
בס"ד

סגולה נפלאה לקריאה בערב פסח  
רבי שמשון מאוסטרופולי )נולד בעיירה קוריץ באוקראינה( בשנת ה'ש"ס. עסק בפרשנות וחידש חידושים 
בקבלה, שנאמרו לו ע"י ה"מגיד" שנגלה אליו בכל יום, ולמד  עמו סתרי תורה. חיבר פירוש על ספר 

"הזוהר"  על פי קבלה. 

רבי שמשון חיבר אגרת, הנחשבת כבעלת סגולה. כל הקורא אותה בערב פסח מובטח לו, שתהיה לו שמירה 
מפורענויות, והצלחה כל השנה.  ומובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול ועוון, וממיתה משונה, ושום אדם לא 
ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא "על במותימו ידרוך", ובכל אשר יפנה יצליח, ובכל עסקיו ירוויח, עד ביאת 

הגואל אמן סלה: 

איגרת זו נדפסה  במחזורים וההגדות של פסח. באיגרת, פירוש למאמר סתום מדברי האר"י , 
העוסק בשמות המלאכים המופקדים על הכאת המצריים בעשר מכות מצרים, והם האחראים 

גם על גאולת ישראל בעתיד.
המאמר מבוסס על גימטריה של מילים, וכן על חילופי מקומות אותיות במילה.

אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי
העתקה מכתבי הקדוש המקובל  רבינו שמשון, מאוסטרופוליא ז"ל 

גודרי גדר  ארץ,  לרבני  שלום  שהשיב:  התשובה  וזאת  ז"ל,  שמשון  רבנו  נשאל  אשר  השאלה  זאת 
ועומדים בפרץ, יצילם ה' מכיליון וחרץ, כולם קדושים אשר המה בארץ, כל חד לפום חורפיה 
ְכּבֹוד ּתֹוָרתֹו אלי, מה שרשמתי הסימנים  מקשה ומתרץ, אמן סלה. תכלית הענין מה שכתב 

דצ"ך עד"ש באח"ב, ושאל מר, איך נרמזת הגאולה באלו הסימנים? 
עכשיו אגלה הדבר, מה שכתב האר"י ז"ל בקונטרס שלו הנקרא "פלאות רבות" בשער ט"ו פרק 
ג' הנקרא "יציאת מצרים" דף מב/1 , וזה לשונו: ִהֵנּה ְכָּבר הֹוַדְעִתּיָך ֶשַׁפְּרֹעה ִנְלָקה ְבִּמְצַרִים 
ְבֶּעֶשׂר ַמּכֹות ֵאּלּו, ַעל ְיֵדי ְשֹׁלָשׁה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשׁמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָּלה, ַהְמֻמִנּים ִבְּשֹׁלָשׁה 
ְרִקיִעים ֶשׁל ֻטְמָאה. ָהֶאָחד ִנְקָרא )הקורא לא יוציא שמות אלו מפיו רק יהגה אותן באותיותיהן 
ּר  שי"ן רי"ש וכו’(  שרע. ְוַהֵשִּׁני ִנְקָרא תמוך. ְוַהְשִּׁליִשׁי ִנְקָרא בישהא. ַוֲעֵליֶהם  ַהַשֹ
יוסברו  לשמות  המקורות  ַהִנְּקָרא תקא.    ּר  ַהַשֹ ֻכָּלּם  ְוַעל  ַוֲעֵליֶהם,  ַהִנְּקָרא דלפקט.  

