כל מי שמעיין בסוד הנפלא
והנורא הזה ,בפרט בערב פסח,
מובטח לו שינצל באותה שנה
מכל מכשול וממיתה משונה
אגרת רבי שמשון מגיד מאוסטרופוליא זצ''ל הי"ד

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:

"ה ֵנּה ְּכ ָבר הוֹ ַד ְע ִּת ָיך ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה ִנ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ְ ּב ֶע ֶשׂר
ִ
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים
ַמכּ וֹ ת ֵאלּ ּו ַעל ְי ֵדי ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלהַ ,ה ְמ ֻמ ִנּים ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעים ׁ ֶשל ֻט ְמ ָאה,
ישי ִנ ְק ָרא
ָה ֶא ָחד ִנ ְק ָרא שרע ְו ַה ּׁ ֵש ִני ִנ ְק ָרא תמוךְ ,ו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
שר ַה ִנ ְּק ָרא דלפקטַ ,ו ֲע ֵל ֶיהם ְו ַעל ֻּכ ָּלם
בישהאַ ,ו ֲע ֵל ֶיהם ַה ּ ַ ֹ
ישי ֲע ָש ָׂרה,
ַה ּ ַ ֹ
אשית ָח ֵסר ִמן ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
שר ַה ִנ ְּק ָרא תקאּ ְ ,ב ֵר ׁ ִ
ְו ָח ֵסר ִמן ָה ְר ִב ִיעי ׁ ִש ּׁ ָשהְ ,ו ָח ֵסר ִמן ַה ְּת ׁ ִש ִיעי ׁ ִש ּׁ ָשה ַּכ ָּכת ּוב,
ְו ִה ֵנּה ַמה ּׁ ֶש ָּלק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים
ָלק ּו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תַ ,ה ּׁ ֵשם שפ"ו ׁ ֶשבּ וֹ ָא ַחז ָ ּד ִוד ֶ ּבן ִי ׁ ַשי,
ְו ַה ּׁ ֵשם ָא ַמר ְו ִה ָּכהּ .ו ִמ ַצּד ַה ּׁ ֵשם תק"ל ָלק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ַא ְר ָ ּב ִעים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַא ַת ִים ַמכּ וֹ ת,
ְו ַה ּׁ ֵשם ָא ַמר ְו ִה ָּכהּ .ו ִמ ַצּד ַה ּׁ ֵשם אשצ"ה ָלק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים
את ִים ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ַמכּ וֹ תּ ,ו ְב ַמה ּׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ֶּכה ,בּ וֹ ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָגּל ּות.
ַמה ּ ָפ ׁ ְשע ּו ּו ֶמה ָח ְטא ּוּ ,ו ָמה ַה ּ ַמ ַעל ֲא ׁ ֶשר ָמ ֲעל ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו,
ִל ְהיוֹ ת ְ ּבכ ּור ַה ַ ּב ְר ֶזל ַה ֶ ּזהַ ,עד ׁ ֶש ְג ָּא ָלם ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת ֵאלּ ּו דע"ב
צד"א כשח"ב ".עד כאן לשון האר"י ז"ל:
ְו ִה ֵנּה מוֹ ַרי ְו ַרבּ וֹ ַתי ְקדוֹ ׁ ֵשי ִי ְש ָׂר ֵאלַ ,ה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ּ ְפ ָל ִאים
ש אוֹ ָתםּ .ו ְכ ָבר
ֵהםְ ,סת ּו ִמים ַו ֲחת ּו ִמים ָסג ּור ְו ֵאין ּפוֹ ֵר ׂ
ׁ ְש ָאל ּו ִני ְגּדוֹ ֵלי ִי ְש ָׂר ֵאל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם ִ ּד ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י ַז"ל ְול ֹא
ִה ַג ְּד ִּתיּ .ו ִמגֹ ֶּדל ַא ֲה ַבת מוֹ ַרי ְו ַרבּ וֹ ַתי ֲא ַג ֶּלה ָרז ֶזה ׁ ֶש ִנ ְּת ַג ָּּלה
ִלי ַ ּב ֲחלוֹ ם ֶח ְזיוֹ ן ַל ְי ָלהְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשו ֲא ַג ֶּלה ַה ָ ּד ָבר ְ ּב ֶר ֶמז ִל ְפ ֵני
ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ ,וה ּוא ַרח ּום ְי ַכ ּ ֵפר:
ְוזֹאת ָה ִע ְנ ָין:
ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"ל ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה ִנ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֶע ֶשׂר
