אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי

העתקה מכתבי הקודש של המקובל רבינו שמשון מגיד מאוסטרופוליא ז"ל הי"ד:

סוד גדול ונורא ,וכתוב שם שכל מי שמעיין בסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו ,אפילו פעם אחת בשנה ,ובפרט בערב
פסח ,מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה ,ושום אדם לא ימשול בו ,וכל אויביו יפלו תחתיו,
והוא על במותימו ידרוך ,ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו ירויח ,עד ביאת הגואל אמן סלה:
שלום לרבני ארץ ,גודרי גדר ועומדים בפרץ ,יצילם ה' מכליון וחרץ ,כולם קדושים אשר בארץ ,כל חד לפום
חורפיה מקשה ומתרץ ,אמן סלה ,בתכלית הענין מה שכתב האר"י ז"ל בקונטרס שלו הנקרא פלאות רבות בשער
הנקרא יציאת מצרים ,פרק ג' דף מ"ב ע"א וזה לשונו:
הו ַד ְּע ִת ָ
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה,
אתיִ ם ו ְּש ֹ
יך ֶׁש ַפ ְּרעֹה נִ לְּ ָקה ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות אֵּ לו ַעל יְּ ֵּדי ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
" ִה ֵּנה ְּכבָ ר ֹ
שר
ישי נִ ְּק ָרא בישהא ,וַ עֲ לֵּ יהֶׁ ם הַ ַ ֹ
יעים ֶׁשל טֻ ְּמ ָאה ,הָ אֶׁ חָ ד נִ ְּק ָרא שרע וְּ הַ ֵּשנִ י נִ ְּק ָרא תמוך ,וְּ הַ ְּשלִ ִ
הַ ְּממֻ ִנים ִב ְּשל ָֹשה ְּר ִק ִ
יעי ִש ָשה ,וְּ חָ סֵּ ר
ישי עֲ ָש ָרה ,וְּ חָ סֵּ ר ִמן הָ ְּר ִב ִ
אשית חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּשלִ ִ
שר הַ ִנ ְּק ָרא תקאְּ ,ב ֵּר ִ
הַ ִנ ְּק ָרא דלפקט ,וַ עֲ לֵּ יהֶׁ ם וְּ ַעל ֻכ ָלם הַ ַ ֹ
יעי ִש ָשה ַכ ָכתוב ,וְּ ִה ֵּנה ַמה ֶׁש ָלקו הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ח ֲִמ ִשים ַמכ ֹות ,הַ ֵּשם שפ"ו ֶׁשב ֹו
ִמן הַ ְּת ִש ִ
ָאחַ ז ָדוִ ד ֶׁבן יִ ַשי ,וְּ הַ ֵּשם ָא ַמר וְּ ִה ָכה .ו ִמ ַצד הַ ֵּשם תק"ל לָ קו הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ַא ְּר ָב ִעים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ָמ ַא ַתיִ ם
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ִשים
ַמכ ֹות ,וְּ הַ ֵּשם ָא ַמר וְּ ִה ָכה .ו ִמ ַצד הַ ֵּשם אשצ"ה לָ קו הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ח ֲִמ ִשים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ָמ ַ
בו ֵּתינו ,לִ ְּה ֹיות
דוש ָברו ְּך הוא ַמ ֶׁכה ,ב ֹו ְּמ ַר ֵּפא הַ ָגלותַ .מה ָפ ְּשעו ומֶׁ ה חָ ְּטאו ,ו ָמה הַ ַמ ַעל אֲ ֶׁשר ָמעֲ לו אֲ ֹ
ַמכ ֹות ,ו ְּב ַמה ֶׁשהַ ָק ֹ
מות אֵּ לו דע"ב צד"א כשח"ב" .עד כאן לשון האר"י ז"ל:
ְּבכור הַ ַב ְּרזֶׁל הַ זֶׁהַ ,עד ֶׁש ְּג ָאלָ ם ְּב ֵּש ֹ
או ָתם .ו ְּכבָ ר ְּש ָאלונִ י
דו ֵּשי יִ ְּש ָראֵּ ל ,הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵּ ֶׁלה ְּפלָ ִאים הֵּ םְּ ,סתו ִמים וַ חֲתו ִמים סָ גור וְּ אֵּ ין פ ֹו ֵּרש ֹ
מו ַרי וְּ ַרב ֹו ַתי ְּק ֹ
וְּ ִה ֵּנה ֹ
ֲלום
דולֵּ י יִ ְּש ָראֵּ ל לְּ בָ אֵּ ר לָ הֶׁ ם ִד ְּב ֵּרי הָ אֲ ִר"י זַ "ל וְּ לֹא ִה ַג ְּד ִתי .ו ִמג ֶֹׁדל ַאהֲ בַ ת מ ֹו ַרי וְּ ַרב ֹו ַתי אֲ גַ ֶׁלה ָרז זֶׁה ֶׁש ִנ ְּת ַג ָלה לִ י ַבח ֹ
ְּג ֹ
תו ,וְּ הוא ַרחום יְּ כַ ֵּפר:
בוד ת ֹו ָר ֹ
חֶׁ זְּ ֹיון לַ יְּ לָ ה ,וְּ ַע ְּכ ָשו אֲ גַ ֶׁלה הַ ָדבָ ר ְּב ֶׁרמֶׁ ז לִ ְּפנֵּ י ְּכ ֹ
וְּ זֹאת הָ ִענְּ יָ ן:
תו ָכ ְּךִ :כי ָא ְּמרו ַבעֲ לֵּ י ַק ָבלָ ה ַמעֲ ִשיתֶׁ ,שיֵּש ְּשל ָֹשה
ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "ל ֶׁש ַפ ְּרעֹה נִ לְּ ָקה ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות וְּ כו'ַ ,כ ָונָ ֹ
יה ָנם ולְּ ַטהֲ ָרם מֵּ עֲ ֹו ֹנו ֵּתיהֶׁ ם .וְּ ַעל זֶׁה
ישם ְּבגֵּ ִ
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה הַ ְּממֻ ִנים לְּ הַ כ ֹות אֶׁ ת הָ ְּר ָש ִעים ולְּ הַ עֲ נִ ָ
אתיִ ם ו ְּש ֹ
אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
אומֵּ ר
מונִ ים ,וְּ ַעל יָ ָדם נִ לְּ ָקה ַגם ַפ ְּרעֹה הָ ָר ָשע .וְּ ֹ
אתיִ ם ו ְּש ֹ
נֶׁ אֱ ַמר" :ולְּ הַ כ ֹות ְּבאֶׁ ְּגרֹף ֶׁר ַשע"ִ ,כי אֶׁ ְּגרֹףֶׁ ,רמֶׁ ז ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים ָמ ַ
רובֶׁ .דבֶׁ רְּ .ש ִחיןָ .ב ָרדַ .א ְּר ֶׁבה .ח ֶֹׁשךְּ.
סוד נִ ְּפלָ א ַכאֲ ֶׁשר הוא נִ ְּכ ָתב ְּב ִמנְּ יָ ן ו ְּב ִמ ְּס ָפרָ :דםְּ .צפַ ְּר ֵּד ַעִ .כ ִנםָ .ע ֹ
אֲ נִ י הַ כ ֹו ֵּתב ֶׁשזֶׁהו ֹ
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה ,הַ ְּממֻ ִנים
אתיִ ם ו ְּש ֹ
עולִ ים ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
אותֹ ,
אות ְּב ֹ
ֹרות :אֵּ לו ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ַכאֲ ֶׁשר ָכ ַת ְּב ִתי ֹ
ַמ ַכת ְּבכ ֹ
לְּ ַטהֵּ ר אֶׁ ת הָ ְּר ָש ִעים ,וְּ הוא ְּפ ַשט נִ ְּפלָ אַ ,עיִ ן לֹא ָראֲ ָתה:
חות
וְּ ִה ֵּנה הַ חֶׁ ְּשב ֹון ְּמכֻ ָון ַכאֲ ֶׁשר נִ ְּכ ָתב ִכ ִנם חָ סֵּ ר יו"דַ ,גם ָערֹב חָ סֵּ ר וא"וַ .גם ח ֶֹׁש ְּך חָ סֵּ ר וא"ו .וְּ ָאז הַ חֶׁ ְּשב ֹון ַמ ָמש ,לֹא ָפ ֹ
ישין אֶׁ ת הָ ְּר ָש ִעים.
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ הֶׁ ,ש ַמעֲ נִ ִ
אתיִ ם ו ְּש ֹ
וְּ לֹא ֹיו ֵּתר ִמ ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
"כ ָכתוב"ֵּ ,פרוש ַכ ָכתוב ְּבסֵּ פֶׁ ר ת ֹו ָרה ,וְּ לֹא ַכאֲ ֶׁשר ָכתוב ַב ִסדו ִרים ובַ ַעל הַ הַ ָג ָדהִ ,כי ָשם
וְּ הַ יְּ נו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "לַ :
נִ ְּכ ְּתבו ֻכ ָלם ְּמלֵּ ִאים .אֶׁ ָלא צָ ִר ְּ
אשי
ימנִ ים ֻכ ָלם ַרק ָר ֵּ
מו ֶׁש ָכתוב ַב ֵּספֶׁ ר ת ֹו ָרה .וְּ גַ ם ַר ִבי יְּ הו ָדה לֹא ָכ ַתב ִס ָ
יך לִ ְּה ֹיות חָ סֵּ ר ְּכ ֹ
מו ֶׁש ָכ ַת ְּב ִתי לְּ ֵּעיל:
מו ֶׁש ָכ ַתב הָ ַרב יִ ְּצחָ ק ַא ַב ְּר ָבנֵּ אל ו ְּכ ֹ
יבות ,דצ"ך עד"ש באח"בְּ ,כ ֹ
ֵּת ֹ
"מן
ישית ֶׁש ִהיא ִכ ִנם חָ סֵּ ר יו"דִ .
ישי עֲ ָש ָרה"ֵּ ,פרושַ :מ ָכה ְּשלִ ִ
אשית חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּש ִל ִ
"ב ֵּר ִ
וְּ הַ יְּ נו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "לְּ :
ְּ
יעי ִש ָשה"ֶׁ ,ש ִהיא ַמ ַכת ח ֶֹׁשך ַגם ֵּכן חָ סֵּ ר וָ א"ו .ו ַמה
רוב ַגם חָ סֵּ ר וָ א"ו" .וְּ חָ סֵּ ר ִמן הַ ְּת ִש ִ
יעי ִש ָשה" ֶׁש ִהיא ַמ ַכת ָע ֹ
הָ ְּר ִב ִ
לו ַמר ֶׁש ֵּכן ָכתוב ְּבסֵּ פֶׁ ר ת ֹו ָרה חָ סֵּ רַ ,כ ִנזְּ ַכר לְּ ֵּעיל.
רוצֶׁ ה ֹ
"כ ָכתוב"ֹ ,
ֶׁש ָא ַמר ַ
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י
אתיִ ם ו ְּש ֹ
דוש ָברו ְּך הוא ְּב ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,מכֻ ָון ַמ ָמש ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
"ע ֶׁשר ַמכ ֹות ֶׁשהֵּ ִביא" הַ ָק ֹ
סוד אֵּ לו ֶׁ
וְּ זֶׁהו ֹ
יעים :אֶׁ חָ ד נִ ְּק ָרא שרע ,וְּ אֶׁ חָ ד נִ ְּק ָרא תמוך,
חַ ָבלָ ה ֶׁש ִהכו אֶׁ ת ַפ ְּרעֹה וְּ ֶׁאת הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ,הַ ְּממֻ ִנים ְּבאֵּ לו ְּשל ָֹשה ְּר ִק ִ
ֲנות ֶׁש ִהכו אֶׁ ת ַפ ְּרעֹה וְּ אֶׁ ת
מונִ ים ַמח ֹ
אתיִ ם ו ְּש ֹ
דול וְּ נִ ְּפלָ א ,אֵּ לו ְּשל ֶֹׁשת אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
סוד ָג ֹ
וְּ אֶׁ חָ ד נִ ְּק ָרא בישהאַ ,גם ָבזֶׁה יֵּש ֹ
סוד נִ ְּפלָ א וְּ ֹנו ָרא ,וְּ ִת ֵּקן הַ ַמ ִגיד
יעים ֶׁשל טֻ ְּמ ָאהָ ,א ַמר לָ נו הַ ָכתוב ֹ
הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ָכ ָאמורֶׁ ,ש ְּממֻ ִנים ְּבאֵּ לו ְּשל ָֹשה ְּר ִק ִ
