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RABBIChimchone
CHIMCHONE D’OSTROPOLI
Rabbi
d’Ostropoli
à réciter Veille de Pessa’h
à réciter la Veille de Pessa’h

Rabbi Chimchone d’Ostropoli, grand kabbaliste du monde
‘hassidique, tué en martyr par les cosaques en 1648 alors qu’il
récitait le “Chéma Israël”, a rédigé une prière à réciter avec
ferveur la veille de Pessa’h qui a pour effet de favoriser la réussite
des affaires (Parnassa), la longévité dans ce monde (Santé) et la
protection de tout mal pendant l’année. Il est rapporté que ceux
qui ont lu cette lettre pendant la terrible Shoah restèrent tous
en vie.
PRÉCISION : remplie de secrets ésotériques, cette lettre n’est
compréhensible que par les érudits. Veuillez ne pas prononcer
les noms saints (écrits en rouge), se contenter de les visionner.

Vous m’avez demandé comment la Guéoula est
mentionnée dans les acrostiches :

דצ’’ך | עד’’ש | באח’’ב

Le Ari Zal écrit : « J’ai déjà dit que pharaon a été
frappé par 3 280 anges dont la fonction est de punir les mécréants, ils se trouvent sur trois cieux
d’impureté :
l’un est appelé -  שר”ע- l’autre est appelé -  תמו”ךet le troisième est appelé -  בישה”א- et sur eux, le
prince qui est appelé -  דלפק”ט- et au-dessus de
tous, le prince des princes qui est appelé -  תק”אAu commencement, il manque à la troisième 10 et
à la quatrième 6, et à la neuvième 6, comme il est
écrit dans la Torah.
Les égyptiens ont été frappés en Égypte de 10
plaies et sur la mer de 50 plaies, c’est par le nom
-  שפ’’ו- auquel est lié David fils de Ichaï, le nom
leur dit de frapper et ils les frappèrent.
Par le nom -  תק’’ל- ils reçurent 40 plaies en
Egypte et sur la mer 200, le nom leur dit de frapper et ils les frappèrent.

ִהּנֵ ה

הֹוד ְע ִּתיָך ֶש ַּׁפ ְרעֹה נִ לְ ָקה ְּב ִמ ְצ ַריִם
ַ ּכְ ָבר
אתיִם
ַ ֹׁלשׁה ֲאלָ ִפים ָּומ
ָ ְּב ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ֵאּלּו ַעל ֵיְדי ְש
ֹׁלשׁה
ָ  ַה ְמ ֻמּנִ ים ִּב ְש,ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה
ְ
 ָה ֶא ָחד נִ ְק ָרא שר"ע וְ ַה ֵּשׁנִ י,ְר ִק ִיעים ֶשׁל ֻט ְמ ָאה
 וַ ֲעלֵ ֶיהם,ישׁי נִ ְק ָרא בישה"א
ִ ִ וְ ַה ְּשׁל,נִ ְק ָרא תמו"ך
 וַ ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל ּכֻ ּלָ ם ַה ַּשֹר,ַה ַּשֹר ַהּנִ ְק ָרא דלפקט
,ישׁי ֲע ָש ָׂרה
ִ ִאשׁית ָח ֵסר ִמן ַה ְּשׁל
ִ  ְּב ֵר,ַהּנִ ְק ָרא תק"א
 וְ ָח ֵסר ִמן ַה ְּת ִש ִׁיעי ִש ָּׁשׁה,וְ ָח ֵסר ִמן ָה ְר ִב ִיעי ִש ָּׁשׁה
: ּכַ ּכָ תּוב

וְ ִהּנֵ ה

ַמה ֶּשּׁלָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשׂר
 ַה ֵּשׁם שפ"ו, וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות,ַמּכֹות
 ִּומ ַּצד. וְ ַה ֵּשׁם ָא ַמר וְ ִהּכָ ה,ֶשּׁבֹו ָא ַחז ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי
ַה ֵּשׁם תק"ל לָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָּב ִעים
 וְ ַה ֵּשׁם, וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ ַא ַתיִ ם ַמּכֹות,ַמּכֹות
 ִּומ ַּצד ַה ֵּשׁם אשצ"ה לָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים.ָא ַמר וְ ִהּכָ ה
אתיִ ם
ַ  וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
, ְּוב ַמה ֶּש ַׁה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמּכֶ ה,וַ ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
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Par le nom -  אשצ’’ה- ils reçurent en Egypte 50
plaies et sur la mer 250, le nom leur dit de frapper
et ils les frappèrent.
L’objet avec lequel D.ieu porte les coups est
« guérit » par l’exil. Quelle faute, quelle transgression, quelle profanation nos pères ont-ils fait pour
mériter d’être dans le creuset de fer de l’Egypte
jusqu’au moment de la libération par les noms
suivants : -  כשח’’ב-  צד’’א-  דע’’ב- ainsi sont les
paroles du Ari Zal.
Le maitre a écrit des enseignements qui ne sont
pas à la portée de tous, ces paroles sont enfermées dans un écrin. Pour la grande amitié qui
nous lie et la grande considération que j’ai de
vous, je vais vous transmettre ce que l’on m’a dévoilé dans mon sommeil, que D.ieu me pardonne.
Quand le Rav dit : « J’ai déjà dit que pharaon a été
frappé des 10 plaies d’Egypte par 3 280 « anges
des punitions », son idée est la suivante :
Les kabbalistes de « l’action »,
« » בעלי קבלה מעשית, ont dit qu’il y a 3 280
anges dont la fonction est de frapper et de punir
les mécréants dans le «  » גהנםafin de les purifier
de leurs fautes. Ils trouvent une allusion à cela
dans le verset qui dit : « frapper le méchant par
le poing »,  להכות באגרף רשעle mot  אגרףest
l’acrostiche de  ג’ א’ רף, le  גימל3, le  אלף1 000, et
 רףvalent 280, ce qui fait un total de 3 280.
Et je vous le dis, moi qui écris, que c’est un secret
extraordinaire quand on compte les 10 plaies en
valeur numérique, comme suit :