ַמכּ וֹ ת ְוכ ּו'ַּ ,כ ָ ּו ָנתוֹ ָּכ ְךִּ :כי ָא ְמר ּו ַ ּב ֲע ֵלי ַק ָ ּב ָלה ַמ ֲע ִשׂיתֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ַה ְמ ֻמ ִנּים
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ישם ְ ּב ֵג ִיה ָנּם ּו ְל ַט ֲה ָרם
ְל ַהכּ וֹ ת ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ּו ְל ַה ֲע ִנ ׁ ָ
ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהםְ .ו ַעל ֶזה ֶנ ֱא ַמרּ " :ו ְל ַהכּ וֹ ת ְ ּב ֶא ְגרֹף ֶר ׁ ַשע"ִּ ,כי
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִניםְ ,ו ַעל ָי ָדם
ֶא ְגרֹףֶ ,ר ֶמז ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ָמ ַ
ִנ ְל ָקה ַגּם ּ ַפ ְרעֹה ָה ָר ׁ ָשעְ .ואוֹ ֵמר ֲא ִני ַהכּ וֹ ֵתב ׁ ֶש ֶ ּזה ּו סוֹ ד
ִנ ְפ ָלא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא ִנ ְכ ָּתב ְ ּב ִמ ְנ ָין ּו ְב ִמ ְס ּ ָפרּ ָ :דםְ .צ ַפ ְר ֵ ּד ַע.
ִּכ ִנּםָ .ערוֹ בּ ֶ .ד ֶברְ ׁ .ש ִחיןּ ָ .ב ָרדַ .א ְר ֶ ּבה .ח ׁ ֶֹש ְךַ .מ ַּכת ְ ּבכֹרוֹ ת:

ֵאלּ ּו ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי אוֹ ת ְ ּבאוֹ ת ,עוֹ ִלים ׁ ְשל ׁ ָֹשה
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלהַ ,ה ְמ ֻמ ִנּים ְל ַט ֵהר
ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעיםְ ,וה ּוא ּ ְפ ׁ ַשט ִנ ְפ ָלאַ ,ע ִין ל ֹא ָר ֲא ָתה:
ְו ִה ֵנּה ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְמ ֻכ ָ ּון ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִנ ְכ ָּתב ִּכ ִנּם ָח ֵסר יו"דַ ,גּם ָערֹב
ָח ֵסר וא"וַ .גּם ח ׁ ֶֹש ְך ָח ֵסר וא"וְ .ו ָאז ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַמ ּ ָמ ׁש ,ל ֹא
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים
ּ ָפחוֹ ת ְול ֹא יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ישין ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים.
ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלהֶ ׁ ,ש ּ ַמ ֲע ִנ ׁ ִ
ְו ַה ְינ ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"לַּ :
"כ ָּכת ּוב"ֵ ּ ,פר ּו ׁש ַּכ ָּכת ּוב
ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהְ ,ול ֹא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכת ּוב ַ ּב ִּס ּד ּו ִרים ּו ַב ַעל ַה ַה ָג ָּדה,
ִּכי ׁ ָשם ִנ ְכ ְּתב ּו ֻּכ ָּלם ְמ ֵל ִאיםֶ .א ָּלא ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹ ת ָח ֵסר ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכת ּוב ַ ּב ֵּס ֶפר ּתוֹ ָרהְ .ו ַגם ַר ִ ּבי ְיה ּו ָדה ל ֹא ָּכ ַתב ִס ָימ ִנים
אשי ֵתיבוֹ ת ,דצ"ך עד"ש באח"בְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ֻּכ ָּלם ַרק ָר ׁ ֵ
ָה ַרב ִי ְצ ָחק ַא ַ ּב ְר ָ ּב ֵנאל ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִתי ְל ֵעיל:
ְו ַה ְינ ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"לּ ְ :
ישי
"ב ֵר ׁ ִ
אשית ָח ֵסר ִמן ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
"מן
ֲע ָש ָׂרה"ֵ ּ ,פר ּו ׁשַ :מ ָּכה ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישית ׁ ֶש ִהיא ִּכ ִנּם ָח ֵסר יו"דִ .
