁששָּ רְּ ֵסר ִמן הָּ חָּ ה, וְּ רָּ ִליִׁשית ֲעשָּ ֵסר ִמן ַהשְּ ִהֵנה( חָּ ַרִים ב ַבתֹו)וְּ ִמצְּ ִרִּיים בְּ קּו ַהִמצְּ לָּ ִצינּו ׁשֶּ מָּ ִהֵנה ַמה ׁשֶּ ה, וְּ רָּ

ַמר ַהכּו  ַהֵשם אָּ ן ִיַׁשי, וְּ ִוד בֶּ חּוז דָּ בֹו אָּ ַעל ַהּיָּם ֲחִמִשים ַמכֹות ִמַּצד ַהֵשם שפ"ו ׁשֶּ ר ַמכֹות וְּ שֶּ ה(, ּוִמַּצד ַהֵשם תק"עֶּ ִהכָּ ַמר וְּ ַהֵשם אָּ ִהֻכם )נ"א וְּ קּו וְּ ל לָּ

הַ  ִהֻכם )נ"א וְּ ַמר ַהכּו וְּ ַהֵשם אָּ אַתִים ַמכֹות, וְּ קּו מָּ ַעל ַהּיָּם לָּ ִעים ַמכֹות וְּ בָּ ַרִים ַארְּ ִמצְּ ִרִּיים בְּ ה(, ּוִמַּצד ַהֵשם שצ"ה )נ"א אשצ"ה( ַהִמצְּ ִהכָּ ַמר וְּ ֵשם אָּ

ַעל ַהּיָּם ַרִים ֲחִמִשים ַמכֹות וְּ ִמצְּ ִרִּיים בְּ קּו ַהִמצְּ אֹו ּוַמה  לָּ טְּ עֹו ּוַמה חֶּ לּות, ּוַמה ִפׁשְּ ַרֵפא ַהגָּ הקב"ה ַמֵכה בֹו מְּ ַמה שְּ ה, ּובְּ ִהכָּ ַמר וְּ ַהֵשם אָּ ר"נ ַמכֹות, וְּ

לּו דע"ב צ ם[ ַבֵשמֹות ַהלָּ לָּ אָּ גְּ ֲאלּו ]נ"א ׁשֶּ ִנגְּ זֶּל ַעד ׁשֶּ כּור ַהַברְּ יֹות בְּ יו ִלהְּ ֲעלּו ֲאבֹותָּ ר מָּ ם, ח"בד"א כשַהַמַעל ֲאׁשֶּ ֵרי האריז"ל, ַעֵּין ׁשָּ ׁשֹון ִדבְּ , ע"כ לְּ

 זיע"א.

 

 



ַרֵבנּוִהֵנה  ם,  מֹוֵרנּו וְּ ֵאין פֹוֵרׁש אֹותָּ גּור וְּ תּוִמים ַוֲחתּוִמים סָּ אֹות ֵהם ּוסְּ לָּ ִרים ֵאלּו פְּ בָּ ַתב, דְּ ֵאל כָּ רָּ דֹוׁש ִישְּ קְּ

מַ  תֹו דְּ ל ַאֲהבָּ דֶּ ם, ּוִמגֹּ הֶּ ִתי לָּ ֹּא ִהַגדְּ ל ֵרי האר"י זלה"ה וְּ ם ִדבְּ הֶּ ֵאר לָּ בָּ ֵאל לְּ רָּ דֹוֵלי ִישְּ ַבר ַׁשֲאלּוִני גְּ ה ּוכְּ ר ֲאַגלֶּ

זָּ  כַ רָּ הּוא ַרחּום יְּ ֲאנִָּׁשים, וְּ ל הָּ ה ַעל כָּ ֵדמָּ ל ַתרְּ פֹּ ה ִבנְּ ַלילָּ א דְּ תָּ וָּ זְּ חֶּ ה ִלי ַבֲחלֹום בְּ ַגלָּ ִנתְּ ה ׁשֶּ נָּא מָּ ֵפר ֲעוֹון א דְּ

 וכו'.

