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השנה ובפרט חודש ניסן  סגולה גדולה להצלחה והצלה בכל העניינים ללמוד אותה בעיון בכל ימות
 בערב פסח אחר חצות היום.

סוד גדול ונורא, וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב 
ושום אדם לא ימשול בו, וכל  ויהיה לו הצלחה כל שנה באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה,פסח, מובטח לו שינצל 

 . , עד ביאת הגואל אמן סלהחירווי, ובכל אשר יפנה יצליח ובכל עסקיו "במותימו ידרוך"אויביו יפלו תחתיו, והוא על 

 (שערי רחמים פרק טכול יום לאחר תפילת שחרית יזכה לישועות גדולות .)ספר  האומר אותהכול ו

 

 

ָמה ָשלֹום ְלַרָבֵני ֶאֶרץ, ּגֹוְדֵרי ָגֵדר ְועֹוְמִדים ַבֶפֶרץ, ַיִציֵלם ה' ֵמִכְליֹון ָוֶחֶרץ, כּוָלם ְקדֹוִשים ֲאֶשר הֵ 
ל ַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י־ַז"ל  חד ְלפּום חּוְרֵפיּה ַמְקֶשה ּוְמָתֵרץ, ָאֵמן ֶסָלה, ְבַתְכִלית ָהִעְנָין ָבָאֶרץ, כׇּ

 :ִמְצַרִים, ֵנֶרק ג' ַדף מ"ב ע"א ְוֶזה ְלשֹונֹו ַרבֹות ָבַשַער ַהִמְקָרא ְיִציַאת ַבקּוְנְטֶרס ֶשלֹו ַהִמְקָרא ְנָלאֹות

ְשֹלָשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ִהֵמה ְכָבר הֹוַדְעִתיָך ֶשַנְרֹעה ִנְלָקה ְבִמְצַרִים ְבֶעֶשר ַמכֹות ֵאלּו ַעל ְיֵדי  

ְוַהֵשִני  שרע ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה, ַהְמֺמִמים ִבְשֹלָשה ְרִקיִעים ֶשל ֺטְמָאה, ָהֶאָחד ִנְקָרא

ר ַהִמְקָרא ,בישהא ְוַהְשִליִשי ִנְקָרא ,תמוך ִנְקָרא ר ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֺכָלם  ,דלפקט ַוֲעֵליֶהם ַהֹשַ ַהֹשַ

 . תקא ַהִמְקָרא

 :ְבֵראִשית ָחֵסר ִמן ַהְשִליִשי ֲעָשָרה, ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ִשָשה, ְוָחֵסר ִמן ַהְתִשיִעי ִשָשה ַכָכתּוב

ֶשבֹו  שפ"ו ַהֵשם ְוִהֵמה ַמה ֶשָלקּו ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ֶעֶשר ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות,
ָלקּו ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ַאְרָבִעים ַמכֹות,  תק"ל ָאַחז ָדִוד ֶבן ִיַשי, ְוַהֵשם ָאַמר ְוִהָכה. ּוִמַסד ַהֵשם

ַהִםְצִרִיים ָלקּו  [שצ"ה] אשצ"ה ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמַאַתִים ַמכֹות, ְוַהֵשם ָאַמר ְוִהָכה. ּוִמַסד ַהֵשם
ה, ְבִמְצַרִים ֲחִמִשים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִשים ַמכֹות, ּוְבַמה ֶשַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ַמכֶ 

ַהַבְרֶזל  בֹו ְמַרֵנא ַהָּגלּות. ַמה ָנְשעּו ּוֶמה ָחְטאּו, ּוָמה ַהַםַעל ֲאֶשר ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו, ִלְהיֹות ְבכּור
 :ַעד ָכאן ְלשֹון ָהֲאִר"י־ַז"ל .דע"ב צד"א כשח"ב ַהֶזה, ַעד ֶשְּגָאָלם ְבֵשמֹות ֵאלּו

 
 

ִיְשָרֵאל, ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְנָלִאים ֵהם, ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ָסגּור ְוֵאין נֹוֵרש  ְוִהֵמה מֹוַרי ְוַרבֹוַתי ְקדֹוֵשי
ֹוַרי אֹוָתם. ּוְכָבר ְשָאלּוִני ְּגדֹוֵלי ִיְשָרֵאל ְלָבֵאר ָלֶהם ִדְבֵרי ָהֲאִר"י ַז"ל ְולֹא ִהַּגְדִתי. ּוִמֹּגֶדל ַאֲהַבת מ

, ְוַעְכָשו ֲאַגֶלה ַהָדָבר ְבֶרֶמז ִלְפֵני ְכבֹוד תֹוָרתֹו, ַבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלהִמְתַּגָלה ִלי ְוַרבֹוַתי ֲאַגֶלה ָרז ֶזה שֶ 
 :ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵנר

 :ְוזֹאת ָהִעְנָין

 :ַכָּוָנתֹו ָכְך ,ֶשַפְרֹעה ִנְלָקה ְבִמְצַרִים ֶעֶשר ַמכֹות ְוכּו ַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל

ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה ַהְמֺמִמים ( 3;65)י ָאְמרּו ַבֲעֵלי ַקָבָלה ַמֲעִשית, ֶשֵיש ְשֹלָשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים כִ 
", ְבֶאְגֹרף ֶרַשעּוְלַהכֹות ְלַהכֹות ֶאת ָהְרָשִעים ּוְלַהֲעִניָשם ְבֵגיִהָמם ּוְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר= "

 ., ְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ַּגם ַנְרֹעה ָהָרָשע(3;65) ְשֹלָשה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוְשמֹוִנים, ֶרֶמז ֶאְגֹרףִכי 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99
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ָדם. ְצַפְרֵדַע. ִכִמם. ָערב. ֶדֶבר.  :ְבִמְנָין ּוְבִמְסָנרְואֹוֵמר ֲאִני ַהכֹוֵתב ֶשֶזהּו סֹוד ִנְפָלא ַכֲאֶשר הּוא ִנְכָתב  
 :ְשִחין. ָבָרד. ַאְרֶבה. ֹחֶשְך. ַמַכת ְבכורֹות

 מובא רק להקל ולהבין יותר טוב( –)*הערה: הטבלה לא באיגרת 

סיכום 
 בגימטרה

מכת 
 בכורות

 דם צפרדע ִכִמם ָעֹרב דבר שחין ברד ארבה ֹחֶשְך
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ה, ֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ַכֲאֶשר ָכַתְבִתי אֹות ְבאֹות, עֹוִלים ְשֹלָשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבלָ 
 :ַהְמֺמִמים ְלַטֵהר ֶאת ָהְרָשִעים, ְוהּוא ְנַשט ִנְפָלא, ַעִין לֹא ָרֲאָתה

ֶחְשבֹון ְוִהֵמה ַהֶחְשבֹון ְמֺכָּון ַכֲאֶשר ִנְכָתב ִכִמם ָחֵסר יו"ד, ַּגם ָעֹרב ָחֵסר וא"ו. ַּגם ֹחֶשְך ָחֵסר וא"ו. ְוָאז הַ 
ת ָהְרָשִעים. ַמָםש, לֹא ָנחֹות ְולֹא יֹוֵתר ִמְשֹלָשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה, ֶשַםֲעִניִשין אֶ 

ִרים ּוַבַעל ְוַהְינּו ַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל= "ַכָכתּוב", ֵנרּוש ַכָכתּוב ְבֵסֶפר תֹוָרה, ְולֹא ַכֲאֶשר ָכתּוב ַבִןדּו
ֵןֶפר תֹוָרה. ְוַגם ַרִבי ְיהּוָדה ַהַהָּגָדה, ִכי ָשם ִנְכְתבּו ֺכָלם ְמֵלִאים. ֶאָלא ָצִריְך ִלְהיֹות ָחֵסר ְכמֹו ֶשָכתּוב בַ 

, ְכמֹו ֶשָכַתב ָהַרב ִיְצָחק ַאַבְרָבֵנאל דצ"ך עד"ש באח"בלֹא ָכַתב ִסיָמִנים ֺכָלם ַרק ָראֵשי ֵתיבֹות, 
 :ּוְכמֹו ֶשָכַתְבִתי ְלֵעיל

", ֵנרּוש= ַמָכה ְשִליִשית ֶשִהיא ִכִמם ַהְשִליִשי ֲעָשָרהְבֵראִשית ָחֵסר ִמן ְוַהְינּו ַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל= "
ת ָחֵסר יו"ד. "ִמן ָהְרִביִעי ִשָשה" ֶשִהיא ַמַכת ָערב ַּגם ָחֵסר ָוא"ו. "ְוָחֵסר ִמן ַהְתִשיִעי ִשָשה", ֶשִהיא ַמכַ 

", רֹוֶצה לֹוַמר ֶשֵכן ָכתּוב ְבֵסֶפר תֹוָרה ָחֵסר, ַכִמְזַכר ְלֵעיל= ֹחֶשְך ַּגם ֵכן ָחֵסר ָוא"ו. ּוַמה ֶשָאַמר "ַכָכתּוב
ֶשֵהִביא ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ְבִמְצַרִים", ְמֺכָּון ַמָםש ְשֹלָשה ֲאָלִפים  ֶעֶשר ַמכֹותְוֶזהּו סֹוד "ֵאלּו 

 .ַנְרֹעה ְוֶאת ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה ֶשִהכּו ֶאת

ַּגם  .בישהא, ְוֶאָחד ִנְקָרא תמוך, ְוֶאָחד ִנְקָרא שרעַהְמֺמִמים ְבֵאלּו ְשֹלָשה ְרִקיִעים= ֶאָחד ִנְקָרא 
ֶשִהכּו ֶאת ַנְרֹעה ְוֶאת ָבֶזה ֵיש סֹוד ָּגדֹול ְוִנְפָלא, ֵאלּו ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמֲחנֹות 

 .ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ָכָאמּור, ֶשְםֺמִמים ְבֵאלּו ְשֹלָשה ְרִקיִעים ֶשל ֺטְמָאה

 ֶשְבֵאלּו ".ֶשֵהִביא ֶעֶשר ַמכֹותֵאלּו ָאַמר ָלנּו ַהָכתּוב סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא, ְוִתֵען ַהַםִּגיד ְכמֹו ֶשָשָנה "
ָלה ָשֹלש ֵתיבֹות ִנְרָמִזים ַהְשֹלָשה ְרִקיִעים ֶשל ֺטְמָאה, ּוְשֹלֶשת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחבָ 

 מכו"ת, שרעאֹוִתיֹות  עש"רֶשִהכּו ֶאת ַנְרֹעה ְוֶאת ַהִםְצִרים ְבִמְצַרִים, ְכִמְנַין ֶעֶשר ַמכֹות= ְדַהְינּו 
, ֶרֶמז ְלֵאלּו ְשֹלָשה ְרִקיִעים ֶשל ֺטְמָאה ֶשָבֶהם ֵיש בישהאאֹוִתיֹות  שהבי"א, תמוךאֹוִתיֹות 

ָדם ְצַפְרֵדַע  =ְמֺמִמים ְכִמְנַין ְשֹלָשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה ַמָםש, ְכִמְנַין ֶעֶשר ַמכֹות
ִהכּו ֶאת ַנְרֹעה ְוֶאת ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים, ִכי ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה ְמֺמִמים ְלַהכֹות ֶאת ָהְרָשִעים ְוכּו', ְוֵהם שֶ 

ֵאלּו,  ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ָכָאמּור. ְוַעל ָיָדן ִהָכה ֶאת ַנְרֹעה ְוֶאת ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ִמְנַין ֶעֶשר ַמכֹות
 :א ֶנֶלא ָּגדֹולְוהּו

 =ּוַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל

ר "  ַכָּוָנתֹו הּוא ֶשֵשם ֶזה ָשְרשֹו יֹוֵצא ִמִםַלת ַהִםְצִרים, ְוַהְינּו= ֶשְשֹלָשה ְרִקיִעים ", דלפקטַוֲעֵליֶהם ַהֹשַ
ָבאֹוִתיֹות  דלפקטֶשהּוא ֵשם  ַהִםְצִריםַעל  ּוְכֵפרּוש ַהָּגאֹון, ְוִנְמַשְך עש"ר מכו"ת שהבי"אֵהם= 

 ַהעֹוְדמֹות ְלאֹוִתיֹות ַהִםְצִרים, והמ"ם ַאֲחרֹוָנה ִהיא מ"ם ָהִרבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהֹשֶרש, ְוָרַמז ָלֶזה ַהַםִּגיד
ְכלֹוַמר ָהאֹוִתיֹות ֶשֵהם  .ְבִמְצַרִים" םַעל ַהִמְצִרי ַבַםֲאָמר= "ֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהִביא ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא

 :קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתיֹות ַהִםְצִרים

 



 ה מ צ ר י אות

 ד ל פ ק ט אות קודמת

 

ר ַהִמְקָרא"=  ּוַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל ַכָּוָנתֹו, ִכי ָראֵשי ֵתיבֹות ֶשל ֵאלּו   ,"תקא" ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֺכָלם ַהֹשַ
ר ַמָםש( 834) ,תקא ְבִגיַמְטִרָיא ,דצ"ך עד"ש באח"ב ,ֶעֶשר ַמכֹות , (834) אשרּוְכִמְנַין  .ְכִמְנַין ַהֹשַ

ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים",  אשרְוֶזהּו סֹוד ַכָּוַנת ַהָכתּוב ְבֵסֶדר בֹא= "ּוְלַמַען ְתַסֵנר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך ֵאת 
, אשר, ְוַכיֹוֵצא בֹו ַהְרֵבה ְנסּוִקים ֶאֶלף, ֶשםֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד תקאַדְיָקא, ֶשהּוא ְכִמְסַנר  אשר

ם ַהְסֵתר ְכִמְנַין ָראֵשי ֵתיבֹות ֶשל ֶעֶשר ַמכֹות ְכמֹו ֶשֵבַאְרנּו, ְוֵיש ָלנּו ָבֶזה סֹודֹות ִנְפָלִאים. ּוְכבֹוד ֱאֹלִהי
 :ָדָבר

 

 447 ת 733 א 4 דצ"ך

 6:7 ק 433 ש 633 עד"ש

 46 א 4 ר 533 באח"ב
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ְוַהֵשם ָאַמר ְוִהָכה אֹוָתם ְבִמְצַרִים ֶעֶשר  ,ֶשבֹו ָאַחז ָדִוד ֶבן ִיַשי שפוַהֵשם " :ּוַמה ֶשָכַתב ַרֵבנּו ָהֲאִר"י ַז"ל

ָאַמר ְוִהָכה אֹוָתם ְבִמְצַרִים ַאְרָבִעים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו  תקלַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים ַמכֹות. ְוַהֵשם 

ם ֲחִמִשים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִשים ָאַמר ְוִהָכה אֹוָתם ְבִמְצַריִ  אשצהָמאַתִים ַמכֹות. ְוַהֵשם 
ר ַבַהָּגָדה. ַכָּוָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא= ְנֺלְגָתא ְדִרִבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְוִרִבי ֱאִליֶעֶזר ְוִרִבי ֲעִקיָבא ַהֺםְזכָ  ".ַמכֹות

 .ְוִרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַמִין, ְוִרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ִמַמִין ִרִבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי אֹוֵמר ִמַמִין,

ָאַמר ְוִהָכה אֹוָתם ְבִמְצַרִים ֶעֶשר ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ֲחִמִשים  שפ"וְוֶזהּו ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל= ְוַהֵשם 
ּוַמה ֶשָכַתב ֶשבֹו ָאַחז (, 9;6) שפו ְבִגיַמְטִרָיא ִרִב"י יֹוֵס"י ַהָגִליִל"י ַמכֹות, ֶרֶמז ְלִרִבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי. ִכי

ָבא ָדִוד ֶבן ִיַשי.  ֶשְבאֹותֹו ַהֵשם ַדְוָקא ,שפו ִּגיַמְטִרָיא ֵשם ָדִו"ד ֶב"ן ִיַש"י ,ָדִוד ֶבן ִיַשי, ָרַמז ַּגם ֵכן
 ם ִהָכה אֹוָתם. ְוָרַמז ַּגם ֵכן ַמה ֶשָכַתב ְבֵסֶפר סֹוִדי ָרָזא, ֶשִרִבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ִנסֹוץ ָדִוד ֶבן ִיַשי. ְוֶזה ַהשֵ 

ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות, ָרַמז ָלקּו ַהִםְצִרים ְבִמְצַרִים ַאְרָבִעים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים  תקלּוִמַסד ַהֵשם 
, ָלקּו תקלְוַהְינּו ִרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַדְוָקא, ֶשהּוא ֵשם  (, 863) תקל ְבִגיַמְטִרָיא ִרִב"י ֱאִליֶעֶז"ר ְלסֹוד

 ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ַאְרָבִעים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַמכֹות.

ָרַמז  .ָלקּו ְבִמְצַרִים ֲחִמִשים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִשים ַמכֹות אשצהּוַמה ֶשָכַתב ַהֵשם 
ִעם ַהכֹוֵלל, ֶשַהֵשם ַהֶזה ָאַמר ֶשיֺכּו ( 9>6=814>6) אשצ"ה  ֶשהּוא ְבִגיַמְטִרָיא, ִרִב"י ֲעִקיָב"א ְלסֹוד

 ַהִםְצִרִיים ְבִמְצַרִים ֲחִמִשים ַמכֹות, ְוַעל ַהָים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִשים ַמכֹות. 

ַהָּגִליִלי  ִרִבי יֹוֵסי :ְבֵאלּו ַהְשֹלָשה ַתָמִאים שפ"ו תק"ל אשצ"הֲהֵרי ְמֺרָםִזים ֵאלּו ְשֹלָשה ֵשמֹות 
, ְוהּוא סֹוד אשצ"ה, ִרִב"י ֲעִקיָב"א ְבִגיַמְטִרָיא תק"ל, ִרִבי ֱאִליֶעֶזר ְבִגיַמְטִרָיא שפ"וְבִגיַמְטִרָיא 

. ַהְינּו ַכֲאֶשר ָכַתְבִתי ְלַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו, ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵנר ִנְפָלא ְונֹוָרא. ָרָזא ְדָרִזין. ִסְתָרא ְדִסְתִרין
 :ָעֹון



ְבַמה ֶשַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ַמֶכה, בֹו ְמַרֵנא ַהָּגלּות, ַמה ָנְשעּו ֶמה ָחְטאּו " :ּוַמה ֶשָכַתב ַרֵבנּו ָהֲאִר"י ַז"ל
, ִנְרָמִזים ְבֵאלּו אֹוִתיֹות דצ"ך עד"ש באח"בַכָּוָנתֹו= ְבֵאלּו ֶעֶשר ַמכֹות ֶשֵהם   ֻ.ְוכו "ֲאבֹוֵתינּו

ת ִהָכה סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים, ְכמֹו ֶשָכַתְבִתי ְלַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו. ְוִהֵמה ְבֵאלּו ַהַםכֹו
ּוִמן ַהַםָכה ַעְצָמּה  .ְוִהָכה ָבֶהם ַמָכה ַרָבה ֶאְצַבע ֱאֹלִהים ִהיא .ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא אֹוָתם, ַוְיַרֵנא אֹוָתנּו

 .ָבָאה ְרפּוָאה ְלִיְשָרֵאל, ֶשְּגָאָלם ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא, ּוְכמֹו ֶשָכַתְבִתי

', רֹוֶצה לֹוַמר= ְבֵאלּו ַהַםכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ֶשל ֲאבֹוֵתינּו ֶשָּגַרם ְיִריַדת ּוַמה ֶשָכַתב= "ַמה ָנְשעּו" ְוכּו
ם ֶזה ִמְצַרִים. ְוֵיש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֺקְשָיא זֹו ַמה ֶשִהְקשּו ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרָתם ָעַלי, ֲאָבל ּגַ 

 .ֲעָלָתם, ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרתֹו ַהְעדֹוָשה ְוַהְטהֹוָרהִניָחא ַכֲאֶשר ָכַתְבִתי ְלמַ 

ַכָּוָנתֹו  ,דע"ב צד"א כשח"בֶשַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ָּגַאל אֹוָתנּו ְבֵשמֹות ֵאלּו  :ּוַמה ֶשָכַתב ָהֲאִר"י ַז"ל
, צד"אֹות ְשִניֹות ֵהם , ְוָהאֹוִתידע"בֵהם  דצ"ך עד"ש באח"בִכי ָהאֹוִתיֹות ִראשֹונֹות ֶשל 

, ְוִנְרָמִזים ְבֵאלּו ַהְשֹלָשה ְשמֹות ָהְרפּוָאה ֶשִרָנא ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא כשח"בְוָהאֹוִתיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם 
ִנְרָמִזים ַהְּגֺאָלה ְוָהְרפּוָאה ֲהֵרי ְבאֹוָתן ַהַםכֹות ֶשֺהכּו ָבֶהם ַהִםְצִרִיים,  .ְלִיְשָרֵאל, ֶשָּגַאל אֹוָתנּו ָבֶהם

 ְלִיְשָרֵאל. 
 

ַשָיִכים ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהָעדֹוש ָברּוְך הּוא ֶשַיְרֵאנּו ִביַאת ְמִשיֵחנּו ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ִעם ַהַםְלָאִכים הַ 
 :ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאמּו ִנְפָלאֹות, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלהַלְּגֺאָלה, ִויֺקַים ָבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב= ִכיֵמי ֵצאְתָך מֵ 

 

 

 

 

 

 

 

 אמ"ת הוא – הוא ברוך הקדוש של חותמו
 "9" זה בגימטריה אמת

 לאמת! אותו יוביל וזה מצוות 350 את ולקיים פירושים עם חומש לקרוא יהודי לכל חובה
 ִשיָחִתי" ִהיא ַהּיֹום ָכל תֹוָרֶתָך ָאַהְבִתי "ָמה

 יהדות להפצת ארגון
 