אתיִ ם
יעים ֶׁשל טֻ ְּמ ָאה ,ו ְּשל ֶֹׁשת אֲ לָ ִפים ו ָמ ַ
יבות נִ ְּר ָמזִ ים הַ ְּשל ָֹשה ְּר ִק ִ
מו ֶׁש ָשנָ ה אֵּ לו "עשר מכות שהביא" ֶׁש ְּבאֵּ לו ָשלֹש ֵּת ֹ
ְּכ ֹ
או ִתי ֹות שרע ,מכות
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה ֶׁש ִהכו אֶׁ ת ַפ ְּרעֹה וְּ אֶׁ ת הַ ִמ ְּצ ִרים ְּב ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,כ ִמנְּ יַ ן ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹותְּ ,דהַ יְּ נו עשר ֹ
ו ְּש ֹ

יעים ֶׁשל טֻ ְּמ ָאה ֶׁש ָבהֶׁ ם יֵּש ְּממֻ ִנים ְּכ ִמנְּ יַ ן ְּשל ָֹשה אֲ לָ ִפים
או ִתי ֹות בישהאֶׁ ,רמֶׁ ז לְּ אֵּ לו ְּשל ָֹשה ְּר ִק ִ
או ִתי ֹות תמוך ,שהביא ֹ
ֹ
מונִ ים ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה ַמ ָמשְּ ,כ ִמנְּ יַן ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ָדם ְּצפַ ְּר ֵּד ַע וְּ כו' ,וְּ הֵּ ם ֶׁש ִהכו אֶׁ ת ַפ ְּרעֹה וְּ אֶׁ ת הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם,
אתיִ ם ו ְּש ֹ
ו ָמ ַ
ִכי ַמלְּ אֲ כֵּ י חַ ָבלָ ה ְּממֻ ִנים לְּ הַ כ ֹות אֶׁ ת הָ ְּר ָש ִעים לְּ ַטהֲ ָרם מֵּ עֲ ֹו ֹנו ֵּתיהֶׁ ם ָכ ָאמור .וְּ ַעל ָי ָדן ִה ָכה אֶׁ ת ַפ ְּרעֹה וְּ אֶׁ ת הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם
דול:
ִמנְּ יַ ן ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות אֵּ לו ,וְּ הוא ֶׁפלֶׁ א ָג ֹ
תו הוא ֶׁש ֵּשם זֶׁה ָש ְּרש ֹו ֹיוצֵּ א ִמ ִמ ַלת הַ ִמ ְּצ ִרים ,וְּ הַ יְּ נוֶׁ :ש ְּשל ָֹשה
שר הנקרא דלפקטַ ",כ ָונָ ֹ
ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "ל" :וַ עֲ לֵּ יהֶׁ ם הַ ַ ֹ
ְּ
או ִתי ֹות
מות לְּ ֹ
או ִתי ֹות הַ ק ֹו ְּד ֹ
און ,וְּ נִ ְּמ ַשך ַעל הַ ִמ ְּצ ִרים ֶׁשהוא ֵּשם דלפקט ָב ֹ
יעים הֵּ ם :עש"ר מכו"ת שהבי"א ו ְּכפֵּ רוש הַ ָג ֹ
ְּר ִק ִ
דוש
רונָ ה ִהיא מ"ם הָ ִרבוי וְּ אֵּ ינָ ה ִמן הַ ש ֶֹׁרש ,וְּ ָרמַ ז לָ זֶׁה הַ ַמ ִגיד ַב ַמאֲ ָמר" :אֵּ לו ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ֶׁשהֵּ ִביא הַ ָק ֹ
הַ ִמ ְּצ ִרים ,והמ"ם ַא ֲח ֹ
או ִתי ֹות הַ ִמ ְּצ ִרים:
מות ַעל ֹ
קו ְּד ֹ
או ִתי ֹות ֶׁשהֵּ ם ֹ
לו ַמר הָ ֹ
ָברו ְּך הוא ַעל הַ ִמ ְּצ ִרים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם"ְּ ,כ ֹ