ר  שֶּ עֶּ ַקה בְּ ה ִנלְּ עֹּ רְּ פָּ ִתיָך ׁשֶּ ַמעְּ ַבר ִהׁשְּ ַתב האר"י זלה"ה. ִהֵנה )ֲהלֹּא( כְּ כָּ יָּן ַמה ׁשֶּ ִענְּ ֹּאת הָּ ז ַמכֹות ֵאלּו וְּ

ה ּוַמֲעִשּיֹו לָּ רּו ַבֲעֵלי ַקבָּ מְּ נָּתֹו כָּ ְ הּוא, ִכי אָּ ה וכו' ַכּוָּ לָּ ֲאֵכי ַחבָּ ִפים ור"פ ַמלְּ ַרִים ע"י ג' ֲאלָּ ִמצְּ ֵּיׁש ג' בְּ ת, ׁשֶּ

ם ּולְּ  ם ַבֵגיִהנֹּ ַהֲעִניׁשָּ ִעים ּולְּ ׁשָּ רְּ ַהכֹות הָּ ֻמִנים לְּ ה ַהמְּ לָּ ֲאֵכי ַחבָּ ִפים ור"פ ַמלְּ נּו ֲאלָּ נָּתְּ ם, )וְּ ם ֵמֲעוֹונֹוֵתיהֶּ ַטֲהרָּ

יָּהּו נ"ח, ד'(ִסיַמן ַעל זֶּה(  ַׁשעְּ ַׁשע )יְּ ף רֶּ רֹּ גְּ אֶּ ַהכֹות בְּ אֵׁשי ֵתבֹות, ִכי א'ג'ר'ף' ּולְּ ֲאֵכי  רָּ ג' א'לפים ר"פ, ַמלְּ

ִרִּיים. ַהִמצְּ ע וְּ ׁשָּ רָּ ה הָּ עֹּ ַקה ַגם ַפרְּ ם ִנלְּ ַעל יָּדָּ ִעים(, וְּ ׁשָּ רְּ ע )הָּ ׁשָּ רָּ ת הָּ ה ַהַמִכים אֶּ לָּ  ַחבָּ

ר ד"ם צפרד"ע כנ"ם ער"ב דב"ר שחי פָּ ִמסְּ ַין ּובְּ ִמנְּ ב בְּ ׁשֹּ ר ַנחְּ א ַכֲאׁשֶּ לָּ הּו סֹוד ִנפְּ זְּ אֹוֵמר ֲאִני ַהכֹוֵתב ׁשֶּ "ן וְּ

בֹון ג'  ׁשְּ חֶּ אֹות, עֹוִלין לְּ ה אֹות בְּ ִתים פֹּ ַתבְּ ר כְּ ר ַמכֹות ַכֲאׁשֶּ שֶּ בר"ד ארב"ה חש"ך מכ"ת בכורו"ת, ֵאלּו עֶּ

ה  לָּ ֲאֵכי ַחבָּ ִפים ור"פ ַמֲחנֹות ַמלְּ רֹוֵמז ַעל ג' ֲאלָּ ִדין, הָּ נָּא דֶּ בֶּ חּוׁשְּ ִדין כְּ ׁש, אֹוִתּיֹות דְּ ִפים ור"פ ַממָּ הנ"ל ֲאלָּ

מֻ  ֻכַּון כַ ַהמְּ בֹון מְּ ׁשְּ ִהֵנה ַהחֶּ ה, וְּ ֲאתָּ ר ַעִין לֹּא רָּ א ֲאׁשֶּ לָּ ַׁשט ִנפְּ זֶּה פְּ ִעים. וְּ ׁשָּ רְּ ַטֵהר ֵאת הָּ ַהֲעִניׁש ּולְּ ר ִנים לְּ ֲאׁשֶּ

ך ַחֵּסר ו'. ׁשֶּ ב ַחֵּסר ו', חֹּ ב ִכִנם ַחֵּסר י', ַערֹּ ׁשֹּ  ַנחְּ

 סה"כ מכת בכורות חשך ארבה ברד שחין דבר ערב כנם צפרדע דם

44 444 110 272 206 368 206 208 328 1094 3280 

 

ִהיא ִכִנים ַחֵּסר יו ִליִׁשית ׁשֶּ ה ׁשְּ ה, ֵפרּוׁשֹו ִמַמכָּ רָּ ִליִׁשית ֲעשָּ ַתב האריז"ל ַחֵּסר ִמן ַהשְּ כָּ ֵזהּו ַמה ׁשֶּ ֵסר וְּ חָּ "ד, וְּ

רֹוב  ִהיא עָּ ִביִעית ׁשֶּ ה רְּ ה, ֵפרּוׁש ִמַמכָּ ִביִעית ִׁששָּ רְּ ה, פי' ִמן ִמן הָּ ִׁשיִעית ִׁששָּ ֵסר ִמן ַהתְּ חָּ ַחֵּסר ו', וְּ