3280
206

272

110

444

44

דבר

ערב

כנם

צפרדע

דם

Peste

Bêtes
féroces

Poux

Grenouilles

Sang

 ָּומה, ַמה ָּפ ְשׁעּו ֶּומה ָח ְטאּו.ּבֹו ְמ ַר ֵּפא ַהּגָ לּות
 לִ ְהיֹות ְּבכּור ַה ַּב ְרזֶ ל,בֹותינּו
ֵ ַה ַּמ ַעל ֲא ֶשׁר ָמ ֲעלּו ֲא
 ַעד ֶשּׁגְ ָאלָ ם ְּב ֵשׁמֹות ֵאּלּו דע"ב צד"א,ַהּזֶ ה
:  עד כאן לשון האר"י ז"ל.כשח"ב

וְ ִהּנֵ ה

 ַה ְּד ָב ִרים,דֹושׁי יִ ְש ָׂר ֵאל
ֵ ּבֹותי ְק
ַ מֹורי וְ ַר
ַ
תּומים ָסגּור וְ ֵאין
ִ תּומים וַ ֲח
ִ  ְס,ָה ֵאּלֶ ה ְּפלָ ִאים ֵהם
 ּוכְ ָבר ְש ָׁאלּונִ י ּגְ דֹולֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל לְ ָב ֵאר.אֹותם
ָ ּפֹורׂש
ֵ
 ִּומּג ֶֹדל ַא ֲה ַבת.לָ ֶהם ִּד ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י זַ "ל וְ ֹלא ִהּגַ ְד ִּתי
ּבֹותי ֲאגַ ּלֶ ה ָרז זֶ ה ֶשּׁנִ ְתּגַ ּלָ ה לִ י ַּב ֲחלֹום
ַ מֹורי וְ ַר
ַ
 וְ ַעכְ ָשׁו ֲאגַ ּלֶ ה ַה ָּד ָבר ְּב ֶר ֶמז לִ ְפנֵ י,ֶחזְ יֹון לַ יְ לָ ה
:  וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר,ּתֹורתֹו
ָ ּכְ בֹוד
: וְ זֹאת ָה ִענְ יָ ן
ַמה ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר"י זַ "ל ֶש ַּׁפ ְרעֹה נִ לְ ָקה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
:  ּכַ ּוָ נָ תֹו ּכָ ְך,ֶע ֶשׂר ַמּכֹות וְ כּו

ּכִ י

ֹׁלשׁה
ָ  ֶשּׁיֵ ׁש ְש,ָא ְמרּו ַּב ֲעלֵ י ַק ָּבלָ ה ַמ ֲע ִשׂית
ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה ַה ְמ ֻמּנִ ים
ְ אתיִ ם
ַ ֲאלָ ִפים ָּומ
ישׁם ְּבגֵ ִיהּנָ ם ּולְ ַט ֲה ָרם
ָ ִלְ ַהּכֹות ֶאת ָה ְר ָש ִׁעים ּולְ ַה ֲענ
 ”ּולְ ַהּכֹות ְּב ֶאגְ רֹף: וְ ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר.ֹנֹות ֶיהם
ֵ ֵמ ֲעו
אתיִ ם
ַ ֹׁלשׁה ֲאלָ ִפים ָמ
ָ  ֶר ֶמז ְש, ּכִ י ֶאגְ רֹף,”ֶר ַשׁע
. וְ ַעל יָ ָדם נִ לְ ָקה ּגַ ם ַּפ ְרעֹה ָה ָר ָשׁע,ּושׁמֹונִ ים
ְ
ּכֹותב ֶשּׁזֶ הּו סֹוד נִ ְפלָ א ּכַ ֲא ֶשׁר הּוא
ֵ אֹומר ֲאנִ י ַה
ֵ ְו
. ָערב. ּכִ ּנִ ם. ְצ ַפ ְר ֵּד ַע. ָּדם:נִ כְ ָּתב ְּב ִמנְ יָ ן ְּוב ִמ ְס ָּפר
:  ַמּכַ ת ְּבכורֹות. ח ֶֹשְׁך. ַא ְר ֶּבה. ָּב ָרד. ְש ִׁחין.ֶּד ֶבר