בהמשך.
לשון האר"י ְבֵּראִשׁית ָחֵסר ִמן ַהְשִּׁליִשׁי ֲעָשָׂרה, ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי  ִשָׁשּׁה, ְוָחֵסר ִמן ַהְתִּשׁיִעי ִשָׁשּׁה 
ֲחִמִשּׁים  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות,  ֶעֶשׂר  ְבִּמְצַרִים  ַהִמְּצִרִיּים  ֶשָּׁלּקּו  ַמה  ְוִהֵנּה  התורה(.  )בספר  ַכָּכּתּוב 
ָלקּו  ַהֵשּׁם תק"ל  ּוִמַצּד  ְוִהָכּה.  ָאַמר  ְוַהֵשּׁם  ִיַשׁי,  ֶבּן  ָדִּוד  ָאַחז  ֶשּׁבֹו  ַהֵשּׁם שפ"ו  ַמּכֹות, 
ּוִמַצּד  ְוִהָכּה.  ָאַמר  ְוַהֵשּׁם  ָמַאַתִים ַמּכֹות,  ַהָיּם ָלקּו  ְוַעל  ַאְרָבִּעים ַמּכֹות,  ְבִּמְצַרִים  ַהִמְּצִרִיּים 
ַוֲחִמִשּׁים  ָמאַתִים  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות,  ֲחִמִשּׁים  ְבִּמְצַרִים  ַהִמְּצִרִיּים  ָלקּו  אשצ"ה  ַהֵשּׁם 
ַמּכֹות, ּוְבַמה ֶשַּׁהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַמֶכּה, ּבֹו ְמַרֵפּא ַהָגּלּות. ַמה ָפְּשׁעּו  ּוֶמה ָחְטאּו, ּוָמה ַהַמַּעל 
ְבֵּשׁמֹות ֵאּלּו  דע"ב צד"א  ֶשְׁגָּאָלם  ַעד  ַהֶזּה,  ַהַבְּרֶזל  ְבּכּור  ִלְהיֹות  ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו,  ֲאֶשׁר 

כשח"ב. עד כאן לשון האר"י. 
ְוִהֵנּה מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוֵשׁי ִיְשָׂרֵאל, ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ְפָּלִאים ֵהם, ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ָסגּור ְוֵאין 
ּוִמֹגֶּדל  ִהַגְּדִתּי.  ְולֹא  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִדְּבֵרי  ָלֶהם  ְלָבֵאר  ִיְשָׂרֵאל  ְגּדֹוֵלי  ְשָׁאלּוִני  ּוְכָבר  ּפֹוֵרׂש אֹוָתם. 



ַאֲהַבת מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגֶלּה ָרז ֶזה ֶשִׁנְּתַגָּלּה ִלי ַבֲּחלֹום בֶחְזיֹון ַלְיָלה, ְוַעְכָשׁו ֲאַגֶלּה ַהָדָּבר ְבֶּרֶמז 
ִלְפֵני ְכּבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּר:

ְוזֹאת ָהִעְנָין: ַמה ֶשָּׁכַּתב ָהֲאִר"י ַז"ל ֶשַׁפְּרֹעה ִנְלָקה ְבִּמְצַרִים ֶעֶשׂר ַמּכֹות ְוכּו', ַכָּוָּנתֹו ָכְּך:

ַחָבָּלה  ַמְלֲאֵכי   )3280( ּוְשׁמֹוִנים  ֲאָלִפים ּוָמאַתִים  ְשֹׁלָשׁה  ֶשֵׁיּׁש  ַמֲעִשׂית,  ַקָבָּלה  ַבֲּעֵלי  ִכּי ָאְמרּו 
ַהְמֻמִנּיםְלַהּכֹות ֶאת ָהְרָשִׁעים ּוְלַהֲעִניָשׁם ְבֵּגיִהָנּם ּוְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר:)ישעיה 
ָיָדם  ְוַעל  ּוְשׁמֹוִנים,  ָמאַתִים  ֲאָלִפים  ְשֹׁלָשׁה  ֶרֶמז:  ֶאְגֹרף,  ִכּי  ֶרַשׁע",  ְבֶּאְגֹרף  "ּוְלַהּכֹות  נח/4( 
ִנְלָקה ַגּם ַפְּרֹעה ָהָרָשׁע. )חישוב למילה ֶאְגֹרף -   א' ג' = אלפים שלושה + ר' =200 + ף' =80 

סה'כ = 3280( 

ְואֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ֶשֶׁזּהּו סֹוד ִנְפָלא ַכֲּאֶשׁר הּוא ִנְכָתּב ְבִּמְנָין ּוְבִמְסָפּר: 

)הערה = הטבלאות שלהלן באות להבנה קלה יותר של האמור באיגרת(

ם דָּ ַע ְצַפְרדֵּ ם נִּ *כִּ *ָערֹב ֶבר דֶּ ִחין שְׁ ָרד בָּ ה ַאְרבֶּ ְך *חֹשֶׁ כוֹרוֹת ת בְּ ַמכַּ סיכום גימטריה
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ּוְשׁמֹוִנים  ּוָמאַתִים  ֲאָלִפים  ְשֹׁלָשׁה  ְבּאֹות, עֹוִלים  ָכַּתְבִתּי אֹות  ַכֲּאֶשׁר  ֶעֶשׂר ַמּכֹות  ֵאּלּו  עד כאן 
)3280( ַמְלֲאֵכי ַחָבָּלה, ַהְמֻמִנּים ְלַטֵהר ֶאת ָהְרָשִׁעים, ְוהּוא ְפַּשׁט ִנְפָלא, ַעִין לֹא ָרֲאָתה: 

ְוָאז  וא"ו.  ָחֵסר  ֹחֶשְׁך  ַגּם  וא"ו.  ָחֵסר  ָעֹרב  ַגּם  יו"ד,  ָחֵסר  ִכִּנּם  ִנְכָתּב  ַכֲּאֶשׁר  ְמֻכָוּן  ַהֶחְשּׁבֹון  ְוִהֵנּה 
ַחָבָּלה,  ַמְלֲאֵכי  ּוְשׁמֹוִנים  ּוָמאַתִים  ֲאָלִפים  ִמְשֹּׁלָשׁה  יֹוֵתר  ְולֹא  ָפּחֹות  לֹא  ַמָמּׁש,  ַהֶחְשּׁבֹון 
ֶשַׁמֲּעִניִשׁין ֶאת ָהְרָשִׁעים. ְוַהְינּו ַמה ֶשָּׁכַּתב ָהֲאִר"י ַז"ל: "ַכָּכּתּוב", ֵפּרּוׁש ַכָּכּתּוב ְבֵּסֶפר ּתֹוָרה, 
ְולֹא ַכֲּאֶשׁר ָכּתּוב ַבִּסּּדּוִרים ּוַבַעל ַהַהָגָּדה, ִכּי ָשׁם ִנְכְתּבּו ֻכָּלּם ְמֵלִאים. ֶאָלּא ָצִריְך ִלְהיֹות ָחֵסר 
ֻכָּלּם ַרק ָראֵשׁי ֵתיבֹות, דצ"ך  ָכַּתב ִסיָמִנים  ַבֵּסֶּפר ּתֹוָרה. ְוַגם ַרִבּי ְיהּוָדה לֹא  ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב 

עד"ש באח"ב, ְכּמֹו ֶשָׁכַּתב ָהַרב ִיְצָחק ַאַבְּרָבֵּנאל, ּוְכמֹו ֶשָׁכַּתְבִתי ְלֵעיל:
הסבר לפי שפת האר'י - ְוַהְינּו ַמה ֶשָּׁכַּתב ָהֲאִר"י ַז"ל: "ְבֵּראִשׁית ָחֵסר ִמן ַהְשִּׁליִשׁי ֲעָשָׂרה", ֵפּרּוׁש: ַמָכּה  

ְשִׁליִשׁית ֶשִׁהיא ִכִּנּים ָחֵסר יו"ד. "ִמן ָהְרִביִעי ִשָׁשּׁה" ֶשִׁהיא ַמַכּת ָערֹוב ַגּם ָחֵסר ָוא"ו. "ְוָחֵסר 
ִמן ַהְתִּשׁיִעי ִשָׁשּׁה", ֶשִׁהיא ַמַכּת ֹחֶשְׁך ַגּם ֵכּן ָחֵסר ָוא"ו. ּוַמה ֶשָּׁאַמר "ַכָּכּתּוב", רֹוֶצה לֹוַמר ֶשֵׁכּן 

ָכּתּוב ְבֵּסֶפר  ּתֹוָרה ָחֵסר, ַכִּנְּזַכּר ְלֵעיל:  

ְוֶזהּו סֹוד מֵאּלּו ֶעֶשׂר הַמּכֹות  שהביא הקדוש ברוך הוא במצרים, )שמספרם בגימטריה( 
ְמֻכָוּן ַמָמּׁש ְשֹׁלָשׁה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשׁמֹוִנים, ַמְלֲאֵכי ַחָבָּלה, ֶשִׁהּכּו ֶאת ַפְּרֹעה ְוֶאת ַהִמְּצִרִיּים 

ְבִּמְצַרִים. 

ִנְקָרא  ְוֶאָחד  תמוך,  ִנְקָרא  ְוֶאָחד  שרע,  ִנְקָרא  ֶאָחד  ְרִקיִעים:   ְשֹׁלָשׁה  ְבֵּאּלּו  ַהְמֻמִנּים 
בישהא. ַגּם ָבֶּזה )בשמות שלהם( ֵיׁש סֹוד ָגּדֹול ְוִנְפָלא, ֵאּלּו ְשֹׁלֶשׁת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשׁמֹוִנים ַמֲחנֹות 
ֶשִׁהּכּו ֶאת ַפְּרֹעה  ְוֶאת ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ָכָּאמּור, ֶשְׁמֻּמִנּים ְבֵּאּלּו ְשֹׁלָשׁה ְרִקיִעים ֶשׁל ֻטְמָאה. 

ַמּכֹות  "ֶעֶשׂר  ֵאּלּו  ֶשָׁשָּׁנה:  ְכּמֹו  ַהַמִּגּיד  ְוִתֵקּן  ְונֹוָרא,  ִנְפָלא  סֹוד  ַהָכּתּוב   ָלנּו  וָאַמר 
ֶשֵׁהִביא" )ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַעל ַהִמְּצִרים ְבִּמְצַרִים.( ֶשְׁבֵּאּלּו ָשֹׁלׁש ֵתּיבֹות ִנְרָמִזים ַהְשֹּׁלָשׁה 
ַפְּרֹעה ְוֶאת  ְרִקיִעים ֶשׁל ֻטְמָאה, ּוְשֹׁלֶשׁת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשׁמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָּלה ֶשִׁהּכּו ֶאת 

ַהִמְּצִרים ְבִּמְצַרִים, ְכִּמְנַין ֶעֶשׂר ַמּכֹות:

 



תמוך,  אֹוִתּיֹות  ַמּכֹות  שרע,  אֹוִתּיֹות  ֶעֶשׂר  במילה(  האותיות  סדר  )שינוי  ְדַּהְינּו 
ְמֻמִנּים,  ֵיׁש  ֶשָׁבֶּהם  ֻטְמָאה,  ֶשׁל  ְרִקיִעים  ְשֹׁלָשׁה  ְלֵאּלּו  ֶרֶמז  בישהא.  אֹוִתּיֹות  שהביא 
ְכִּמְנַין ְשֹׁלָשׁה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשׁמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָּלה ַמָמּׁש, ְכִּמְנַין ֶעֶשׂר הַמּכֹות: ָדּם ְצַפְרֵדַּע 
ֶאת  ְלַהּכֹות  ְמֻמִנּים  ַחָבָּלה  ַמְלֲאֵכי  ִכּי  ְבִּמְצַרִים.  ַהִמְּצִרִיּים  ְוֶאת  ַפְּרֹעה  ֶאת  ֶשִׁהּכּו  ְוֵהם  ְוכּו', 
ָהְרָשִׁעים ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ָכָּאמּור. ְוַעל ָיָדן ִהָכּה ֶאת ַפְּרֹעה ְוֶאת ַהִמְּצִרִיּים, ְבִּמְצַרִים ִמְנַין 

ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֵאּלּו, ְוהּוא ֶפֶּלא ָגּדֹול:

המילה שינוי סדר אותיות במילה

עשר  שרע

מכות תמוך

שהביא בישהא

ּר דלפקט", ַכָּוָּנתֹו הּוא ֶשֵׁשּׁם ֶזה ָשְׁרׁשֹו יֹוֵצא ִמִמַּלּת  ּוַמה ֶשָּׁכַּתב ָהֲאִר"י ַז"ל: "ַוֲעֵליֶהם ַהַשֹ
ַהָגּאֹון,  ּוְכֵפרּוׁש  שהבי"א  מכו"ת  עש"ר  ֵהם:  ְרִקיִעים  ֶשְׁשֹּׁלָשׁה  ְוַהְינּו:  ַהִמְּצִרים, 
ַהִמְּצִרים, והמ"ם  ְלאֹוִתּיֹות  ַהּקֹוְדמֹות  ָבּאֹוִתּיֹות  ֵשׁם דלפקט  ֶשׁהּוא  ַהִמְּצִרים  ַעל  ְוִנְמַשְׁך 
ַמּכֹות  ֶעֶשׂר  ֵאּלּו  ַבַּמֲּאָמר:  ַהַמִּגּיד  ָלֶזה  ְוָרַמז  ַהֹשֶּׁרׁש.   ִמן  ְוֵאיָנּה  ָהִרּבּוי  מ"ם  ִהיא  ַאֲחרֹוָנה 
ַעל  קֹוְדמֹות  ֶשֵׁהם  ָהאֹוִתּיֹות  ְכּלֹוַמר:  ְבִּמְצַרִים,  "ַהִמְּצִרים"   ַעל  הּוא  ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ֶשֵׁהִביא 

אֹוִתּיֹות ַהִמְּצִרים:

אות ה מ צ ר י

אות קודמת ד ל פ ק ט

ּר ַהִנְּקָרא "תקא", ַכָּוָּנתֹו, ִכּי ָראֵשׁי ֵתיבֹות ֶשׁל ֵאּלּו  ּוַמה ֶשָּׁכַּתב : "ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֻכָּלּם ַהַשֹ
ּר ַמָמּׁש.  ֶעֶשׂר ַמּכֹות, דצ"ך עד"ש באח"ב, ְבִּגיַמְטִרָיּא תק"א )501(, ְכִּמְנַין ַהַשֹ
ּוְכִמְנַין אשר )501(, ְוֶזהּו סֹוד ַכָּוַּנת ַהָכּתּוב ְבֵּסֶדר ֹבּא: ּוְלַמַען ְתַּסֵפּר ְבָּאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְּנָך 

ֵאת אש"ר ִהְתַעַלְּלִתּי ְבִּמְצַרִים אש"ר ַדְּיָקא, ֶשׁהּוא ְכִּמְסַפּר תק"א, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו 
ַהְרֵבּה ְפּסּוִקים ֶאֶלף, ֶשּׁמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אש'ר ְכִּמְנַין ָראֵשׁי ֵתיבֹות ֶשׁל ֶעֶשׂר ַמּכֹות ְכּמֹו 

ֶשֵׁבַּאְרנּו, ְוֵיׁש ָלנּו ָבֶּזה סֹודֹות ִנְפָלִאים. ּוְכבֹוד ֱאֹלִקים ַהְסֵתּר ָדָּבר:

דצ"ך 114 ת 400 א 1
עד"ש 374 ק 100 ש 300

באח"ב 13 א 1 ר 200
סך הכל 501 501 501

אֹוָתם  ְוִהָכּה  ָאַמר  ְוַהֵשּׁם  ִיַשׁי,  ֶבּן  ָדִּוד  ָאַחז  ֶשּׁבֹו  "ַהֵשּׁם שפו  ַז"ל:  ָהֲאִר"י  ַרֵבּנּו  ֶשָּׁכַּתב  ּוַמה 
ְבִּמְצַרִים ֶעֶשׂר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות. ְוַהֵשּׁם תקל ָאַמר ְוִהָכּה אֹוָתם ְבִּמְצַרִים 
ְבִּמְצַרִים  ְוִהָכּה אֹוָתם  ָאַמר  ְוַהֵשּׁם אשצה  ַמּכֹות.  ָמאַתִים  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות,  ַאְרָבִּעים 
ְפּלוְגָתּא  ְונֹוָרא:  ִנְפָלא  ְלסֹוד  ַכָּוָּנתֹו  ַמּכֹות".  ַוֲחִמִשּׁים  ָמאַתִים  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות,  ֲחִמִשּׁים 



)מחלוקת( ְדִּרִבּי יֹוֵסי ַהָגִּליִלי ְוִרִבּי ֱאִליֶעֶזר ְוִרִבּי ֲעִקיָבא ַהֻמְּזָכּרים ַבַּהָגָּדה. ִרִבּי יֹוֵסי ַהָגִּליִלי אֹוֵמר ִמַנִּין , 
ְוִרִבּי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַנִּין, ְוִרִבּי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמַנִּין. 