ָה ְר ִב ִיעי ׁ ִש ּׁ ָשה" ׁ ֶש ִהיא ַמ ַּכת ָערוֹ ב ַגּם ָח ֵסר ָוא"ו"ְ .ו ָח ֵסר
ִמן ַה ְּת ׁ ִש ִיעי ׁ ִש ּׁ ָשה"ֶ ׁ ,ש ִהיא ַמ ַּכת ח ׁ ֶֹש ְך ַגּם ֵּכן ָח ֵסר ָוא"ו.
ּו ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַּ
"כ ָּכת ּוב" ,רוֹ ֶצה לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵּכן ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
ָח ֵסרַּ ,כ ִ ּנ ְז ַּכר ְל ֵעיל.
"ע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ׁ ֶש ֵה ִביא" ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא
ְו ֶזה ּו סוֹ ד ֵאלּ ּו ֶ
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִיםְ ,מ ֻכ ָ ּון ַמ ּ ָמ ׁש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ׁ ֶש ִהכּ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים,
ַה ְמ ֻמ ִנּים ְ ּב ֵאלּ ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעיםֶ :א ָחד ִנ ְק ָרא שרעְ ,ו ֶא ָחד
ִנ ְק ָרא תמוךְ ,ו ֶא ָחד ִנ ְק ָרא בישהאַ ,גּם ָ ּב ֶזה ֵי ׁש סוֹ ד ָגּדוֹ ל
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים ַמ ֲחנוֹ ת
ְו ִנ ְפ ָלאֵ ,אלּ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ׁ ֶש ִהכּ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ָּכ ָאמ ּור,
ׁ ֶש ּ ְמ ֻמ ִנּים ְ ּב ֵאלּ ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעים ׁ ֶשל ֻט ְמ ָאהָ ,א ַמר ָלנ ּו
ַה ָּכת ּוב סוֹ ד ִנ ְפ ָלא ְונוֹ ָראְ ,ו ִת ֵ ּקן ַה ּ ַמ ִגּיד ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ָנה ֵאלּ ּו
"עשר מכות שהביא" ׁ ֶש ְ ּב ֵאלּ ּו ׁ ָשל ֹׁש ֵּתיבוֹ ת ִנ ְר ָמ ִזים
את ִים
ַה ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעים ׁ ֶשל ֻט ְמ ָאהּ ,ו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ּו ׁ ְשמוֹ ִנים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ׁ ֶש ִהכּ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ּ ִמ ְצ ִרים
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִיםְּ ,כ ִמ ְנ ַין ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ תּ ְ ,ד ַה ְינ ּו עשר אוֹ ִת ּיוֹ ת שרע,
מכות אוֹ ִת ּיוֹ ת תמוך ,שהביא אוֹ ִת ּיוֹ ת בישהאֶ ,ר ֶמז ְל ֵאלּ ּו

ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעים ׁ ֶשל ֻט ְמ ָאה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֵי ׁש ְמ ֻמ ִנּים ְּכ ִמ ְנ ַין
את ִים ּו ׁ ְשמוֹ ִנים ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ַמ ּ ָמ ׁש,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ְּכ ִמ ְנ ַין ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ָ ּדם ְצ ַפ ְר ֵ ּד ַע ְוכ ּו'ְ ,ו ֵהם ׁ ֶש ִהכּ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעֹה
ְו ֶאת ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִיםִּ ,כי ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה ְמ ֻמ ִנּים ְל ַהכּ וֹ ת
ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ְל ַט ֲה ָרם ֵמ ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהם ָּכ ָאמ ּורְ .ו ַעל ָי ָדן ִה ָּכה
ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ְו ֶאת ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ִמ ְנ ַין ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ֵאלּ ּו,
ְוה ּוא ּ ֶפ ֶלא ָגּדוֹ ל:
שר הנקרא דלפקט",
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"ל"ַ :ו ֲע ֵל ֶיהם ַה ּ ַ ֹ
ַּכ ָ ּו ָנתוֹ ה ּוא ׁ ֶש ּׁ ֵשם ֶזה ׁ ָש ְר ׁשוֹ יוֹ ֵצא ִמ ּ ִמ ַּלת ַה ּ ִמ ְצ ִריםְ ,ו ַה ְינ ּו:
ׁ ֶש ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ְר ִק ִיעים ֵהם :עש"ר מכו"ת שהבי"א ּו ְכ ֵפר ּו ׁש
ַה ָגּאוֹ ןְ ,ו ִנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל ַה ּ ִמ ְצ ִרים ׁ ֶשה ּוא ׁ ֵשם דלפקט ָ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת
ַה ּקוֹ ְדמוֹ ת ְלאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּ ִמ ְצ ִרים ,והמ"ם ַא ֲחרוֹ ָנה ִהיא מ"ם
"אלּ ּו
ָה ִרבּ ּוי ְו ֵא ָינ ּה ִמן ַה ּׁשֹ ֶר ׁשְ ,ו ָר ַמז ָל ֶזה ַה ּ ַמ ִגּיד ַ ּב ּ ַמ ֲא ָמרֵ :
ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ַה ּ ִמ ְצ ִרים
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים"ְּ ,כלוֹ ַמר ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם קוֹ ְדמוֹ ת ַעל אוֹ ִת ּיוֹ ת
ַה ּ ִמ ְצ ִרים:
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"ל"ַ :ו ֲע ֵל ֶיהם ְו ַעל ֻּכ ָּלם ַה ּ ַ ֹ
שר ַה ִנ ְּק ָרא
אשי ֵתיבוֹ ת ׁ ֶשל ֵאלּ ּו ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ,דצ"ך
תקאַּ ,כ ָ ּו ָנתוֹ ִּ ,כי ָר ׁ ֵ
שר ַמ ּ ָמ ׁש,
עד"ש באח"בּ ְ ,ב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא תקאְּ ,כ ִמ ְנ ַין ַה ּ ַ ֹ
ּו ְכ ִמ ְנ ַין אשרְ ,ו ֶזה ּו סוֹ ד ַּכ ָ ּו ַנת ַה ָּכת ּוב ְ ּב ֵס ֶדר ֹּבאּ " :ו ְל ַמ ַען
ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָא ְז ֵני ִב ְנ ָך ּו ֶבן ִ ּב ְנ ָך ֵאת אשר ִה ְת ַע ַּל ְל ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים",
אשר ַ ּד ְי ָקאֶ ׁ ,שה ּוא ְּכ ִמ ְס ּ ַפר תקאְ ,ו ַכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ ַה ְר ֵ ּבה
אשי
ּ ְפס ּו ִקים ֶא ֶלףֶ ׁ ,ש ּמוֹ ִרים ַעל ֶזה ְלסוֹ ד אשרְּ ,כ ִמ ְנ ַין ָר ׁ ֵ
ֵתיבוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּב ַא ְרנ ּוְ ,ו ֵי ׁש ָלנ ּו ָ ּב ֶזה סוֹ דוֹ ת
ִנ ְפ ָל ִאיםּ .ו ְכבוֹ ד ֱאל ִֹהים ַה ְס ֵּתר ָ ּד ָבר:
"ה ּׁ ֵשם שפו ׁ ֶשבּ וֹ ָא ַחז ָ ּד ִוד
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ָה ֲא ִר"י ַז"לַ :
ֶ ּבן ִי ׁ ַשיְ ,ו ַה ּׁ ֵשם ָא ַמר ְו ִה ָּכה אוֹ ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל
ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תְ .ו ַה ּׁ ֵשם תקל ָא ַמר ְו ִה ָּכה אוֹ ָתם
את ִים ַמכּ וֹ ת.