ִרי ְ ּצָּ ִהיא ִכִנם יו"ד ׁשֶּ ִליִׁשית ׁשֶּ ה ַהשְּ ֵסר ִמן ַהַמכָּ חָּ ׁשֶּ ְ ג"כ ַחֵּסר ו' ]נ"א, ׁשֶּ ִהיא ַמַכת חֹּ ִׁשיִעית ׁשֶּ יֹות ַהתְּ  ִלהְּ

ב ִׁש  ִהיא ַערֹּ ִביִעית ׁשֶּ רְּ ה הָּ ַחֵּסר ִמן ַהַמכָּ ִׁשיִעית ַחֵּסר יו"ד, וְּ ה ַהתְּ ַחֵּסר ִמן ַהַמכָּ ִרי ְ לֹוַמר ַחֵּסר ו', וְּ ּצָּ ה ׁשֶּ שָּ

ִרי ְ לֹוַמר ַגם ֵכן ַחֵּסר ו'[. ּצָּ ה ׁשֶּ ׁשֶּ ְ ִׁששָּ הּוא חֹּ  ׁשֶּ

  

ה בְּ  תּוב ַבתֹורָּ ֵעיל, ַככָּ ר לְּ כָּ ִנזְּ ה ַחֵּסר כְּ תּוִבים ַבתֹורָּ ֵכן כְּ ה, ר"ל ׁשֶּ תּוב ַבתֹורָּ ַתב ַככָּ כָּ ַׁשת ּוַמה ׁשֶּ רָּ אפָּ ֵארָּ  וָּ

ַסֵדר ַבַעל מְּ תּוב ַבִּסדּוִרים ׁשֶּ כָּ מֹו ׁשֶּ לֹּא כְּ ׁשֶּ ְ ַחֵּסר ו', וְּ ב ַחֵּסר ו', חֹּ ֵלִאים,  ִכִנם ַחֵּסר יו"ד, ַערֹּ ם מְּ ה ֻכלָּ דָּ ַהַהגָּ

ִפים ור ֹּא יֹוֵתר מג' ֲאלָּ ל ן לֹּא ַפחֹות וְּ ֻכּוָּ בֹון מְּ ׁשְּ ז ַהחֶּ ב ֵכן אָּ ׁשֹּ ר ַנחְּ ַכֲאׁשֶּ ה, וְּ תּוב ַבתֹורָּ כָּ מֹו ׁשֶּ ֲאֵכי ַרק כְּ "פ ַמלְּ

ִהכּו ֵאת ִרים וְּ ע ִניׁשּו ֵאת ַהִמצְּ ֵהם הֶּ ִעים, וְּ ׁשָּ רְּ ה ַהַמֲעִניִׁשים ֵאת הָּ לָּ ֵאלּו  ַחבָּ ַרִים בְּ ִמצְּ ִרים בְּ ֵאת ַהִמצְּ ה וְּ עֹּ ַפרְּ

ה. אָּ ל ֻטמְּ ִקיִעין ׁשֶּ ה רְּ ׁשָּ לָּ  ַהשְּ

א  רָּ א שר"ע, וא' ִנקְּ רָּ ִקיִעים, א' ַהִנקְּ ִבים בג' רְּ ַסבְּ ה מְּ לָּ ֲאֵכי ַחבָּ ִפים ור"פ ַמלְּ ֵאלּו הג' ֲאלָּ ַתב ׁשֶּ כָּ ּוַמה ׁשֶּ

א בישה"א, ַגם ַבזֶּה ֵיׁש לַ  רָּ ַתב )נ"א תמו"ך, וא' ִנקְּ כָּ ַמה ׁשֶּ ִתֵקן ַהַמִגיד בְּ א ׁשֶּ נֹורָּ א וְּ לָּ ִנפְּ דֹול וְּ נּו סֹוד גָּ

ֵהִביא, עש"ר ֵהם אֹוִתּיֹות שר"ע, מכו"ת אֹוִתּיֹו ר ַמכֹות ׁשֶּ שֶּ ַמר( ֵאלּו עֶּ אָּ ַמה ׁשֶּ ֵרי ַהַמִגיד בְּ ִדבְּ ַמז בְּ ִנרְּ ת ׁשֶּ