ְוֶזהּו ֶשָׁכַּתב ָהֲאִר"י ַז"ל: ְוַהֵשּׁם שפ"ו ָאַמר ְוִהָכּה אֹוָתם ְבִּמְצַרִים ֶעֶשׂר ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם  ָלקּו 
ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות, ֶרֶמז ְלִרִבּי יֹוֵסי ַהָגִּליִלי. ִכּי ִרִבּ"י יֹוֵס"י ַהָגִּליִל"י ְבִּגיַמְטִרָיּא שפו, )386( ּוַמה 
ֶשָּׁכַּתב ֶשּׁבֹו ָאַחז ָדִּוד ֶבּן ִיַשׁי, ָרַמז ַגּם ֵכּן, ָדִּו"ד ֶבּ"ן ִיַשׁ"י ִגּיַמְטִרָיּא ֵשׁם שפו, ֶשְׁבּאֹותֹו  ַהֵשּׁם 
ַדְּוָקא ָבּא ָדִּוד ֶבּן ִיַשׁי. ְוָרַמז ַגּם ֵכּן ַמה ֶשָּׁכַּתב ְבֵּסֶפר סֹוִדי ָרָזא, ֶשִׁרִבּי יֹוֵסי ַהָגִּליִלי ִנּצֹוץ  ָדִּוד ֶבּן 

ִיַשׁי. ְוֶזה ַהֵשּׁם ִהָכּה אֹוָתם. 

ּוִמַצּד ַהֵשּׁם תקל ָלקּו ַהִמְּצִרים ְבִּמְצַרִים ַאְרָבִּעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ָרַמז 
ְלסֹוד ִרִבּ"י ֱאִליֶעֶז"ר ְבִּגיַמְטִרָיּא  תקל )530(, ְוַהְינּו ִרִבּי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַדְּוָקא, ֶשׁהּוא ֵשׁם 

תקל, ָלקּו ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ַאְרָבִּעים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.
ַוֲחִמִשּׁים  ָמאַתִים  ָלקּו  ַהָיּם  ְוַעל  ַמּכֹות,  ֲחִמִשּׁים  ְבִּמְצַרִים  ָלקּו  אשצה  ַהֵשּׁם  ֶשָּׁכַּתב  ּוַמה 
ַמּכֹות, ָרַמז ְלסֹוד ִרִבּ"י ֲעִקיָב"א, ֶשׁהּוא ְבִּגיַמְטִרָיּא אשצ"ה )396(,ִעם ַהּכֹוֵלל, )עם השם 
ֲעִקיָב"א(. ֶשַׁהֵשּׁם ַהֶזּה ָאַמר  ֶשׁיֻּּכּו ַהִמְּצִרִיּים ְבִּמְצַרִים ֲחִמִשּׁים ַמּכֹות, ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים 

ַוֲחִמִשּׁים ַמּכֹות. 

ֲהֵרי ְמֻרָמִּזים ֵאּלּו  ְשֹׁלָשׁה ֵשׁמֹות שפ"ו תק"ל אשצ"ה ְבֵּאּלּו ַהְשֹּׁלָשׁה ַתָּנִּאים: ְוהּוא 
סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא. ָרָזא ְדָרִזין. ִסְתָרא ְדִּסְתִרין. ַהְינּו ַכֲּאֶשׁר ָכַּתְבִתּי ְלַמֲעַלת ְכּבֹוד ּתֹוָרתֹו, ְוהּוא 

ַרחּום ְיַכֵפּר ָעֹון: 

ְבִּגיַמְטִרָיּא  ַהָגִּליִלי  יֹוֵסי  ִרִבּי  *)טבלאות עזר להבנת הגימטריה-נערכה על ידי סעדיה לוי(.  
שפ"ו.

