
 

La Lettre du Rabbi Chimchon d’Ostropoli 
(A lire la veille de Pessa’h) 

 
 פעם אפילו ,מכונו על הזה והנורא הנפלא הסוד שמעיין מי שכל שם וכתוב ,ונורא גדול סוד

 ,משונה וממיתה מכשול מכל שנה באותה שינצל לו מובטח ,פסח בערב ובפרט ,בשנה אחת

 יפנה אשר ובכל ,דרוךי במותימו על והוא ,תחתיו יפלו אויביו וכל ,בו ימשול לא אדם ושום

 :סלה אמן הגואל ביאת עד ,ירויח עסקיו ובכל יצליח

 

 המה אשר קדושים כולם ,וחרץ מכליון 'ה יצילם ,בפרץ ועומדים גדר גודרי ,ארץ לרבני שלום

 ל"ז י"האר שכתב מה הענין בתכלית ,סלה אמן ,ומתרץ מקשה חורפיה לפום חד כל ,בארץ

 וזה א"ע ב"מ דף 'ג פרק ,מצרים יציאת הנקרא שערב רבות פלאות הנקרא שלו בקונטרס

 :לשונו
 

ִתיָך כְָּבר ִהנֵּה עֹה הֹוַדעְּ ַפרְּ ַריִם נִלְָּקה שֶׁ ִמצְּ ר בְּ ּלּו ַמכֹות בְּעֶׁשֶׁ ֹלָשה י יְּדֵַּ ל עַַ אֵּ  יִם ּוָמאתַַ ֲאָלִפים שְּ

מֹונִים ֲאכֵּי ּושְּ ֻמנִים ,ַחָבָלה ַמלְּ ֹלָשה ַהמְּ ִקיִעים ִבשְּ ל רְּ ָאהטַֻ שֶׁ ָחד ,מְּ ָרא ָהאֶׁ נִי ע"שר נִקְּ ָרא וְַּהשֵּ  נקְּ

ִליִשי ,ך"תמו ָרא וְַּהשְּ ר ַוֲעלֵּיהֶׁם ,א"בישה נִקְּ ַֹ ָרא ַהש ַַֹ ֻכָּלם וְַּעל ַוֲעלֵּיהֶׁם ,דלפקט ַהנִקְּ ָרא ַהשר  ַהנִקְּ

אִשית ,א"תק רֵּ ר בְּ ִליִשי ִמן ָחסֵּ ר ,ֲעָשָרה ַהשְּ ִביִעי ִמן וְָּחסֵּ רוְּחַָ ,ִשָשה ָהרְּ ִשיִעי ִמן סֵּ  ה ִששַָ ַהתְּ

 :ַכָכתּוב
 

ָּלקּו ַמה וְִּהנֵּה ִריִים שֶׁ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ ר בְּ בֹו ו"שפ ם ַהשֵַּ ,ַמכֹות ֲחִמִשים ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות עֶׁשֶׁ  שֶׁ

ן ָדִוד ָאַחז ם ,יִַשי בֶׁ ם ּוִמַצד .וְִּהָכה ָאַמר וְַּהשֵּ ִריִיםהַַ ָלקּו ל"תק ַהשֵּ ַריִם ִמצְּ ִמצְּ בַָ בְּ  ,ַמכֹות ִעים ַארְּ

ם ,ַמכֹות ָמַאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ם ּוִמַצד .וְִּהָכה ָאַמר וְַּהשֵּ ִריִים ָלקּו ה"אשצ ַהשֵּ ַריִם בְַּ ַהִמצְּ  ִמצְּ

ַמה ,ַמכֹות ַוֲחִמִשים ָמאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות ֲחִמִשים ַהקַָ ּובְּ ַרפֵּא בֹו ,ה ַמכֶַׁ הּוא ָברּוְך דֹוששֶׁ  מְּ

עּו ַמה .ַהָגלּות ה ָפשְּ אּו ּומֶׁ ר ַהַמַעל ּוָמה ,ָחטְּ ינּו ָמֲעלּו ֲאשֶׁ יֹות ,ֲאבֹותֵּ זֶׁל בְּכּור ִלהְּ  ַעד ,ה ַהּז ַהַברְּ

גְָּאָלם מֹות שֶׁ ּלּו בְּשֵּ  :ל"ז י"האר לשון כאן עד ,ב"כשח א"צד ב"דע אֵּ

 

י ַרבֹוַתיוְַּ מֹוַרי וְִּהנֵּה דֹושֵּ ל קְּ ָראֵּ ָבִרים ,יִשְּ ּלֶׁה ַהדְּ ָלִאים ָהאֵּ תּוִמים ,הֵּם פְּ ש ין וְּאֵַּ ָסגּור ַוֲחתּוִמים סְּ  פֹורֵּ

ָאלּונִי ּוכְָּבר .אֹוָתם ָראֵַּ גְּדֹולֵּי שְּ ר ל יִשְּ ָבאֵּ י ָלהֶׁם לְּ רֵּ ִתי וְֹּלא ל" ז י" ָהֲארִַ ִדבְּ ל .ִהַגדְּ  ַאֲהַבת ּוִמגֹדֶׁ

ַגָּלה זֶׁה ָרז ֲאגַּלֶׁה יוְַּרבֹותַַ מֹוַרי נִתְּ זְּיֹון ַבֲחלֹום ִלי שֶׁ ָשו ,ַליְָּלה חֶׁ מֶַׁ ַהָדָבר ֲאגַּלֶׁה וְַּעכְּ רֶׁ נֵּי ז בְּ  כְּבֹוד ִלפְּ

 :יְַּכפֵּר ַרחּום וְּהּוא ,תֹוָרתֹו

 

ָכַתב ַמה ָהִענְּיָן וְּזֹאת עֹה ל" ז י"ָהֲארִַ שֶׁ ַפרְּ ַריִם נִלְָּקה שֶׁ ִמצְּ ר בְּ  : ָכְך ַכָּונָתֹו',  כּווְַּ ַמכֹות עֶׁשֶׁ

רּו ִכי יֵּש ,ַמֲעִשית ַקָבָלה ַבֲעלֵּי ָאמְּ ֹלָשה שֶׁ מֹונִים ּוָמאַתיִם ֲאָלִפים שְּ ֲאכֵַּ ּושְּ ֻמנִים ַחָבָלה י ַמלְּ  ַהמְּ

ַהכֹות ת לְּ ָשִעים הַָ אֶׁ ַהֲענִיָשם רְּ גֵּיִהנָם ּולְּ ַטֲהָרם בְּ יהֶׁם ּולְּ ֲעֹונֹותֵּ גְּרֹף ּולְַּהכֹות" :נֱֶׁאַמר זֶׁה וְַּעל .מֵּ אֶׁ  בְּ

ַשע גְּרֹף ִכי ,"רֶׁ ז ,אֶׁ מֶׁ ֹלָשה רֶׁ מֹונִים ָמאַתיִם ֲאָלִפים שְּ עֹה ַגם נִלְָּקה יָָדם וְַּעל ,ּושְּ  .ע ָהָרשַָ ַפרְּ

ר ב ֲאנִי וְּאֹומֵּ ּז ַהכֹותֵּ ָלא סֹוד הּו שֶׁ ר נִפְּ ִמנְּיָן נִכְָּתב הּוא ַכֲאשֶׁ ָפר בְּ ִמסְּ  :ּובְּ
 

עַַ .ָדם דֵּ ַפרְּ בֶׁר .ָערֹוב .ִכנִם . צְּ ִחין .דֶׁ בֶׁה .ָבָרד .שְּ ְך .ַארְּ  :בְּכֹרֹות ַמַכת . חֹשֶׁ
 

ּלּו ר אֵּ ר ַמכֹות עֶׁשֶׁ ִתי ַכֲאשֶׁ ֹלָשה עֹוִלים ,בְּאֹות אֹות ָכַתבְּ מֹונִים ּוָמאַתיִם ֲאָלִפים שְּ ֲאכֵּי ּושְּ  ַמלְּ

ֻמנִים ,ַחָבָלה ת לְַּטהֵּר ַהמְּ ָשִעים אֶׁ ָלא פְַּשט וְּהּוא ,ָהרְּ  :ָרֲאָתה ֹלא ַעיִן ,נִפְּ



 

בֹון וְִּהנֵּה שְּ ֻכָּון ַהחֶׁ ר מְּ ר ִכנִם נִכְָּתב ַכֲאשֶׁ ר ָערֹב ַגם ,ד"יו ָחסֵּ ְך ַגם .ו"וא ָחסֵּ ר חֹשֶׁ  וְָּאז .ו"וא ָחסֵּ