יבות ֶׁשל אֵּ לו ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ,דצ"ך
אשי ֵּת ֹ
תוִ ,כי ָר ֵּ
שר הַ ִנ ְּק ָרא תקאַ ,כ ָונָ ֹ
ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "ל" :וַ עֲ לֵּ יהֶׁ ם וְּ ַעל ֻכ ָלם הַ ַ ֹ
סוד ַכ ָונַ ת הַ ָכתוב ְּבסֵּ ֶׁדר בֹא" :ולְּ ַמ ַען ְּת ַס ֵּפר ְּב ָאזְּ נֵּ י
שר ַמ ָמש ,ו ְּכ ִמנְּ יַן אשר ,וְּ זֶׁהו ֹ
ימ ְּט ִר ָיא תקאְּ ,כ ִמנְּ יַ ן הַ ַ ֹ
עד"ש באח"בְּ ,בגִ ַ
ִבנְּ ָך ובֶׁ ן ִבנְּ ָך אֵּ ת אשר ִה ְּת ַע ַללְּ ִתי ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם" ,אשר ַדיְּ ָקאֶׁ ,שהוא ְּכ ִמ ְּס ַפר תקא ,וְּ כַ י ֹוצֵּ א ב ֹו הַ ְּר ֵּבה ְּפסו ִקים אֶׁ לֶׁ ףֶׁ ,שמ ֹו ִרים
בוד אֱ ל ִֹהים הַ ְּס ֵּתר
דות נִ ְּפלָ ִאים .ו ְּכ ֹ
סו ֹ
מו ֶׁש ֵּב ַא ְּרנו ,וְּ יֵּש לָ נו ָבזֶׁה ֹ
יבות ֶׁשל ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ְּכ ֹ
אשי ֵּת ֹ
סוד אשרְּ ,כ ִמנְּ יַ ן ָר ֵּ
ַעל זֶׁה לְּ ֹ
ָדבָ ר:
או ָתם ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ יָם
ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב ַר ֵּבנו הָ אֲ ִר"י זַ "ל" :הַ ֵּשם שפו ֶׁשב ֹו ָאחַ ז ָדוִ ד ֶׁבן יִ ַשי ,וְּ הַ ֵּשם ָא ַמר וְּ ִה ָכה ֹ
אתיִ ם ַמכ ֹות .וְּ הַ ֵּשם אשצה
או ָתם ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ַא ְּר ָב ִעים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ יָם לָ קו ָמ ַ
לָ קו ח ֲִמ ִשים ַמכ ֹות .וְּ הַ ֵּשם תקל ָא ַמר וְּ ִה ָכה ֹ
סוד נִ ְּפלָ א וְּ ֹנו ָראְּ ,פלֻ ְּג ָתא ְּד ִר ִבי
תו לְּ ֹ
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ִשים ַמכ ֹות"ַ .כ ָונָ ֹ
או ָתם ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם חֲ ִמ ִשים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ָמ ַ
ָא ַמר וְּ ִה ָכה ֹ
אומֵּ ר ִמ ַניִ ן ,וְּ ִר ִבי
יעזֶׁר ֹ
אומֵּ ר ִמ ַניִ ן ,וְּ ִר ִבי אֱ לִ ֶׁ
יעזֶׁר וְּ ִר ִבי עֲ ִקיבָ א הַ ֻמזְּ ָכר ַבהַ ָג ָדהִ .ר ִבי ֹיוסֵּ י הַ ָגלִ ילִ י ֹ
ֹיוסֵּ י הַ ָגלִ ילִ י וְּ ִר ִבי אֱ לִ ֶׁ
או ָתם ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ֲח ִמ ִשים
אומֵּ ר ִמ ַניִ ן ,וְּ זֶׁהו ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "ל :וְּ הַ ֵּשם שפ"ו ָא ַמר וְּ ִה ָכה ֹ
עֲ ִקיבָ א ֹ