ם אֵ  ַמז בָּ ֲאֵכי תמו"ך, שהבי"א אֹוִתּיֹות בשיה"א, ִנרְּ ִפים ור"פ ַמלְּ ם ג' ֲאלָּ הֶּ בָּ ה ׁשֶּ אָּ ל ֻטמְּ ִקיִעים ׁשֶּ רְּ לּו הָּ

לֶּ  הּוא פֶּ ַין יו"ד ַמכֹות ֵאלּו, וְּ ֵהִביא, ִמנְּ ַין ַמכֹות ׁשֶּ ִמנְּ ַרִים בְּ ִהכּו ֵאת ִמצְּ ה וְּ עֹּ ת ַפרְּ קּו אֶּ לָּ ה ׁשֶּ לָּ דֹול.ַחבָּ  א גְּ



א דלפק" רָּ ם ַהַשר ַהִנקְּ ַתב ַוֲעֵליהֶּ כָּ אֹוִתּיֹות ּוַמה ׁשֶּ ִרים, בָּ ׁשֹו יֹוֵצא ִמִמַלת ַהִמצְּ רְּ ֵשם זֶּה ׁשָּ נָּתֹו הּוא ׁשֶּ ט, ַכּוָּ

ם לי', והמ"ם  דֶּ ם לר', ט' קֹּ דֶּ ם לצ', ק' קֹּ דֶּ ם למ' פ' קֹּ דֶּ ם לה', ל' קֹּ דֶּ ִרים, ד' קֹּ אֹוִתּיֹות ַהִמצְּ מֹות לְּ ַהקֹודְּ

ֵאינָּ  ִרבּוי וְּ ִרים, ִהיא מ"ם הָּ ל ַהִמצְּ רֹו עש"ר מכו"ת שהבי"א ַאֲחרֹונָּה ׁשֶּ אמְּ זֶּה ַהַמִגיד בְּ ַמז לְּ רָּ ׁש, וְּ רֶּ ּה ִמן ַהשֹּ

ַהֵשם  ִתי וְּ ֵבן, כָּ ְ ִקַבלְּ הָּ ִרים( וְּ מֹות ַעל אֹוִתּיֹות ַהִמצְּ ֵהם קֹודְּ אֹוִתּיֹות ׁשֶּ לֹוַמר הָּ הקב"ה על המצרי"ם )כְּ

ַכֵפר  .ַהּטֹוב יְּ

 ם י ר צ מ ה

 ט ק פ ל ד

  

ַתב  כָּ ר ַמכֹות דצ"ך עד"ש באח"ב, בגי' ּוַמה ׁשֶּ שֶּ ל עֶּ נָּתֹו ִכי ר"ת ׁשֶּ ֵראִׁשית, ַכּוָּ א תק"א, בְּ רָּ ם( ַהַשר ִנקְּ ם )ַוֲעֵליהֶּ ַעל ֻכלָּ ׁש, וְּ ַין ַהַשר ַממָּ ִמנְּ תק"א כְּ

ל ַהַמכֹות[, ַגם צֹונֹו לֹוַמר הר"ת ׁשֶּ ֵראִׁשית, רְּ הּוא הָּ ֵראִׁשית, וְּ ה בְּ נָּתֹו ַבֵתבָּ ַכּוָּ ַכּיֹוֵצא  ]וְּ ַרִים, וְּ ִמצְּ ִתי בְּ ַעַללְּ תּוב אש"ר ִהתְּ זֶּה סֹוד ַהכָּ ַין אש"ר, ׁשֶּ הּוא ִמנְּ

ֵיׁש ַלנּו ַבזֶּ  ר ַמכֹות הנ"ל, וְּ שֶּ עֶּ ל הָּ ַין הר"ת ׁשֶּ ִמנְּ ַהסֹוד אש"ר כְּ מּוִרין לְּ סּוִקים ׁשְּ ִפים( פְּ ֵבה )ֲאלָּ ִזים בֹו ַהרְּ מָּ ֵבה ּורְּ ִאים ַהרְּ לָּ ֹלִקים ה סֹודֹות ִנפְּ בֹוד א  ּוכְּ

ר. בָּ ֵתר דָּ  ַהסְּ

 סה"כ באח"ב עד"ש דצ"ך

114 374 13 501 

  