ֵאּלּו

,ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ּכַ ֲא ֶשׁר ּכָ ַת ְב ִּתי אֹות ְּבאֹות
ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י
ְ אתיִ ם
ַ ֹׁלשׁה ֲאלָ ִפים ָּומ
ָ עֹולִ ים ְש
 וְ הּוא ְּפ ַשׁט, ַה ְמ ֻמּנִ ים לְ ַט ֵהר ֶאת ָה ְר ָש ִׁעים,ַח ָּבלָ ה
:  ַעיִ ן ֹלא ָר ֲא ָתה,נִ ְפלָ א
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ַה ֶח ְשּׁבֹון ְמכֻ ּוָ ן ּכַ ֲא ֶשׁר נִ כְ ָּתב ּכִ ּנִ ם ָח ֵסר
יו”דּ ,גַ ם ָערֹב ָח ֵסר וא”וּ .גַ ם ח ֶֹשְׁך ָח ֵסר וא”ו .וְ ָאז
ֹׁלשׁה
יֹותר ִמ ְּש ָ
ַה ֶח ְשּׁבֹון ַמ ָּמׁשֹ ,לא ָּפחֹות וְ ֹלא ֵ
ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה,
אתיִ ם ְ
ֲאלָ ִפים ָּומ ַ
ישׁין ֶאת ָה ְר ָש ִׁעים .וְ ַהיְ נּו ַמה ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י
ֶש ַּׁמ ֲענִ ִ
ּתֹורה ,וְ ֹלא
זַ ”לּ” :כַ ּכָ תּוב”ֵּ ,פרּוׁש ּכַ ּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ָ
ּדּורים ַּוב ַעל ַה ַהּגָ ָדהּ ,כִ י ָשׁם
ּכַ ֲא ֶשׁר ּכָ תּוב ַּב ִּס ִ
נִ כְ ְּתבּו ּכֻ ּלָ ם ְמלֵ ִאיםֶ .אּלָ א ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָח ֵסר ּכְ מֹו
הּודה ֹלא ּכָ ַתב
ּתֹורה .וְ גַ ם ַר ִּבי יְ ָ
ֶשּׁכָ תּוב ַּב ֵּס ֶפר ָ
אשׁי ֵתיבֹות ,דצ”ך עד”ש
ִס ָימנִ ים ּכֻ ּלָ ם ַרק ָר ֵ
באח”בּ ,כְ מֹו ֶשּׁכָ ַתב ָה ַרב יִ ְצ ָחק ַא ַּב ְר ָּבנֵ אל ּוכְ מֹו
ֶשּׁכָ ַת ְב ִתי לְ ֵעיל :

וְ ַהיְ נּו

אשׁית ָח ֵסר
”ּב ֵר ִ
ַמה ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י זַ ”לְ :
ישׁית ֶש ִׁהיא
ישׁי ֲע ָש ָׂרה”ֵּ ,פרּוׁשַ :מּכָ ה ְשׁלִ ִ
ִמן ַה ְּשׁלִ ִ
”מן ָה ְר ִב ִיעי ִש ָּׁשׁה” ֶש ִׁהיא ַמּכַ ת
ּכִ ּנִ ם ָח ֵסר יו”דִ .
ָערב ּגַ ם ָח ֵסר וָ א”ו” .וְ ָח ֵסר ִמן ַה ְּת ִש ִׁיעי ִש ָּׁשׁה”,
ֶש ִׁהיא ַמּכַ ת ח ֶֹשְׁך ּגַ ם ּכֵ ן ָח ֵסר וָ א”וַּ .ומה ֶּש ָׁא ַמר
ּתֹורה
לֹומר ֶשּׁכֵ ן ּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ָ
רֹוצה ַ
”ּכַ ּכָ תּוב”ֶ ,
”אּלּו ֶע ֶשׂר ַמּכֹות
ָח ֵסרּ ,כַ ּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל :וְ זֶ הּו סֹוד ֵ
ֶש ֵׁה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ִמ ְצ ַריִ ם”ְ ,מכֻ ּוָ ן ַמ ָּמׁש
ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה
אתיִ ם ְ
ֹׁלשׁה ֲאלָ ִפים ָּומ ַ
ְש ָ
ֶש ִׁהּכּו ֶאת ַּפ ְרעֹה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם.