ימ ְּט ִר ָיא שפו ,ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב ֶׁשב ֹו ָאחַ ז ָדוִ ד ֶׁבן יִ ַשיָ ,ר ַמז ַגם ֵּכן,
ַמכ ֹותֶׁ ,רמֶׁ ז לְּ ִר ִבי ֹיוסֵּ י הַ ָגלִ ילִ יִ .כי ִר ִב"י ֹיוסֵ "י הַ ָּגלִ ילִ "י ְּב ִג ַ
סו ִדי ָרזָאֶׁ ,ש ִר ִבי
תו הַ ֵּשם ַדוְּ ָקא ָבא ָדוִ ד ֶׁבן יִ ַשי .וְּ ָרמַ ז ַגם ֵּכן ַמה ֶׁש ָכ ַתב ְּבסֵּ פֶׁ ר ֹ
או ֹ
ימ ְּט ִר ָיא ֵּשם שפוֶׁ ,ש ְּב ֹ
ָּדוִ "ד ֶּב"ן יִ ַש"י ִג ַ
או ָתם .ו ִמ ַצד הַ ֵּשם תקל לָ קו הַ ִמ ְּצ ִרים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ַא ְּר ָב ִעים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים
ֹיוסֵּ י הַ ָגלִ ילִ י נִ צ ֹוץ ָדוִ ד ֶׁבן יִ ַשי .וְּ זֶׁה הַ ֵּשם ִה ָכה ֹ
אומֵּ רַ ,דוְּ ָקאֶׁ ,שהוא ֵּשם תקל ,לָ קו
יעזֶׁר ֹ
ימ ְּט ִר ָיא תקל ,וְּ הַ יְּ נו ִר ִבי אֱ לִ ֶׁ
סוד ִר ִב"י ֱאלִ יעֶּ זֶּ"ר ְּב ִג ַ
אתיִ ם ַמכ ֹותָ ,ר ַמז לְּ ֹ
לָ קו ָמ ַ
אתיִ ם ַמכ ֹות .ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הַ ֵּשם אשצה לָ קו ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֲח ִמ ִשים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל
הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ַא ְּר ָב ִעים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ָמ ַ
ימ ְּט ִר ָיא אשצ"ה ִעם הַ כ ֹולֵּ לֶׁ ,שהַ ֵּשם הַ זֶׁה ָא ַמר ֶׁשיֻכו
סוד ִר ִב"י עֲ ִקיבָּ "אֶׁ ,שהוא ְּב ִג ַ
אתיִ ם וַ ח ֲִמ ִשים ַמכ ֹותָ ,ר ַמז לְּ ֹ
הַ ָים לָ קו ָמ ַ
מות שפו תקל אשצה
אתיִ ם וַ ֲח ִמ ִשים ַמכ ֹות .הֲ ֵּרי ְּמ ֻר ָמזִ ים אֵּ לו ְּשל ָֹשה ֵּש ֹ
הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ֲח ִמ ִשים ַמכ ֹות ,וְּ ַעל הַ ָים לָ קו ָמ ַ
ימ ְּט ִר ָיא אשצה,
ימ ְּט ִר ָיא תקלִ ,ר ִב"י עֲ ִקיבָ "א ְּב ִג ַ
יעזֶׁר ְּב ִג ַ
ימ ְּט ִר ָיא שפוִ ,ר ִבי אֱ לִ ֶׁ
ְּבאֵּ לו הַ ְּשל ָֹשה ַת ָנ ִאיםִ :ר ִבי ֹיוסֵּ י הַ ָגלִ ילִ י ְּב ִג ַ
תו ,וְּ הוא ַרחום יְּ כַ ֵּפר ָע ֹון:
בוד ת ֹו ָר ֹ
סוד נִ ְּפלָ א וְּ ֹנו ָראָ .רזָ א ְּד ָרזִ יןִ .ס ְּת ָרא ְּד ִס ְּת ִרין .הַ יְּ נו ַכאֲ ֶׁשר ָכ ַת ְּב ִתי לְּ ַמעֲ לַ ת ְּכ ֹ
וְּ הוא ֹ
בו ֵּתינו" וְּ כו',
דוש ָברו ְּך הוא ַמ ֶׁכה ,ב ֹו ְּמ ַר ֵּפא הַ ָגלותַ ,מה ָפ ְּשעו מֶׁ ה חָ ְּטאו אֲ ֹ
"ב ַמה ֶׁשהַ ָק ֹ
ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב ַר ֵּבנו הָ אֲ ִר"י זַ "לְּ :
מו
בו ֵּתינו לְּ ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,כ ֹ
סוד וְּ ַט ַעם יְּ ִר ַידת אֲ ֹ
או ִתי ֹות ֹ
תוְּ :באֵּ לו ֶׁע ֶׁשר ַמכ ֹות ֶׁשהֵּ ם דצך עדש באחב ,נִ ְּר ָמזִ ים ְּבאֵּ לו ֹ
ַכ ָונָ ֹ
ְּ
דוש ָברוך הוא וְּ ִה ָכה ָבהֶׁ ם ַמ ָכה ַר ָבה
או ָתנו הַ ָק ֹ
או ָתם ,וַ יְּ ַר ֵּפא ֹ
תו .וְּ ִה ֵּנה ְּבאֵּ לו הַ ַמכ ֹות ִה ָכה ֹ
בוד ת ֹו ָר ֹ
ֶׁש ָכ ַת ְּב ִתי לְּ ַמעֲ לַ ת ְּכ ֹ
ְּ
"מה
מו ֶׁש ָכ ַת ְּב ִתי .ו ַמה ֶׁש ָכ ַתבַ :
דוש ָברוך הוא ,ו ְּכ ֹ
אֶׁ ְּצ ַבע אֱ ל ִֹהים ִהיא ,ו ִמן הַ ַמ ָכה ַע ְּצ ָמה ָב ָאה ְּרפו ָאה לְּ יִ ְּש ָראֵּ לֶׁ ,ש ְּג ָאלָ ם הַ ָק ֹ
סוד נִ ְּפלָ א וְּ ֹנו ָרא לְּ ָת ֵּרץ
בו ֵּתינו ֶׁש ָג ַרם יְּ ִר ַידת ִמ ְּצ ַריִ ם .וְּ יֵּש לָ נו ֹ
לו ַמרְּ :באֵּ לו הַ ַמכ ֹות נִ ְּר ַמז הַ חֵּ ְּטא ֶׁשל אֲ ֹ
רוצֶׁ ה ֹ
ָפ ְּשעו" וְּ כו'ֹ ,
דו ָשה
תו הַ ְּק ֹ
אות ִמת ֹו ָר ֹ
בוד ת ֹו ָר ָתם ָעלַ י ,אֲ בָ ל ַגם זֶׁה נִ יחָ א ַכאֲ ֶׁשר ָכ ַת ְּב ִתי לְּ ַמעֲ לָ ָתם ,נִ ְּפלָ ֹ
ֻק ְּשיָ א ֹזו ַמה ֶׁש ִה ְּקשו ַמעֲ לַ ת ְּכ ֹ
הו ָרה.
וְּ הַ ְּט ֹ
או ִתי ֹות ִראש ֹו ֹנות ֶׁשל
תו ִכי הָ ֹ
מות אֵּ לו דעב צדא כשחב"ַ ,כ ָונָ ֹ
או ָתנו ְּב ֵּש ֹ
דוש ָברו ְּך הוא ָג ַאל ֹ
"שהַ ָק ֹ
ו ַמה ֶׁש ָכ ַתב הָ אֲ ִר"י זַ "לֶׁ :
מות
רו ֹנות הֵּ ם כשח"ב ,וְּ נִ ְּר ָמזִ ים ְּבאֵּ לו הַ ְּשל ָֹשה ְּש ֹ
או ִתי ֹות הָ ַא ֲח ֹ
או ִתי ֹות ְּשנִ י ֹות הֵּ ם צד"א ,וְּ הָ ֹ
דצך עדש באחב הֵּ ם דע"ב ,וְּ הָ ֹ
או ָתן הַ ַמכ ֹות ֶׁשהֻ כו ָבהֶׁ ם הַ ִמ ְּצ ִר ִיים ,נִ ְּר ָמזִ ים הַ ְּגאֻ ָלה
או ָתנו ָבהֶׁ ם ,הֲ ֵּרי ְּב ֹ
דוש ָברו ְּך הוא לְּ יִ ְּש ָראֵּ לֶׁ ,ש ָג ַאל ֹ
הָ ְּרפו ָאה ֶׁש ִר ָפא הַ ָק ֹ
ְּ
יאת ְּמ ִשיחֵּ נו ִב ְּמהֵּ ָרה ְּביָמֵּ ינוִ ,עם הַ ַמ ְּל ָא ִכים הַ ַש ָי ִכים
דוש ָברוך הוא ֶׁש ַי ְּראֵּ נו ִב ַ
וְּ הָ ְּרפו ָאה לְּ יִ ְּש ָראֵּ ל .וִ יהֵּ א ַרעֲ וָ א לִ ְּפנֵּ י הַ ָק ֹ
ָ
אותָ ,אמֵּ ן נֶׁ צַ ח סֶׁ לָ ה:
אתך מֵּ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְּצ ָריִ ם ַא ְּראֶׁ נו נִ ְּפלָ ֹ
יק ַים ָבנו ִמ ְּק ָרא ֶׁש ָכתובִ :כימֵּ י צֵּ ְּ
לַ ְּגאֻ ָלה ,וִ ֻ
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