ִענְּ  נָּתֹו לְּ ַעל ַהּיָּם נ' וכו', ַכּוָּ ר ַמכֹות וְּ שֶּ ַרִים עֶּ ִמצְּ ם בְּ ה אֹותָּ ִהכָּ ַמר וְּ ַתב ִמַּצד ַהֵשם שפ"ו אָּ כָּ א ּוַמה ׁשֶּ תָּ לּוגְּ א פְּ נֹורָּ א וְּ לָּ ַין סֹוד ִנפְּ

ל ר' יֹוֵסי  ִליִלי אֹוֵמר ִמַנִין וכו' ר"א אֹוֵמר ִמַניִ שֶּ ה ר' יֹוֵסי ַהגְּ דָּ ר ַבַהגָּ כָּ א, ַהֻמזְּ זֶּר ור' ֲעִקיבָּ ִליעֶּ ִליִלי ור' א  א ַהגְּ ן וכו', ַרִבי ֲעִקיבָּ

נּו ַרִבי יֹוֵסי ַהיְּ ֻכַּון, וְּ ׁש מְּ זֶּהּו סֹוד רב"י יוס"י הגליל"י גי' שפ"ו ַממָּ ַמר  אֹוֵמר ִמַנִין וכו', ׁשֶּ ִליִלי אֹוֵמר, ִפי' ַהֵשם שפ"ו אָּ ַהגְּ

ם וכו'. ה אֹותָּ ִהכָּ  וְּ

 סה"כ הגלילי יוסי רבי

212 86 88 386 

  

ה א א ִהכָּ קָּ אֹותֹו ַהֵשם ַדוְּ ן ִיַׁשי, פי' דו"ד ב"ן יש"י ַגם ֵכן גי' שפ"ו, ּובְּ ִוד בֶּ בֹו ֲאחּוז דָּ ַתב ׁשֶּ כָּ סֹוֵדי ּוַמה ׁשֶּ ַתב בְּ כָּ ם, וְּ א( ֹותָּ לָּ זֶּהּו סֹוד ִנפְּ זָּא )נ"א וְּ רָּ

ּיֵ  ן ִיַׁשי, ֲהַגם ׁשֶּ א יָּבֹּא בֶּ קָּ אֹותֹו ַהֵשם ַדוְּ ן ִיַׁשי, ּובְּ ִוד בֶּ ל דָּ יָּה ִניצֹוץ ׁשֶּ ִליִלי הָּ ַרִבי יֹוֵסי ַהגְּ נָּה כנ"ל. ׁשֶּ נָּם ַהַכּוָּ מְּ אֹות, אָּ נֹורָּ אֹות וְּ לָּ נּו ַבזֶּה סֹודֹות ִנפְּ ׁש לָּ

נָּם ַהַכּוָּ  מְּ ה()נ"א אָּ ִהכָּ ַמר וְּ ִליִלי גי' שם שפ"ו אָּ  נָּה ַרִבי יֹוֵסי ַהגְּ

 סה"כ ישי בן דוד

14 52 320 386 

 

ִעים ַמכֹות בָּ ַרִים( ַארְּ ִמצְּ ה בְּ ִהכָּ ַמר וְּ ַרִים )נ"א ִכי ֵׁשם תק"ל אָּ ִמצְּ קּו בְּ ַתב ּוִמַּצד ַהֵשם תק"ל לָּ כָּ אַתִים  ּוַמה ׁשֶּ קּו מָּ ַעל ַהּיָּם לָּ וְּ

מַ ַמכֹות,  הּוא בגי' ַהֵשם תק"ל אָּ א ׁשֶּ קָּ זֶּר ַדוְּ ִליעֶּ נּו ר' א  ַהיְּ נָּתֹו ַבּסֹוד( רב"י אליעז"ר גי' תק"ל, וְּ סֹוד )נ"א ַכּוָּ ַמז לְּ ה רָּ ִהכָּ ר וְּ

ַרִים ַהַמכֹות(. ִמצְּ ַרם לְּ ַהֵשם תק"ל גָּ ַבר ׁשֶּ הּוא סָּ נּו "ר"א אֹוֵמר" ר"ל ׁשֶּ ַהיְּ  וכו'. )נ"א וְּ

 סה"כ אליעזר רבי

212 318 530 



  

נָּתֹו ִכי( רב"י עקיב"א גי' שצ ַרִים )נ"א ַכּוָּ ִמצְּ ִרִּיים בְּ קּו ַהִמצְּ ַתב ּוִמַּצד ַהֵשם שצ"ה )נ"א אשצ"ה( לָּ כָּ "ה. )נ"א ּוַמה ׁשֶּ