ַה ְמ ֻמּנִ ים

ֹׁלשׁה ְר ִק ִיעיםֶ :א ָחד
ְּב ֵאּלּו ְש ָ
נִ ְק ָרא שרע ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא תמוך ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא
בישהאּ .גַ ם ָּבזֶ ה יֵ ׁש סֹוד ּגָ דֹול וְ נִ ְפלָ אֵ ,אּלּו
ּושׁמֹונִ ים ַמ ֲחנֹות ֶש ִׁהּכּו
אתיִ ם ְ
ֹׁלשׁת ֲאלָ ִפים ָּומ ַ
ְש ֶ
ֶאת ַּפ ְרעֹה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ּכָ ָאמּור,
ֹׁלשׁה ְר ִק ִיעים ֶשׁל ֻט ְמ ָאהָ ,א ַמר
ֶש ְּׁמ ֻמּנִ ים ְּב ֵאּלּו ְש ָ
נֹורא ,וְ ִת ֵּקן ַה ַּמּגִ יד ּכְ מֹו
לָ נּו ַהּכָ תּוב סֹוד נִ ְפלָ א וְ ָ
”אּלּו עשר מכות שהביא” ֶש ְּׁב ֵאּלּו ָשֹׁלׁש
ֶש ָּׁשׁנָ ה ֵ

368

206

208

328

1 094

שחין

ברד

ארבה

חשך

מכת
בכורות

Ulcères

Grêle

Sauterelles

Obscurité

Mort
des 1er
nés

Ce compte est juste uniquement si on écrit la
3ème, la 4ème et la 9ème plaie avec une lettre en
moins, comme cela est écrit dans le Séfer Torah
et pas comme l’ont écrit les imprimeurs dans les
 etוו’  sansערב  ,יוד  sansכנם livres de la Haggada :
.וו  sansחשך
Quand le maitre écrit que ces 3 280 anges de la
punition se situent dans trois cieux qui sont :
– שר’’ע  -תמו’’ך  -בישה’’א -
correspondent a ce que dit le texte de la Haggada
comme suit :
אילו עשר

מכות

שהביא

הקב’’ה
על המצרים

Voici Les
10

Plaies

Qu’Il
amena

Sur les
Egyptiens

Le prince au-dessus des 3 précédents
שר’’ע

תמו’’ך

בישה’’א

דלפק’’ט

 sont menטומאה Les noms des trois cieux detionnés par le texte de la Haggada dans les mots :
« voici les 10 plaies que l’Eternel a amené sur les
Egyptiens en Egypte », c’est en fait le secret qui
nous est dévoilé par le Rav.
,המצרים Les lettres qui précédent celles du mot
 , avantל’  il y a leמ’ , avant leד’  il y a leה’ avant le
, et avant leק’  il y a leר’ , avant leפ’  il y a leצ’ le
, la dernière lettre étant la marque duט’  il y a leי’
pluriel, elle ne fait pas partie de la racine du mot.
Pourquoi utiliser les lettres qui précédent ? C’est
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le sens donné par le mot על, sur, comme s’il avait
dit sur les lettres, sous-entendu celles qui précédent. Comprends cela car c’est ainsi que je l’ai
reçu, que le D.ieu de miséricorde me pardonne.
ט

ק

פ

ל

ד

י

ר

צ

מ

ה

Quand le maitre dit : « et au-dessus de tous, le
prince qui est appelé תק’’א בראשית. C’est à dire
que les initiales des 10 plaies ont pour valeur numérique 501.  בראשיתsignifie ici les premières
lettres.
תק’’א

באח’’ב

עד’’ש

דצ’’ך

501

13

374

114

501 est la valeur numérique du mot אשר, ceci est
le secret de ce que dit le verset : « afin que tu
racontes aux oreilles de ton fils ce que J’ai fait à
l’Egypte ». Il y a énormément de secrets dans ce
terme et pour l’Honneur de l’Eternel, il convient
de les cacher.
Quand le maitre dit par le nom -  שפ”ו- ils reçurent
en Egypte 10 plaies et sur la mer 50, son intention
est de nous dévoiler un secret extraordinaire et
redoutable au sujet de la discussion entre רבי יוסי
הגלילי, רבי אליעזר, et רבי עקיבא, qui est mentionné dans la Haggada quand le texte dit : « Rabbi
Yossi dit : comment sais-tu que les Egyptiens ont
reçu en Egypte 10 plaies et sur la mer 50 plaies »,
de même quand il rapporte l’avis de Rabbi Eliezer :
« comment sais-tu que chaque plaie en comportait quatre » etc. De même pour Rabbi Akiva.
C’est le secret de : ””רבי יוסי הגלילי
שפ”ו

הגלילי

יוסי

רבי

386

88

86

212

En fait, le nom -  שפ”ו- dit et il les frappa. C’està-dire que lorsque nous lisons dans la Haggada
‘Rabbi Yossi Hagalili dit’, nous disons en fait « le
nom -  שפ”ו- dit » etc.

,ֹׁלשׁה ְר ִק ִיעים ֶשׁל ֻט ְמ ָאה
ָ ֵּתיבֹות נִ ְר ָמזִ ים ַה ְּש
ּושׁמֹונִ ים ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה
ְ אתיִ ם
ַ ֹׁלשׁת ֲאלָ ִפים ָּומ
ֶ ּוש
ְ
 ּכְ ִמנְ יַ ן,ֶש ִׁהּכּו ֶאת ַּפ ְרעֹה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
 מכו”ת,אֹותּיֹות שרע
ִ  ְּד ַהיְ נּו עש”ר:ֶע ֶשׂר ַמּכֹות
 ֶר ֶמז,אֹותּיֹות בישהא
ִ  שהבי”א,אֹותּיֹות תמוך
ִ
ֹׁלשׁה ְר ִק ִיעים ֶשׁל ֻט ְמ ָאה ֶש ָּׁב ֶהם יֵ ׁש
ָ לְ ֵאּלּו ְש
ּושׁמֹונִ ים
ְ אתיִ ם
ַ ֹׁלשׁה ֲאלָ ִפים ָּומ
ָ ְמ ֻמּנִ ים ּכְ ִמנְ יַ ן ְש
 ּכְ ִמנְ יַ ן ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ָּדם,ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה ַמ ָּמׁש
 וְ ֵהם ֶש ִׁהּכּו ֶאת ַּפ ְרעֹה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים,’ְצ ַפ ְר ֵּד ַע וְ כּו
 ּכִ י ַמלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה ְמ ֻמּנִ ים לְ ַהּכֹות ֶאת,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
 וְ ַעל יָ ָדן.ֹנֹות ֶיהם ּכָ ָאמּור
ֵ ָה ְר ָש ִׁעים לְ ַט ֲה ָרם ֵמ ֲעו
ִהּכָ ה ֶאת ַּפ ְרעֹה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ִמנְ יַ ן
:  וְ הּוא ֶּפלֶ א ּגָ דֹול,ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ֵאּלּו

ַּומה

 ”וַ ֲעלֵ ֶיהם ַה ַּשֹר:ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י זַ ”ל
יֹוצא ִמ ִּמּלַ ת
ֵ  ּכַ ּוָ נָ תֹו הּוא ֶש ֵּׁשׁם זֶ ה ָש ְׁרׁשֹו,”דלפקט
 עש”ר:ֹׁלשׁה ְר ִק ִיעים ֵהם
ָ  ֶש ְּׁש: וְ ַהיְ נּו,ַה ִּמ ְצ ִרים
 וְ נִ ְמ ַשְׁך ַעל,מכו”ת שהבי”א ּוכְ ֵפרּוׁש ַהּגָ אֹון
ּקֹודמֹות
ְ אֹותּיֹות ַה
ִ ַה ִּמ ְצ ִרים ֶשׁהּוא ֵשׁם דלפקט ָּב
 והמ”ם ַא ֲחרֹונָ ה ִהיא מ”ם,אֹותּיֹות ַה ִּמ ְצ ִרים
ִ ְל
 וְ ָר ַמז לָ זֶ ה ַה ַּמּגִ יד,ָה ִרּבּוי וְ ֵאינָ ּה ִמן ַהשֹּ ֶׁרׁש
”אּלּו ֶע ֶשׂר ַמּכֹות ֶש ֵׁה ִביא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ֵ :ַּב ַּמ ֲא ָמר
אֹותּיֹות
ִ לֹומר ָה
ַ ְ ּכ,”הּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
: אֹותּיֹות ַה ִּמ ְצ ִרים
ִ קֹודמֹות ַעל
ְ ֶש ֵׁהם

ַּומה

 וַ ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל ּכֻ ּלָ ם:ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י זַ ”ל
אשׁי ֵתיבֹות
ֵ  ּכִ י ָר, ּכַ ּוָ נָ תֹו,ַה ַּשֹר ַהּנִ ְק ָרא תקא
, דצ”ך עד”ש באח”ב,ֶשׁל ֵאּלּו ֶע ֶשׂר ַמּכֹות
 ּוכְ ִמנְ יַ ן, ּכְ ִמנְ יַ ן ַה ַּשֹר ַמ ָּמׁש,ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א תקא
 ”ּולְ ַמ ַען: וְ זֶ הּו סֹוד ּכַ ּוָ נַ ת ַהּכָ תּוב ְּב ֵס ֶדר ּבֹא,אשר
ְּת ַס ֵּפר ְּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך ֶּובן ִּבנְ ָך ֵאת אשר ִה ְת ַעּלַ לְ ִּתי
, ֶשׁהּוא ּכְ ִמ ְס ַּפר תקא, אשר ַּדיְ ָקא,”ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
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Quand le maitre dit que David fils de Ichaï est lié a
ce nom, et c’est par ce nom spécialement qu’il les
frappa, il est dit dans le livre « Sodè Raza » que
Rabbi Yossi Hagalili était une étincelle de l’âme de
David fils d’Ichaï. Ils ont la même valeur numérique de 386 -  שפ”ו386