בֹון שְּ ר וְֹּלא ָפחֹות ֹלא ,ַמָמש ַהחֶׁ ֹלָשה יֹותֵּ מֹונִים ּוָמאַתיִם ֲאָלִפים ִמשְּ ֲאכֵּי מַַ ּושְּ  ,ַחָבָלה לְּ

ַמֲענִיִשין ת שֶׁ ָשִעים אֶׁ ָכַתב ַמה וְַּהיְּנּו .ָהרְּ פֶׁר ַכָכתּוב פֵּרּוש ,"ַכָכתּוב" :ל" ז י" ָהֲארִַ שֶׁ סֵּ  ,תֹוָרה בְּ

ר וְֹּלא בּו ָשם ִכי ,ַהַהָגָדה ּוַבַעל דּוִרים ַבסִַ ָכתּוב ַכֲאשֶׁ ִאים ֻכָּלם נִכְּתְּ לֵּ ָּלא .מְּ יֹות ְךָצִרי אֶׁ  ר ָחסֵַּ ִלהְּ

ָכתּוב כְּמֹו פֶׁר שֶׁ י ַרק ֻכָּלם ִסיָמנִים ָכַתב ֹלא יְּהּוָדה ַרִבי וְּגַם .תֹוָרה ַבסֵּ  ש"עד ך"דצ ,יבֹות תֵַּ ָראשֵּ

ָכַתב כְּמֹו ,ב"באח ָחק ָהַרב שֶׁ ָבנֵּאל יִצְּ ִתי ּוכְּמֹו ַאַברְּ ָכַתבְּ עֵּיל שֶׁ  :לְּ

 

ָכַתב ַמה וְַּהיְּנּו אִשית :ל"ז  י"ָהֲארִַ שֶׁ רֵּ ִליִשי ִמן ָחסֵּר בְּ ִליִשית ַמָכה :פֵּרּוש ,"ֲעָשָרה ַהשְּ  ִהיא שֶַׁ שְּ

ר ִכנִם ִביִעי ִמן" .ד"יו ָחסֵּ ִהיא "ִשָשה ָהרְּ ִשיִעי ִמן וְָּחסֵּר" .ו"ָוא ָחסֵּר ַגם ָערֹוב ַמַכת שֶׁ  ,"ָשה שִַ ַהתְּ

ִהיא ְך ַמַכת שֶׁ ן ַגם חֹשֶׁ ר כֵּ ָאַמר ּוַמה .ו"ָוא ָחסֵּ ן לֹוַמר רֹוצֶׁה "ַכָכתּוב" שֶׁ כֵּ פֶַׁ ָכתּוב שֶׁ סֵּ  תֹוָרה רבְּ

ר יל ַכנִזְַּכר ,ָחסֵּ עֵּ  :לְּ

 

זֶׁהּו ּלּו סֹוד וְּ ר" אֵּ ִביא ַמכֹות עֶׁשֶׁ הֵּ ַריִם הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש "שֶׁ ִמצְּ ֻכָּון ,בְּ ֹלָשה ַמָמש מְּ  ִפיםֲאלַָ שְּ

מֹו ּוָמאַתיִם ֲאכֵּי נִיםּושְּ ִהכּו ַחָבָלה ַמלְּ ת שֶׁ עֹה אֶׁ ת ַפרְּ ִריִים וְּאֶׁ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ ֻמנִים ,בְּ ּלּו ַהמְּ  ֹלָשה שְַּ בְּאֵּ

ִקיִעים ָחד :רְּ ָרא אֶׁ ָחד ,שרע נִקְּ ָרא וְּאֶׁ ָחד ,תמוך נִקְּ ָרא וְּאֶׁ ָלאו ָגדֹול סֹוד יֵּש ָבזֶׁה ַגם ,בישהא נִקְּ  ,נִפְּ

ּלּו ת אֵּ ֹלשֶׁ מֹונִים ּוָמאַתיִם םֲאָלִפי שְּ ִהכּו ַמֲחנֹות ּושְּ ת שֶׁ עֹה אֶׁ ִריִים ת וְּאֶַׁ ַפרְּ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ  ,ָאמּור כַָ בְּ

ֻמנִים מְּ ּלּו שֶׁ ֹלָשה בְּאֵּ ִקיִעים שְּ ל רְּ ָאה שֶׁ ָלא סֹוד ַהָכתּוב ָלנּו ָאַמר ,ֻטמְּ ן ,וְּנֹוָרא נִפְּ  מֹו כְַּ ַהַמִגיד וְִּתקֵּ

ָשנָה ּלּו שֶׁ ּלּו "שהביא מכות שרע" אֵּ בְּאֵּ יבֹות ָשֹלש שֶׁ ָמזִים תֵּ ֹלָשה נִרְּ ל ִקיִעים רְַּ ַהשְּ ָאה שֶׁ  ,ֻטמְּ

ת ֹלשֶׁ מֹונִים ּוָמאַתיִם ֲאָלִפים ּושְּ ֲאכֵּי ּושְּ ִהכּו ַחָבָלה ַמלְּ ת שֶׁ עֹה אֶׁ ת ַפרְּ ִרים ַהמִַ וְּאֶׁ ַריִם צְּ ִמצְּ ִמנְּיַן ,בְּ  כְּ

ר ַהיְּנּו :ַמכֹות עֶׁשֶׁ ז ,בישהא אֹוִתיֹות שהביא תמוך אֹוִתיֹות מכות ,שרע אֹוִתיֹות עשר דְּ מֶׁ  רֶׁ

ּלּו ֹלָשה לְּאֵּ ִקיִעים שְּ ל רְּ ָאה שֶׁ ָבהֶׁם ֻטמְּ ֻמנִים יֵּש שֶׁ ִמנְּיַן מְּ ֹלָשה כְּ מֹונִים ּוָמאַתיִם יםֲאָלפִַ שְּ ֲאכֵּי מַַ ּושְּ  לְּ

ִמנְּיַן ,ַמָמש ַחָבָלה ר כְּ ַפרְַּ ָדם ַמכֹות עֶׁשֶׁ עַַצְּ ִהכּו וְּהֵּם ,'וְּכּו דֵּ ת שֶׁ עֹה אֶׁ ת ַפרְּ רִַ וְּאֶׁ ַריִם יִים ַהִמצְּ ִמצְּ  ,בְּ

ֻמנִים ַחָבָלה ַמלְֲּאכֵּי ִכי ת לְַּהכֹות מְּ ָשִעים אֶׁ ַטֲהָרם ָהרְּ יהֶׁם לְּ ֲעֹונֹותֵּ ת ִהָכה יָָדן וְַּעל .ָכָאמּור מֵּ  אֶׁ

עֹה ת ַפרְּ ִריִים וְּאֶׁ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ ר ִמנְּיַן בְּ ּלּו ַמכֹות עֶׁשֶׁ לֶׁא וְּהּוא ,אֵּ  :ָגדֹול פֶׁ

 

ָכַתב ּוַמה ר ַוֲעלֵּיהֶׁם :ל" ז י"ָהֲארִַ שֶׁ ַֹ ם הּוא ַכָּונָתֹו דלפקט ַהש שֵּ שֹו ,זֶׁה שֶׁ  תִמִמּלַַ איֹוצֵַּ ָשרְּ

ִרים ֹלָשה :וְַּהיְּנּו ,ַהִמצְּ שְּ ִקיִעים שֶׁ ַשְךוְַּ ,ַהָגאֹון ּוכְּפֵּרּוש אשהבי תמכו רעש :הֵּם רְּ  ַעל נִמְּ

ִרים הּוא ַהִמצְּ ם שֶׁ מֹות ָבאֹוִתיֹות דלפקט שֵּ ִרים לְּאֹוִתיֹות ַהקֹודְּ  ם"מ ִהיא ַאֲחרֹונָה ם"והמ ,ַהִמצְּ

ינָּה ָהִרבּוי ש ִמן וְּאֵּ ּלּו" :ַבַמֲאָמר ַהַמִגיד ָלזֶׁה וְָּרַמז ,ַהשֹרֶׁ ר אֵּ ִביא ַמכֹות עֶׁשֶׁ הֵּ  הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש שֶׁ

ִרים ַעל ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ הֵּם ָהאֹוִתיֹות כְּלֹוַמר ,"בְּ מֹות שֶׁ ִרים אֹוִתיֹות ַעל קֹודְּ  :ַהִמצְּ

 

ָכַתב ּוַמה ר ֻכָּלם וְַּעל ַוֲעלֵּיהֶׁם" :ל" ז י" ָהֲארִַ שֶׁ ַֹ ָרא ַהש י ִכי ,ַכָּונָתֹו ,א"תק ַהנִקְּ יבֹות ָראשֵּ ל תֵּ  ּלּו אֵַּ שֶׁ

ר ִריָא ,ב"באח ש"עד ך"דצ ,ַמכֹות עֶׁשֶׁ גִיַמטְּ ִמנְּיַן ,תקא בְּ ר כְּ ַֹ ִמנְּיַן ,ַמָמש ַהש  וְּזֶׁהּו ,אשר ּוכְּ

ר ַהָכתּוב ַכָּונַת סֹוד דֶׁ סֵּ ַמַען :בֹא בְּ ַספֵּר ּולְּ ן ִבנְָּך בְָּאזְּנֵּי תְּ ת ִבנְָּך ּובֶׁ ִתי אשר אֵּ ַעַּללְּ ַריִם בְּמִַ ִהתְּ  אשר ,צְּ

הּוא ,ַדיְָּקא ַפר שֶׁ ִמסְּ אוְַּ ,תקא כְּ בֵּה בֹו ַכיֹוצֵּ סּוִקים ַהרְּ לֶׁף פְּ מֹוִרים ,אֶׁ ִמנְּיַן ,אשר לְּסֹוד זֶׁה ַעל שֶׁ  כְּ

י יבֹות ָראשֵּ ל תֵּ ר שֶׁ נּו כְּמֹו ַמכֹות עֶׁשֶׁ בֵַּארְּ ָלִאים סֹודֹות ה ָבז ָלנּו וְּיֵּש ,שֶׁ תֵַּ ֱאֹלִהים ּוכְּבֹוד .נִפְּ  ר ַהסְּ

 :ָדָבר
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ָכַתב ּוַמה נּו שֶׁ ם :ל" ז י"ָהֲארִַ ַרבֵּ בֹו ו"שפ ַהשֵּ ן ָדִוד ָאַחז שֶׁ ם ,יִַשי בֶׁ ַרי אֹוָתם וְִּהָכה ָאַמר וְַּהשֵּ ִמצְּ  םבְּ

ר ם .ַמכֹות ֲחִמִשים ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות עֶׁשֶׁ ַריִם אֹוָתם וְִּהָכה ָאַמר ל"תק וְַּהשֵּ ִמצְּ בַָ בְּ  ,ַמכֹות ִעיםַארְּ

ם .ֹותַמכ ָמאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ַריִם אֹוָתם וְִּהָכה ָאַמר ה"אשצ וְַּהשֵּ ִמצְּ  קּו לַָ ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות ֲחִמִשים בְּ

ָלא לְּסֹוד ַכָּונָתֹו ."ַמכֹות ַוֲחִמִשים ָמאַתיִם  :  וְּנֹוָרא נִפְּ

 

ִרִבי ֻלגְָּתאפְַּ י דְּ זֶׁר י וְִּרבִַ ַהָגִליִלי יֹוסֵּ י ִרִבי .ַבַהָגָדה רַהֻמזְּכַָ ֲעִקיָבא ִביוְּרִַ ֱאִליעֶׁ ר ַהָגִליִלי יֹוסֵּ  ,ִמנַיִן אֹומֵּ

זֶׁר וְִּרִבי ר ֱאִליעֶׁ ר ֲעִקיָבא וְִּרִבי ,ִמנַיִן אֹומֵּ ָכַתב וְּזֶׁהּו ,ִמנַיִן אֹומֵּ  ָאַמר ו"שפ ם וְַּהשֵַּ :ל" ז י"ָהֲארִַ שֶׁ

ַריִם אֹוָתם וְִּהָכה ִמצְּ ר בְּ ז ,ַמכֹות יםֲחִמשִַ ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות עֶׁשֶׁ מֶׁ ִרִבי רֶׁ י לְּ  י" יֹוסֵַּ י"ִרבִַ ִכי .ַהָגִליִלי יֹוסֵּ