ַהשֵ  ַמר ׁשֶּ א שבגי' שצ"ה )נ"א ִעם ַהכֹוֵלל גי' אשצ"ה(, אָּ קָּ נּו רב"י עקיב"א ַדוְּ ַהיְּ ם שצ"ה )נ"א אשצ"ה ִעם ַהכֹוֵלל(, וְּ

ִזים ֵאלּו ג' ֵׁשמֹו ֻרמָּ ִפי ֲאִחיזָּתֹו, ֲהֵרי מְּ ַמר לְּ ִמים אָּ ד ֵמֵאלּו ַהֲחכָּ חָּ אֶּ ד וְּ חָּ ל אֶּ כָּ ה וכו', וְּ ִהכָּ ַמר וְּ ת שפ"ו תק"ל אשצ"ה אשצ"ה( אָּ

זֶּר גי' תק"ל, ַרִבי עֲ  ִליעֶּ ִליִלי בגי' שפ"ו, ַרִבי א  ֵאלּו ג' ַתנִָּאים ַרִבי יֹוֵסי ַהגְּ א ַרִזין כְּ נֹורָּ א וְּ לָּ ִזהּו סֹוד ִנפְּ א גי' אשצ"ה. וְּ ִקיבָּ

ַכֵפר וכו' הּוא ַרחּום יְּ תֹו. וְּ בֹוד תֹורָּ ַמֲעַלת כְּ ִתי לְּ ַתבְּ כָּ מֹו ׁשֶּ נּו כְּ ִתִרין ַהיְּ א ִדסְּ רָּ א ִסתְּ ִתימָּ ַרִזין ּסְּ  .דְּ

 סה"כ עקיבא רבי

212 183 395 

  

ה  ַמה שהקב"ה ַמכֶּ ַתב ּובְּ כָּ ַמז  -ּוַמה ׁשֶּ ה ַהַמכֹות ִנרְּ רָּ ן ַהֲעׁשָּ אֹותָּ ִהֵנה בְּ תֹו, דְּ בֹוד תֹורָּ ִתי ִלכְּ ַתבְּ כָּ מֹו ׁשֶּ נּו כְּ לּות, ַהיְּ ַרֵפא ַהגָּ בֹו מְּ

תִ  ַתבְּ כָּ מֹו ׁשֶּ ַרִים כְּ ִמצְּ ם לְּ תָּ ִרידָּ ִזין אֹוִתּיֹות דצ"ך עד"ש באח"ב סֹוד יְּ ַרמְּ מֶּ ַרִים ׁשְּ ִמצְּ ֵאל לְּ רָּ ִריַדת ִישְּ תֹו, ּובֹו י ִלכְּ ַטַעם יְּ בֹוד תֹורָּ

ה לְּ  פּואָּ רְּ א הָּ ּה בָּ מָּ ה ַעצְּ ֹלִקים ִהוא", ֲהֵרי ִמן ַהַמכָּ ַבע א  צְּ ה "אֶּ ה ַרבָּ ם ַמכָּ הֶּ ה בָּ ִהכָּ נּו הקב"ה וְּ ן ַהַמכֹות ִרֵפא אֹותָּ אֹותָּ בְּ ֵאל ׁשֶּ רָּ ִישְּ

ם. הֶּ ם הקב"ה בָּ לָּ אָּ גְּ ה ׁשֶּ פּואָּ זָּה רְּ מְּ  ִנרְּ

  

עֹו  ה לֹוַמרוכו', ]נ"א ומש"כ ּוַמה ִפׁשְּ צָּ ן ַהַמכֹות  רָּ אֹותָּ ַרִים ּובְּ ִריַדת ִמצְּ ַרם יְּ גָּ ל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶּ א ׁשֶּ ַמז ַהֵחטְּ ֵאלּו ַהַמכֹות ִנרְּ בְּ

ם  לָּ אָּ גְּ ה ׁשֶּ פּואָּ רְּ זָּה הָּ מְּ ַר ְִנרְּ בָּ  [.ַהֵשם ִיתְּ

  

לּו דע"ב צד"א  נּו ַבֵשמֹות ַהלָּ ַאל אֹותָּ ַתב ַעד שהקב"ה גָּ כָּ ל ד'צ"ך ּוַמה ׁשֶּ ִראׁשֹונֹות ׁשֶּ נָּה דע"ב ֵהם אֹוִתּיֹות הָּ כשח"ב, ַהַכּוָּ