ישי

בן

דוד

320

52

14

Quand le maitre écrit que par le nom -  תק”ל- ils
reçurent en Egypte 40 plaies et sur la mer 200
plaies, il fait allusion au secret de Rabbi Eliezer.
תק’’ל

אליעזר

רבי

530

318

212

En fait, c’est le nom -  תק”ל- qui dit et il les frappa.
C’est-à-dire que lorsque nous lisons dans la Haggada ‘Rabbi Eliezer dit’, nous disons en fait « le
nom -  תק”ל- dit » etc.
Quand le maitre écrit que par le nom -  אשצ”הils reçurent en Egypte 50 plaies et sur la mer 250
plaies, il fait allusion au secret de Rabbi Akiva,
c’est la même valeur numérique de 395.
אשצ''ה

עקיבא

רבי

395

183

212

En fait, c’est le nom -  אשצ”ה- qui dit et il les frappa. C’est-à-dire que lorsque nous lisons dans la
Haggada ‘Rabbi Akiva dit’, nous disons en fait « le
nom -  אשצ”ה- dit » etc.
Les trois Sages de la Michna qui sont mentionnés
ont dit un enseignement qui correspond à l’essence de leurs âmes, voila que leurs noms font
référence aux trois noms saints, comme nous
l’avons expliqué plus haut. Toutes ces choses
sont des secrets redoutables et extraordinaires,
que D.ieu nous pardonne.
Quand le maitre dit « l’objet avec lequel D.ieu
porte les coups est «guéri» par l’exil », son intention est que par l’acrostiche des dix plaies qui
sont  באח”ב-  עד”ש- דצ”ך, dans ces lettres il est

ּׁמֹורים ַעל זֶ ה
ִ  ֶש,סּוקים ֶאלֶ ף
ִ ּיֹוצא ּבֹו ַה ְר ֵּבה ְּפ
ֵ ַוְ כ
אשׁי ֵתיבֹות ֶשׁל ֶע ֶשׂר ַמּכֹות
ֵ  ּכְ ִמנְ יַ ן ָר,לְ סֹוד אשר
. וְ יֵ ׁש לָ נּו ָּבזֶ ה סֹודֹות נִ ְפלָ ִאים,ּכְ מֹו ֶש ֵּׁב ַא ְרנּו
: ֹלהים ַה ְס ֵּתר ָּד ָבר
ִ ּוכְ בֹוד ֱא

ַּומה

”ה ֵּשׁם שפו
ַ :ֶּשּׁכָ ַתב ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר”י זַ ”ל
אֹותם
ָ  וְ ַה ֵּשׁם ָא ַמר וְ ִהּכָ ה,ֶשּׁבֹו ָא ַחז ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי
. וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשׂר ַמּכֹות
אֹותם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָּב ִעים
ָ וְ ַה ֵּשׁם תקל ָא ַמר וְ ִהּכָ ה
 וְ ַה ֵּשׁם אשצה.אתיִ ם ַמּכֹות
ַ  וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ,ַמּכֹות
 וְ ַעל,אֹותם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
ָ ָא ַמר וְ ִהּכָ ה
 ּכַ ּוָ נָ תֹו לְ סֹוד.”אתיִ ם וַ ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
ַ ַהּיָ ם לָ קּו ָמ
יֹוסי ַהּגָ לִ ילִ י וְ ִר ִּבי
ֵ  ְּפלֻ גְ ָּתא ְּד ִר ִּבי:נֹורא
ָ ְנִ ְפלָ א ו
יֹוסי
ֵ  ִר ִּבי.ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ִר ִּבי ֲע ִק ָיבא ַה ֻּמזְ ּכָ ר ַּב ַהּגָ ָדה
,אֹומר ִמּנַ יִ ן
ֵ  וְ ִר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,אֹומר ִמּנַ יִ ן
ֵ ַהּגָ לִ ילִ י
: וְ זֶ הּו ֶשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י זַ ”ל,אֹומר ִמּנַ יִ ן
ֵ וְ ִר ִּבי ֲע ִק ָיבא
אֹותם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשׂר
ָ וְ ַה ֵּשׁם שפ”ו ָא ַמר וְ ִהּכָ ה
 ֶר ֶמז לְ ִר ִּבי, וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות,ַמּכֹות
יֹוס”י ַהּגָ לִ ילִ ”י ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א
ֵ  ּכִ י ִר ִּב”י.יֹוסי ַהּגָ לִ ילִ י
ֵ
 ָר ַמז ּגַ ם, ַּומה ֶּשּׁכָ ַתב ֶשּׁבֹו ָא ַחז ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי,שפו
 ֶש ְּׁבאֹותֹו, ָּדוִ ”ד ֶּב”ן יִ ַשׁ”י ּגִ ַימ ְט ִרּיָ א ֵשׁם שפו,ּכֵ ן
 וְ ָר ַמז ּגַ ם ּכֵ ן ַמה.ַה ֵּשׁם ַּדוְ ָקא ָּבא ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי
יֹוסי ַהּגָ לִ ילִ י נִ ּצֹוץ
ֵ  ֶש ִׁר ִּבי,סֹודי ָרזָ א
ִ ֶּשּׁכָ ַתב ְּב ֵס ֶפר
 ִּומ ַּצד ַה ֵּשׁם.אֹותם
ָ  וְ זֶ ה ַה ֵּשׁם ִהּכָ ה.ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַשׁי
 וְ ַעל,תקל לָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָּב ִעים ַמּכֹות
 ָר ַמז לְ סֹוד ִר ִּב”י ֱאלִ ֶיעזֶ ”ר,אתיִ ם ַמּכֹות
ַ ַהּיָ ם לָ קּו ָמ
,אֹומר
ֵ
 וְ ַהיְ נּו ִר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א תקל
 לָ קּו ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם, ֶשׁהּוא ֵשׁם תקל,ַּדוְ ָקא
.אתיִ ם ַמּכֹות
ַ  וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ,ַא ְר ָּב ִעים ַמּכֹות
ַּומה ֶּשּׁכָ ַתב ַה ֵּשׁם אשצה לָ קּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ִּשׁים
 ָר ַמז,אתיִ ם וַ ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
ַ  וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ,ַמּכֹות
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fait allusion à la raison secrète de leur descente en
Egypte, comme je vous l’ai déjà précisé.
Avec cela Il nous a guéri et Il les frappa d’un coup
puissant : « le doigt de l’Eternel », de la plaie ellemême vient la guérison pour Israël, car des plaies
il fait allusion à la délivrance d’Israël. Quand il dit
que D.ieu nous a libérés par les noms suivants :