ִריָא י" ַהָגִלילִַ גִיַמטְּ ָכַתב ּוַמה ,ו"שפ בְּ ן ָדִוד ָאַחז בֹו שֶַׁ שֶׁ ן ַגם ָרַמז ,יִַשי בֶׁ  י" יִשַַ ן" בֶַׁ ד" ָדו ,כֵּ

ִריָא ם ִגיַמטְּ בְּאֹותֹו ,שפו שֵּ ם שֶׁ ָכַתב ַמה כֵּן ַגם וְָּרַמז .יִַשי ן בֶַׁ ָדִוד א בַָ ַדוְָּקא ַהשֵּ פֶׁר שֶׁ סֵּ  ,ָרזָא סֹוִדי בְּ

ִרִבי י שֶׁ ן ָדִוד נִצֹוץ ַהָגִליִלי יֹוסֵּ ם וְּזֶׁה .ַשי י בֶׁ ם הַַ ּוִמַצד .אֹוָתם ָכה הִַ ַהשֵּ ִרים ָלקּו תקל שֵּ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ  בְּ

ָבִעים ז י" ִרבִַ לְּסֹוד ָרַמז ,ַמכֹות ָמאַתיִם ָלקּו םַהיַָ וְַּעל ,ַמכֹות ַארְּ ִריָא ר" ֱאִליעֶׁ גִיַמטְּ  ִרִבי וְַּהיְּנּו ,תקל בְּ

זֶׁר ר ֱאִליעֶׁ הּוא ,ַדוְָּקא ,אֹומֵּ ם שֶׁ ִריִים ָלקּו ,תקל שֵּ ַריִם ַהִמצְּ ִמצְּ  ָמאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות ָבִעים ַארְַּ בְּ

ָכַתב ּוַמה .ַמכֹות ם שֶׁ ַריִם קּולַָ אשצה ַהשֵּ ִמצְּ  ָרַמז ,ַמכֹות ַוֲחִמִשים ָמאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות ֲחִמִשים בְּ

הּוא ,א" ֲעִקיבַָ י" ִרבִַ לְּסֹוד ִריָא שֶׁ גִיַמטְּ הַַ ,ַהכֹולֵּל ִעם ה"אשצ בְּ ם שֶׁ יֻכּו ָאַמר ַהּזֶׁה שֵּ ִריִים שֶׁ  ַהִמצְּ

ַריִם ִמצְּ י .ַמכֹות ַוֲחִמִשים ָמאַתיִם ָלקּו ַהיָם וְַּעל ,ַמכֹות םֲחִמִשי בְּ ֻרָמזִים ֲהרֵּ ּלּו מְּ ֹלָשה אֵּ מֹות שְּ  ו"שפ שֵּ

ּלּו ה"אשצ ל"תק ֹלָשה בְּאֵּ י ִרִבי ַתנִָאים ַהשְּ ִריָא ַהָגִליִלי יֹוסֵּ גִיַמטְּ זֶׁר ִרִבי ,ו"שפ בְּ  ֱאִליעֶׁ

ִריָא גִיַמטְּ ִריָא א" ֲעִקיבַָ י" ִרבִַ ,ל"תק בְּ גִיַמטְּ ָלא סֹוד וְּהּוא ,ה"אשצ בְּ רַָ ָרזָא .וְּנֹוָרא נִפְּ ָרא .זִין דְּ  ִסתְּ

ִרין ִסתְּ ר ַהיְּנּו .דְּ ִתי ַכֲאשֶׁ ַמעֲַ ָכַתבְּ  :ָעֹון יְַּכפֵּר ַרחּום וְּהּוא ,תֹוָרתֹו כְּבֹוד ַלת לְּ

 

ָכַתב ּוַמה נּו שֶׁ ַהָקדֹוש בְַּמה" :ל" ז י" ָהֲארִַ ַרבֵּ ַרפֵּא בֹו ,ַמכֶׁה הּוא ָברּוְך שֶׁ עּו ַמה ,ַהָגלּות מְּ ה ָפשְּ  מֶׁ

אּו ינּו אֲַ ָחטְּ ּלּו :ַכָּונָתֹו ,'וְּכּו "בֹותֵּ ר בְּאֵּ םשֶַׁ ַמכֹות עֶׁשֶׁ ָמזִים ,ב"באח ש"עד ך"דצ הֵּ ּלּו נִרְּ  בְּאֵּ

ינּו יְִּריַדת וְַּטַעם סֹוד אֹוִתיֹות ַריִם ֲאבֹותֵּ ִמצְּ ִתי כְּמֹו ,לְּ ָכַתבְּ ַמֲעַלת שֶׁ ּלּו וְִּהנֵּה .תֹוָרתֹו כְּבֹוד לְּ  ַהַמכֹות בְּאֵּ

בַַ ַרָבה ַמָכה ָבהֶׁם וְִּהָכה הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש אֹוָתנּו ַויְַּרפֵּא ,אֹוָתם ִהָכה צְּ  ַהַמָכה ּוִמן ,ִהיא ֱאֹלִהים עאֶׁ

ָמּה פּוָאה ָבָאה ַעצְּ ל רְּ ָראֵּ יִשְּ גְָּאָלם ,לְּ ִתי ּוכְּמֹו ,הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש שֶׁ ָכַתבְּ  .שֶׁ

 

ָכַתב ּוַמה עּו ַמה" :שֶׁ ּלּו :לֹוַמר רֹוצֶׁה ,'וְּכּו "ָפשְּ ַמז ַהַמכֹות בְּאֵּ טְּא נִרְּ ל ַהחֵּ ָגַרם ינּו ֲאבֹותֵַּ שֶׁ  יְִּריַדת שֶׁ

ַריִם ָלא סֹוד ָלנּו וְּיֵּש .ִמצְּ ץ וְּנֹוָרא נִפְּ ָתרֵּ יָא לְּ שּו ַמה זֹו ֻקשְּ ִהקְּ  ַגם ֲאָבל ,ָעַלי תֹוָרָתם כְּבֹוד ַמֲעַלת שֶׁ

ר נִיָחא זֶׁה ִתי ַכֲאשֶׁ ַמעֲַ ָכַתבְּ ָלאֹות ,ָלָתם לְּ דֹוָשה ִמתֹוָרתֹו נִפְּ הֹורַָ ַהקְּ  .הוְַּהטְּ

 

ָכַתב ּוַמה ַהָקדֹוש" :ל" ז י" ָהֲארִַ שֶׁ מֹות אֹוָתנּו ָגַאל הּוא ָברּוְך שֶׁ ּלּו בְּשֵּ  ,ב"כשח א"צד ב"דע אֵּ

ל ִראשֹונֹות ָהאֹוִתיֹות ִכי ַכָּונָתֹו נִיֹות וְָּהאֹוִתיֹות ,ב"דע הֵּם ב"באח ש"עד ך"דצ שֶׁ  הֵּם שְּ

ָמזִים ,ב"כשח הֵּם ָהַאֲחרֹונֹות וְָּהאֹוִתיֹות ,א"צד ּלּו וְּנִרְּ ֹלָשה בְּאֵּ מֹות ַהשְּ פּוָאה שְּ  ַהָקדֹוש ִרָפא שֶַׁ ָהרְּ

ל הּוא רּוְךבַָ ָראֵּ יִשְּ ָגַאל ,לְּ י ,ָבהֶׁם אֹוָתנּו שֶׁ ֻהכּו ַהַמכֹות בְּאֹוָתן ֲהרֵּ ִריִים ָבהֶׁם שֶׁ ָמזִים ,ַהִמצְּ  ַהגְֻּאָּלה נִרְּ

פּוָאה ל וְָּהרְּ ָראֵּ יִשְּ נֵּי ַרֲעָוא יהֵּאוִַ .לְּ נּו הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ִלפְּ אֵּ יַרְּ נּו מְַּ ִביַאת שֶׁ ָרה ִשיחֵּ הֵּ י ִבמְּ ינּובְּ  ,מֵּ

ָרא ָבנּו ִויֻקיַם ,ַלגְֻּאָּלה ַהַשיִָכים ַהַמלְָּאִכים ִעם ָכתּוב ִמקְּ י :שֶׁ ָך ִכימֵּ אֶַׁ צֵּאתְּ ץ מֵּ ָריִם רֶׁ נּו ִמצְּ אֶׁ  ַארְּ

ָלאֹות ן ,נִפְּ ָלה נֶַׁצח ָאמֵּ  :סֶׁ
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