ִליִׁשּיֹות ׁשֶּ  ל דצ'ך עד'ש בא'חב, ואח"כ כשח"ב ֵהם אֹוִתּיֹות ׁשְּ ִנּיֹות ׁשֶּ ל ע'ד"ש ב'אח"ב, ואח"כ ֵׁשם צד"א ֵהם אֹוִתּיֹות ַהשְּ

ם. הֶּ נּו בָּ ַאל הקב"ה אֹותָּ גָּ  דצך' עדש' באחב' ׁשֶּ

  

אֹותָּ  ֵאל.ֲהֵרי בְּ רָּ ִישְּ ה לְּ ֻאלָּ ַהגְּ ה וְּ פּואָּ רְּ ִזים הָּ מָּ ם ִנרְּ הֶּ ַרִים בָּ ִמצְּ ִהכּו לְּ  ן ַהַמכֹות ׁשֶּ

  

ל ַהַמלְּ  ֻמנֶּה ַעל כָּ ַמז ַהַשר ַהמְּ אֹוִתּיֹות ִנרְּ ן הָּ אֹותָּ בְּ ל דצ"ך עד"ש באח"ב ׁשֶּ ִנים ׁשֶּ ָך סֹוד ַהִּסימָּ ִהכּו ]נ"א ֲהֵרי לְּ ה ׁשֶּ לָּ ֵכי ַחבָּ אָּ

ה וְּ ַהַמכֹות  פּואָּ רְּ ַמז ג"כ הָּ אֹוִתּיֹות ִנרְּ ן הָּ אֹותָּ ַרִים ּובְּ ל ִמצְּ לּות ׁשֶּ ַמז ַטַעם ַהגָּ אֹוִתּיֹות ִנרְּ ן הָּ אֹותָּ ַרִים, ּובְּ ִמצְּ ֵאל. לְּ רָּ ִישְּ ה לְּ ֻאלָּ ַהגְּ

סֹוד נגוף ורפוא[. אֹוִתּיֹות ֵהם בְּ ֵאלּו הָּ  וְּ

  

ֵאנּו ִביַאת מְּ  ַּירְּ ֵני הקב"ה ׁשֶּ א ִמִלפְּ וָּ א ִויֵהא ֲרעְּ רָּ נּו ִמקְּ יֵָּמינּו ִויֻקַּים בָּ ה בְּ ֵהרָּ ה ַאֲחרֹונָּה ִבמְּ ֻאלָּ ִכים ַהַשּיִָּכים ִלגְּ אָּ ִׁשיֵחנּו ִעם ַהַמלְּ

תּוב " כָּ אֹות"ׁשֶּ לָּ נּו ִנפְּ אֶּ ִים ַארְּ רָּ ץ ִמצְּ רֶּ ָך ֵמאֶּ ד. ִכיֵמי ֵצאתְּ עֶּ ה וָּ לָּ ֵמן נֶַּצח סֶּ  אָּ

  



ֹּאת הֹוִדיעַ   ַאֲחֵרי ז

ל כָּ נָּא ׁשֶּ זָּא דְּ  אֹוִתי רָּ

א נֹורָּ א וְּ לָּ ַעֵּין ַבּסֹוד ִנפְּ  ַהמְּ

כֹונֹו ֲאִפלּו ַפַעם ַאַחת  ַהזֶּה ַעל מְּ

ִחים, סָּ ֵבי פְּ ַערְּ יֹוֵתר[ בְּ ל ]נ"א ּובְּ כָּ נָּה ּובְּ  ַבשָּ

ל נָּה ִמכָּ ּה ַהשָּ ל אֹותָּ ל )ִנּצֹול( כָּ הּוא ֻמּצָּ ַטח ׁשֶּ  ֻמבְּ

ַאל ִימְּ  נֶּס. וְּ ׁשּום אֹּ ֻׁשנָּה וְּ ה מְּ ׁשֹול ּוִמיתָּ יו,ִמכְּ בָּ לּו בֹו אֹויְּ  ׁשְּ

ה. לָּ ֵמן סֶּ ִכיל אָּ ַישְּ ִליַח וְּ נֶּה ַיצְּ ר ִיפְּ ל ֲאׁשֶּ כָּ יו, ּובְּ תָּ לּו ַתחְּ יו ִיפְּ אָּ ל שֹונְּ כָּ  וְּ

  

 