-  כשח''ב-  צד''א-  דע''ב-

Son intention est que ces noms découlent de
l’acrostiche des 10 plaies comme suit.
באח”ב

עד”ש

דצ”ך

כשח”ב

צד”א

דע”ב

Les troisièmes
lettres

Les deuxièmes
lettres

Les premières
lettres

Avec ces lettres, Il nous a libérés, c’est ce que le
Rav disait : « l’objet avec lequel D.ieu porte les
coups est «guéri» par l’exil ». Les plaies avec lesquelles Il leur assène les coups font allusion à la
guérison et à la libération d’Israël.
Que Sa volonté soit que l’on puisse assister à l’arrivée de notre libérateur avec tous les anges préposés à la dernière libération de nos jours, rapidement, et que s’applique à nous le verset qui dit :
« comme les jours de ta sortie de la terre d’Egypte,
montre-nous des prodiges », Amen.
Apres cela, on me dévoila que tout celui qui étudie ce secret extraordinaire correctement, ne serait-ce qu’une fois par an, en particulier la veille de
Pessa’h, peut être sur d’être protégé durant toute
l’année de toutes les embûches et dangers. Ses
ennemis tomberont devant lui et il réussira tout ce
qu’il entreprendra.

 ֶשׁהּוא ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א אשצ”ה,לְ סֹוד ִר ִּב”י ֲע ִק ָיב”א
 ֶש ַׁה ֵּשׁם ַהּזֶ ה ָא ַמר ֶשּׁיֻ ּכּו ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים,ִעם ַהּכֹולֵ ל
אתיִ ם
ַ  וְ ַעל ַהּיָ ם לָ קּו ָמ,ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
ֹׁלשׁה ֵשׁמֹות
ָ  ֲה ֵרי ְמ ֻר ָּמזִ ים ֵאּלּו ְש.וַ ֲח ִמ ִּשׁים ַמּכֹות
: ֹׁלשׁה ַּתּנָ ִאים
ָ שפ”ו תק”ל אשצ”ה ְּב ֵאּלּו ַה ְּש
, גודרי גדר ועומדים בפרץ,שלום לרבני ארץ
 כולם קדושים אשר המה,יצילם ה’ מכליון וחרץ
 כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ,בארץ,

ִר ִּבי

 ִר ִּבי,יֹוסי ַהּגָ לִ ילִ י ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א שפ”ו
ֵ
 ִר ִּב”י ֲע ִק ָיב”א,ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א תק”ל
.נֹורא
ָ ְ וְ הּוא סֹוד נִ ְפלָ א ו,ְּבגִ ַימ ְט ִרּיָ א אשצ”ה
 ַהיְ נּו ּכַ ֲא ֶשׁר ּכָ ַת ְב ִּתי. ִס ְת ָרא ְּד ִס ְת ִרין.ָרזָ א ְד ָרזִ ין
 וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעוֹן,ּתֹורתֹו
ָ לְ ַמ ֲעלַ ת ּכְ בֹוד:

ַּומה

 ְּב ַמה ֶּש ַׁה ָּקדֹוׁש:ֶּשּׁכָ ַתב ַר ֵּבנּו ָה ֲא ִר”י זַ ”ל
 ַמה ָּפ ְשׁעּו, ּבֹו ְמ ַר ֵּפא ַהּגָ לּות,ָּברּוְך הּוא ַמּכֶ ה
 ְּב ֵאּלּו ֶע ֶשׂר: ּכַ ּוָ נָ תֹו,בֹותינּו וְ כּו
ֵ ֶמה ָח ְטאּו ֲא
 נִ ְר ָמזִ ים ְּב ֵאּלּו,ַמּכֹות ֶש ֵׁהם דצ”ך עד”ש באח”ב
,בֹותינּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם
ֵ אֹותּיֹות סֹוד וְ ַט ַעם יְ ִר ַידת ֲא
ִ
 וְ ִהּנֵ ה ְּב ֵאּלּו.ּתֹורתֹו
ָ ּכְ מֹו ֶשּׁכָ ַת ְב ִּתי לְ ַמ ֲעלַ ת ּכְ בֹוד
אֹותנּו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ָ  וַ יְ ַר ֵּפא,אֹותם
ָ ַה ַּמּכֹות ִהּכָ ה
,ֹלהים ִהיא
ִ הּוא וְ ִהּכָ ה ָּב ֶהם ַמּכָ ה ַר ָּבה ֶא ְצ ַּבע ֱא
 ֶשּׁגְ ָאלָ ם,פּואה לְ יִ ְש ָׂר ֵאל
ָ ִּומן ַה ַּמּכָ ה ַע ְצ ָמּה ָּב ָאה ְר
 ּוכְ מֹו ֶשּׁכָ ַת ְב ִּתי,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.ַ

ַּומה

:לֹומר
ַ רֹוצה
ֶ ,’”מה ָּפ ְשׁעּו” וְ כּו
ַ :ֶּשּׁכָ ַתב
בֹותינּו ֶשּׁגָ ַרם
ֵ ְּב ֵאּלּו ַה ַּמּכֹות נִ ְר ַמז ַה ֵח ְטא ֶשׁל ֲא
נֹורא לְ ָת ֵרץ
ָ ְ וְ יֵ ׁש לָ נּו סֹוד נִ ְפלָ א ו.יְ ִר ַידת ִמ ְצ ַריִ ם
,ּתֹור ָתם ָעלַ י
ָ ֻק ְשׁיָ א זֹו ַמה ֶּש ִׁה ְקׁשּו ַמ ֲעלַ ת ּכְ בֹוד
,ֲא ָבל ּגַ ם זֶ ה נִ ָיחא ּכַ ֲא ֶשׁר ּכָ ַת ְב ִּתי לְ ַמ ֲעלָ ָתם
.הֹורה
ָ דֹושׁה וְ ַה ְּט
ָ ּתֹורתֹו ַה ְּק
ָ נִ ְפלָ אֹות ִמ

HEVRAT PINTO - 32, rue du Plateau - 75019 Paris - www.hevratpinto.org

ַּומה

ֶּשּׁכָ ַתב ָה ֲא ִר”י זַ ”לֶ :ש ַׁה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
אֹותנּו ְּב ֵשׁמֹות ֵאּלּו דע”ב צד”א כשח”ב,
ּגָ ַאל ָ
אֹותּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶשׁל דצ”ך עד”ש
ּכַ ּוָ נָ תֹו ּכִ י ָה ִ
אֹותּיֹות ְשׁנִ ּיֹות ֵהם צד”א,
באח”ב ֵהם דע”ב ,וְ ָה ִ
אֹותּיֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵהם כשח”ב ,וְ נִ ְר ָמזִ ים ְּב ֵאּלּו
וְ ָה ִ
פּואה ֶש ִׁר ָּפא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ֹׁלשׁה ְשׁמֹות ָה ְר ָ
ַה ְּש ָ
אֹותן
אֹותנּו ָּב ֶהםֲ ,ה ֵרי ְּב ָ
הּוא לְ יִ ְש ָׂר ֵאלֶ ,שּׁגָ ַאל ָ
ַה ַּמּכֹות ֶש ֻׁהּכּו ָּב ֶהם ַה ִּמ ְצ ִרּיִ ים ,נִ ְר ָמזִ ים ַהּגְ ֻאּלָ ה
פּואה לְ יִ ְש ָׂר ֵאל .וִ ֵיהא ַר ֲעוָ א לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש
וְ ָה ְר ָ
ָּברּוְך הּוא ֶשּׁיַ ְר ֵאנּו ִּב ַיאת ְמ ִש ֵׁיחנּו ִּב ְמ ֵה ָרה
ְביָ ֵמינּוִ ,עם ַה ַּמלְ ָאכִ ים ַה ַּשּׁיָ כִ ים לַ ּגְ ֻאּלָ ה ,וִ ֻיקּיַ ם
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ָּבנּו ִמ ְק ָרא ֶשּׁכָ תּובּ :כִ ֵימי ֵצ ְ
ַא ְר ֶאּנּו נִ ְפלָ אֹותָ ,א ֵמן נֶ ַצח ֶסלָ ה :

HEVRAT PINTO - 32, rue du Plateau - 75019 Paris - www.hevratpinto.org