ר ב י י ו ס י ה ג ל י ל י סה'כ  =ש פ ו
212 86 88 386
ד ו ד ב ן י ש י
14 52 320 386

ִרִבּי ֱאִליֶעֶזר ְבִּגיַמְטִרָיּא תק"ל,

ר ב י א ל י ע ז ר סה'כ  =ת ק ל
212 318 530

ִרִבּ"י ֲעִקיָב"א ְבִּגיַמְטִרָיּא אשצ"ה,

ר ב י ע ק י ב א סה'כ  =א ש צ 'ה
212 183 396=395+1

ּוַמה ֶשָּׁכַּתב ַרֵבּנּו ָהֲאִר"י ַז"ל: "ְבַּמה ֶשַּׁהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ַמֶכּה, ּבֹו ְמַרֵפּא ַהָגּלּות, ַמה  ָפְּשׁעּו  ֶמה 
ָחְטאּו ֲאבֹוֵתינּו" ְוכּו', ַכָּוָּנתֹו: ְבֵּאּלּו ֶעֶשׂר ַמּכֹות ֶשֵׁהם דצ"ך עד"ש באח"ב,  ִנְרָמִזים 
ְבֵּאּלּו אֹוִתּיֹות סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים, ְכּמֹו ֶשָׁכַּתְבִתּי ְלַמֲעַלת ְכּבֹוד ּתֹוָרתֹו. ְוִהֵנּה 
ְבֵּאּלּו ַהַמּּכֹות ִהָכּה אֹוָתם, ַוְיַרֵפּא אֹוָתנּו ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא. ְוִהָכּה ָבֶּהם ַמָכּה ַרָבּה ֶאְצַבּע  ֱאֹלִהים 

ִהיא. ּוִמן ַהַמָּכּה ַעְצָמּה ָבָּאה ְרפּוָאה ְלִיְשָׂרֵאל, ֶשְׁגָּאָלם ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא, ּוְכמֹו ֶשָׁכַּתְבִתּי. 

ֶשָׁגַּרם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשׁל  ַהֵחְטא  ִנְרַמז  ַהַמּּכֹות  ְבֵּאּלּו  לֹוַמר:  רֹוֶצה  ְוכּו',  ָפְּשׁעּו"  "ַמה  ֶשָּׁכַּתב:  ּוַמה 
ְיִריַדת ִמְצַרִים. ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקְשָׁיא זֹו ַמה ֶשִּׁהְקׁשּו ַמֲעַלת ְכּבֹוד ּתֹוָרָתם ָעַלי, 

ֲאָבל ַגּם ֶזה ִניָחא ַכֲּאֶשׁר ָכַּתְבִתּי ְלַמֲעָלָתם, ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו ַהְקּדֹוָשׁה ְוַהְטּהֹוָרה.



צד"א  דע"ב  ֵאּלּו  ְבֵּשׁמֹות  אֹוָתנּו  ָגַּאל  הּוא  ָבּרּוְך  "ֶשַׁהָקּדֹוׁש  ַז"ל:  ָהֲאִר"י  ֶשָּׁכַּתב  ּוַמה 
ֵהם דע"ב,  עד"ש באח"ב  ֶשׁל דצ"ך  ִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ִכּי  ַכָּוָּנתֹו  כשח"ב, 
ְבֵּאּלּו  ְוִנְרָמִזים  כשח"ב,  ֵהם  ָהַאֲחרֹונֹות  ְוָהאֹוִתּיֹות  צד"א,  ֵהם  ְשִׁנּיֹות  ְוָהאֹוִתּיֹות 
ְבּאֹוָתן  ֲהֵרי  ָבֶּהם.  אֹוָתנּו  ֶשָׁגַּאל  ְלִיְשָׂרֵאל,  הּוא  ָבּרּוְך  ַהָקּדֹוׁש  ֶשִׁרָפּא  ָהְרפּוָאה  ֵשׁמֹות,  ַהְשֹּׁלָשׁה 

ַהַמּּכֹות ֶשֻׁהּכּו ָבֶּהם ַהִמְּצִרִיּים, ִנְרָמִזים ַהְגֻּאָלּה ְוָהְרפּוָאה ְלִיְשָׂרֵאל. 

ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהַמְּלָאִכים  ֶשַׁיְּרֵאנּו ִבּיַאת ְמִשׁיֵחנּו  ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך  הּוא 
ַהַשָּׁיִּכים ַלְגֻּאָלּה, ִויֻקַיּם ָבּנּו  ִמְקָרא ֶשָׁכּתּוב: ִכּיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן 

ֶנַצח ֶסָלה:

קיצורי שם המכות שם לתרופה דע"ב שם לתרופה צד"א שם לתרופה כשח"ב
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ע.ד.ש. ע ד ש

ב.א.ח.ב. ב א ח ב