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ַא ְר ָ ּב ִעים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ְו ַה ּׁ ֵשם אשצה ָא ַמר ְו ִה ָּכה אוֹ ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ ת,
את ִים ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ ת"ַּ .כ ָ ּו ָנתוֹ ְלסוֹ ד ִנ ְפ ָלא
ְו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ְונוֹ ָראְ ּ ,פ ֻל ְג ָּתא ְ ּד ִר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ָג ִּל ִילי ְו ִר ִ ּבי ֱא ִל ֶיע ֶזר ְו ִר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא
ַה ּ ֻמ ְז ָּכר ַ ּב ַה ָג ָּדהִ .ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ָג ִּל ִילי אוֹ ֵמר ִמ ַ ּנ ִיןְ ,ו ִר ִ ּבי ֱא ִל ֶיע ֶזר
אוֹ ֵמר ִמ ַ ּנ ִיןְ ,ו ִר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא אוֹ ֵמר ִמ ַ ּנ ִיןְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י
שפ"וא ַמר ְו ִה ָּכה אוֹ ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת,
ַז"לְ :ו ַה ּׁ ֵשם
ָ
ְו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תֶ ,ר ֶמז ְל ִר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ָג ִּל ִיליִּ .כי
ִר ִ ּב"י יוֹ ֵס"י ַה ָג ִּל ִיל"י ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא שפוּ ,ו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ֶשבּ וֹ
ּימ ְט ִר ָ ּיא
ָא ַחז ָ ּד ִוד ֶ ּבן ִי ׁ ַשיָ ,ר ַמז ַגּם ֵּכןּ ָ ,ד ִו"ד ֶ ּב"ן ִי ׁ ַש"י ִג ַ
ׁ ֵשם שפוֶ ׁ ,ש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּׁ ֵשם ַ ּד ְו ָקא ָ ּבא ָ ּד ִוד ֶ ּבן ִי ׁ ַשיְ .ו ָר ַמז ַגּם

ֵּכן ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ֵס ֶפר סוֹ ִדי ָר ָזאֶ ׁ ,ש ִר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ָג ִּל ִילי ִנצּוֹ ץ
ָ ּד ִוד ֶ ּבן ִי ׁ ַשיְ .ו ֶזה ַה ּׁ ֵשם ִה ָּכה אוֹ ָתםּ .ו ִמ ַצּד ַה ּׁ ֵשם תקל ָלק ּו
את ִים
ַה ּ ִמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ַא ְר ָ ּב ִעים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ַמכּ וֹ תָ ,ר ַמז ְלסוֹ ד ִר ִ ּב"י ֱא ִל ֶיע ֶז"ר ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא תקלְ ,ו ַה ְינ ּו
ִר ִ ּבי ֱא ִל ֶיע ֶזר אוֹ ֵמרּ ַ ,ד ְו ָקאֶ ׁ ,שה ּוא ׁ ֵשםתקלָ ,לק ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים
את ִים ַמכּ וֹ ת.
ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ַא ְר ָ ּב ִעים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ּׁ ֵשם אשצה ָלק ּו ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ ת,
את ִים ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תָ ,ר ַמז ְלסוֹ ד ִר ִ ּב"י
ְו ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ֲע ִק ָיב"אֶ ׁ ,שה ּוא ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיאאשצ"ה ִעם ַהכּ וֹ ֵללֶ ׁ ,ש ַה ּׁ ֵשם
ַה ֶ ּזה ָא ַמר ׁ ֶש ֻ ּיכּ ּו ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַר ִים ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תְ ,ו ַעל
את ִים ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים ַמכּ וֹ תֲ .ה ֵרי ְמ ֻר ּ ָמ ִזים ֵאלּ ּו
ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ֵשמוֹ ת שפו תקל אשצה ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ַּת ָנ ִּאים:
ִר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ָג ִּל ִילי ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא שפוִ ,ר ִ ּבי ֱא ִל ֶיע ֶזר ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא
תקלִ ,ר ִ ּב"י ֲע ִק ָיב"א ְ ּב ִג ַימ ְט ִר ָ ּיא אשצהְ ,וה ּוא סוֹ ד ִנ ְפ ָלא
ְונוֹ ָראָ .ר ָזא ְד ָר ִזיןִ .ס ְת ָרא ְ ּד ִס ְת ִריןַ .ה ְינ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי
ְל ַמ ֲע ַלת ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ ,וה ּוא ַרח ּום ְי ַכ ּ ֵפר ָעוֹ ן:
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ָה ֲא ִר"י ַז"לּ ְ :
"ב ַמה ּׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא
ַמ ֶּכה ,בּ וֹ ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָגּל ּותַ ,מה ּ ָפ ׁ ְשע ּו ֶמה ָח ְטא ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו" ְוכ ּו',
ַּכ ָ ּו ָנתוֹ ּ ְ :ב ֵאלּ ּו ֶע ֶשׂר ַמכּ וֹ ת ׁ ֶש ֵהם דצך עדש באחבִ ,נ ְר ָמ ִזים
ְ ּב ֵאלּ ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת סוֹ ד ְו ַט ַעם ְי ִר ַידת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְל ִמ ְצ ַר ִיםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ֲע ַלת ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרתוֹ ְ .ו ִה ֵנּה ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּ ַמכּ וֹ ת ִה ָּכה
אוֹ ָתםַ ,ו ְי ַר ּ ֵפא אוֹ ָתנ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְו ִה ָּכה ָ ּב ֶהם ַמ ָּכה
ַר ָ ּבה ֶא ְצ ַ ּבע ֱאל ִֹהים ִהיאּ ,ו ִמן ַה ּ ַמ ָּכה ַע ְצ ָמ ּה ָ ּב ָאה ְרפ ּו ָאה
ְל ִי ְש ָׂר ֵאלֶ ׁ ,ש ְג ָּא ָלם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּואּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי.
"מה ּ ָפ ׁ ְשע ּו" ְוכ ּו' ,רוֹ ֶצה לוֹ ַמרּ ְ :ב ֵאלּ ּו ַה ּ ַמכּ וֹ ת
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתבַ :
ִנ ְר ַמז ַה ֵח ְטא ׁ ֶשל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ָג ַּרם ְי ִר ַידת ִמ ְצ ַר ִיםְ .ו ֵי ׁש ָלנ ּו
סוֹ ד ִנ ְפ ָלא ְונוֹ ָרא ְל ָת ֵרץ ֻק ׁ ְש ָיא זוֹ ַמה ּׁ ֶש ִה ְק ׁש ּו ַמ ֲע ַלת ְּכבוֹ ד
ּתוֹ ָר ָתם ָע ַליֲ ,א ָבל ַגּם ֶזה ִנ ָיחא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ֲע ָל ָתם,
ִנ ְפ ָלאוֹ ת ִמ ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ַה ּ ְטהוֹ ָרה.
"ש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ָג ַּאל אוֹ ָתנ ּו
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י ַז"לֶ ׁ :
ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת ֵאלּ ּו דעב צדא כשחב"ַּ ,כ ָ ּו ָנתוֹ ִּכי ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל דצך עדש באחב ֵהם דע"בְ ,ו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
ִר ׁ
ׁ ְש ִנ ּיוֹ ת ֵהם צד"אְ ,ו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֵהםכשח"ב,
ְו ִנ ְר ָמ ִזים ְ ּב ֵאלּ ּו ַה ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ְשמוֹ ת ָה ְרפ ּו ָאה ׁ ֶש ִר ּ ָפא ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ְל ִי ְש ָׂר ֵאלֶ ׁ ,ש ָג ַּאל אוֹ ָתנ ּו ָ ּב ֶהםֲ ,ה ֵרי ְ ּבאוֹ ָתן
ַה ּ ַמכּ וֹ ת ׁ ֶש ֻהכּ ּו ָ ּב ֶהם ַה ּ ִמ ְצ ִר ִ ּייםִ ,נ ְר ָמ ִזים ַה ְג ֻּא ָּלה ְו ָה ְרפ ּו ָאה
ְל ִי ְש ָׂר ֵאלִ .ו ֵיהא ַר ֲע ָוא ִל ְפ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ֶש ַ ּי ְר ֵאנ ּו
ִ ּב ַיאת ְמ ׁ ִש ֵיחנ ּו ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוִ ,עם ַה ּ ַמ ְל ָא ִכים ַה ּׁ ַש ָ ּי ִכים
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ַל ְג ֻּא ָּלהִ ,ו ֻיק ַ ּים ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :כ ֵימי ֵצ ְ
ִמ ְצ ָר ִים ַא ְר ֶא ּנ ּו ִנ ְפ ָלאוֹ תָ ,א ֵמן ֶנ ַצח ֶס ָלה:

