
Below is the letter of the great tzadik and mekubal, Rav Shimshon Ostropolier zy’a. He 
states at the end "that anyone who studies the wondrous and awesome secrets written 
here, even one time in a year, and especially Erev Pesach, is guaranteed that he will be 
saved from any kind of accident or disaster or strange death for the whole of that year, 
and that everything that he turns his hand to will be successful!" In the hagada of Rav 
Gamliel Rabinovitz shlita, he says that someone who printed one of the hagadas after 
WW II, writes that he saw with his own eyes in 5704/1944 in the camps of Hungary, that 
those who recited this letter were saved with the help of Hashem.

  

  
אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי

אפילו פעם , וכתוב שם שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, סוד גדול ונורא
, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ובפרט בערב פסח, אחת בשנה

ובכל אשר יפנה , והוא על במותימו ידרוך, וכל אויביו יפלו תחתיו, ושום אדם לא ימשול בו
  :עד ביאת הגואל אמן סלה, יצליח ובכל עסקיו ירויח

המה כולם קדושים אשר , מכליון וחרץ' יצילם ה, גודרי גדר ועומדים בפרץ, שלום לרבני ארץ
ל "י ז"בתכלית הענין מה שכתב האר, אמן סלה, כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, בארץ

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

ִים י ְׁשלָֹׁשה ֲאָלִפים ּוָמאתַ ל ְידֵ ִהֵּנה ְּכָבר הֹוַדְעִּתיָך ֶׁשַּפְרעֹה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵאּלּו עַ 
ְקָרא ָהֶאָחד ִנְקָרא שרע ְוַהֵּׁשִני נִ , ַהְמֻמִּנים ִּבְׁשלָֹׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה, ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה

ר ַהִּנְקָרא ַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֻּכָּלם ַהּשַֹ, ַוֲעֵליֶהם ַהּשַֹר ַהִּנְקָרא דלפקט, ְוַהְּׁשִליִׁשי ִנְקָרא בישהא, תמוך
ה ְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ִׁשּׁשָ , ְוָחֵסר ִמן ָהְרִביִעי ִׁשָּׁשה, ְּבֵראִׁשית ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעָׂשָרה, תקא

  :ַּכָּכתּוב

ו ֶׁשּבֹו "ם שפַהּׁשֵ , ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְוִהֵּנה ַמה ֶּׁשָּלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות
, ִעים ַמּכֹותל ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ַאְרּבָ "ּוִמַּצד ַהֵּׁשם תק. ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה, ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי

ִמְצַרִים ה ָלקּו ַהִּמְצִרִּיים ּבְ "ּוִמַּצד ַהֵּׁשם אשצ. ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה, ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמַאַתִים ַמּכֹות
 ּבֹו ְמַרֵּפא, הּוְבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמּכֶ , ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ַעד , הִלְהיֹות ְּבכּור ַהַּבְרֶזל ַהּזֶ , ּוָמה ַהַּמַעל ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ֲאבֹוֵתינּו, ַמה ָּפְׁשעּו ּוֶמה ָחְטאּו. ַהָּגלּות
  :ל"י ז"עד כאן לשון האר. ב"א כשח"ב צד"ֶׁשְּגָאָלם ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו דע

 ין ּפֹוֵרׂשְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ָסגּור ְואֵ , ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּפָלִאים ֵהם, ְוִהֵּנה מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ְקדֹוֵׁשי ִיְׂשָרֵאל
ּוִמּגֶֹדל ַאֲהַבת . ל ְולֹא ִהַּגְדִּתי"י זַ "ל ְלָבֵאר ָלֶהם ִּדְבֵרי ָהֲארִ ּוְכָבר ְׁשָאלּוִני ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָראֵ . אֹוָתם

 ז ִלְפֵני ְּכבֹודְוַעְכָׁשו ֲאַגֶּלה ַהָּדָבר ְּבֶרמֶ , מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ֲאַגֶּלה ָרז ֶזה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ִלי ַּבֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה
  :ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר, ּתֹוָרתֹו



  :ָהִעְניָן ְוזֹאת

  :ַּכָּוָנתֹו ָּכךְ ', ל ֶׁשַּפְרעֹה ִנְלָקה ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְוכּו"י זַ "ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ 

 י ַחָּבָלה ַהְמֻמִּניםֶׁשֵּיׁש ְׁשלָֹׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאכֵ , ִּכי ָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה ַמֲעִׂשית
ף ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹ: "ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ְרָׁשִעים ּוְלַהֲעִניָׁשם ְּבֵגיִהָּנם ּוְלַטֲהָרם ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהםְלַהּכֹות ֶאת הָ 

. עְוַעל ָיָדם ִנְלָקה ַּגם ַּפְרעֹה ָהָרׁשָ , ֶרֶמז ְׁשלָֹׁשה ֲאָלִפים ָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים, ִּכי ֶאְגרֹף, "ֶרַׁשע
. ָערֹוב. ִּכִּנם. ְצַפְרֵּדעַ . ָּדם: הּו סֹוד ִנְפָלא ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְכָּתב ְּבִמְנָין ּוְבִמְסָּפרְואֹוֵמר ֲאִני ַהּכֹוֵתב ֶׁשּזֶ 

  :ַמַּכת ְּבכֹרֹות. חֶֹׁשךְ . ַאְרֶּבה. ָּבָרד. ְׁשִחין. ֶּדֶבר

 ַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכיעֹוִלים ְׁשלָֹׁשה ֲאָלִפים ּוָמא, ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי אֹות ְּבאֹות
  :ַעִין לֹא ָרֲאָתה, ְוהּוא ְּפַׁשט ִנְפָלא, ַהְמֻמִּנים ְלַטֵהר ֶאת ָהְרָׁשִעים, ַחָּבָלה

ְוָאז . ו"ַּגם חֶֹׁשְך ָחֵסר וא. ו"ַּגם ָערֹב ָחֵסר וא, ד"ְוִהֵּנה ַהֶחְׁשּבֹון ְמֻכָּון ַּכֲאֶׁשר ִנְכָּתב ִּכִּנם ָחֵסר יו
, ְלֲאֵכי ַחָּבָלהלֹא ָּפחֹות ְולֹא יֹוֵתר ִמְּׁשלָֹׁשה ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים מַ , ַמָּמׁשַהֶחְׁשּבֹון 

, ֹוָרהֵּפרּוׁש ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּת, "ַּכָּכתּוב: "ל"י זַ "ְוַהְינּו ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ . ֶׁשַּמֲעִניִׁשין ֶאת ָהְרָׁשִעים
ר ֶאָּלא ָצִריְך ִלְהיֹות ָחסֵ . ִּכי ָׁשם ִנְכְּתבּו ֻּכָּלם ְמֵלִאים, ּדּוִרים ּוַבַעל ַהַהָּגָדהְולֹא ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבּסִ 

ש "ך עד"דצ, יבֹותְוַגם ַרִּבי ְיהּוָדה לֹא ָּכַתב ִסיָמִנים ֻּכָּלם ַרק ָראֵׁשי תֵ . ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה
  :ַּבְרָּבֵנאל ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִתי ְלֵעילְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרב ִיְצָחק ַא, ב"באח

ִהיא ַמָּכה ְׁשִליִׁשית ׁשֶ : ֵּפרּוׁש, "ְּבֵראִׁשית ָחֵסר ִמן ַהְּׁשִליִׁשי ֲעָׂשָרה: "ל"י זַ "ְוַהְינּו ַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ 
, "ָּׁשהְוָחֵסר ִמן ַהְּתִׁשיִעי ׁשִ . "ו"ֶׁשִהיא ַמַּכת ָערֹוב ַּגם ָחֵסר ָוא" ִמן ָהְרִביִעי ִׁשָּׁשה. "ד"ִּכִּנם ָחֵסר יו

ר ּתֹוָרה רֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ְּבֵספֶ , "ַּכָּכתּוב"ּוַמה ֶּׁשָאַמר . ו"ֶׁשִהיא ַמַּכת חֶֹׁשְך ַּגם ֵּכן ָחֵסר ָוא
  :ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ָחֵסר

ִפים ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְׁשלָֹׁשה ֲאלָ , א ְּבִמְצַרִיםַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּו" ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא"ְוֶזהּו סֹוד ֵאּלּו 
 לָֹׁשהַהְמֻמִּנים ְּבֵאּלּו ׁשְ , ְּבִמְצַרִים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרעֹה ְוֶאת ַהִּמְצִרִּיים

, ִנְפָלאַּגם ָּבֶזה ֵיׁש סֹוד ָּגדֹול וְ , שהאְוֶאָחד ִנְקָרא בי, ְוֶאָחד ִנְקָרא תמוך, ֶאָחד ִנְקָרא שרע: ְרִקיִעים
, ָאמּורת ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ּכָ ֵאּלּו ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמֲחנֹות ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרעֹה ְואֶ 

מֹו ְוִתֵּקן ַהַּמִּגיד ּכְ , ד ִנְפָלא ְונֹוָראָאַמר ָלנּו ַהָּכתּוב סֹו, ֶׁשְּמֻמִּנים ְּבֵאּלּו ְׁשלָֹׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה
, ִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאהֶׁשְּבֵאּלּו ָׁשלֹׁש ֵּתיבֹות ִנְרָמִזים ַהְּׁשלָֹׁשה רְ " עשר מכות שהביא"ֶׁשָּׁשָנה ֵאּלּו 

ְּכִמְניַן , ְצִרים ְּבִמְצַרִיםה ְוֶאת ַהּמִ ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרעֹ
 ֶרֶמז ְלֵאּלּו, שהביא אֹוִתּיֹות בישהא, מכות אֹוִתּיֹות תמוך, ְּדַהְינּו עשר אֹוִתּיֹות שרע: ֶעֶׂשר ַמּכֹות

ְלֲאֵכי ים ּוָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים מַ ְׁשלָֹׁשה ְרִקיִעים ֶׁשל ֻטְמָאה ֶׁשָּבֶהם ֵיׁש ְמֻמִּנים ְּכִמְניַן ְׁשלָֹׁשה ֲאָלפִ 
, ִּיים ְּבִמְצַרִיםְוֵהם ֶׁשִהּכּו ֶאת ַּפְרעֹה ְוֶאת ַהִּמְצרִ ', ְּכִמְנַין ֶעֶׂשר ַמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוכּו, ַחָּבָלה ַמָּמׁש

ְוַעל ָיָדן ִהָּכה ֶאת . נֹוֵתיֶהם ָּכָאמּורִּכי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְמֻמִּנים ְלַהּכֹות ֶאת ָהְרָׁשִעים ְלַטֲהָרם ֵמֲעֹו
  :ְוהּוא ֶּפֶלא ָּגדֹול, ַּפְרעֹה ְוֶאת ַהִּמְצִרּיִים ְּבִמְצַרִים ִמְנַין ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵאּלּו

ת א ִמִּמּלַ ַּכָּוָנתֹו הּוא ֶׁשֵּׁשם ֶזה ָׁשְרׁשֹו יֹוצֵ , "ַוֲעֵליֶהם ַהּשַֹר דלפקט: "ל"י זַ "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ 
ְוִנְמַׁשְך ַעל , א ּוְכֵפרּוׁש ַהָּגאֹון"ת שהבי"ר מכו"עש: ֶׁשְּׁשלָֹׁשה ְרִקיִעים ֵהם: ְוַהְינּו, ַהִּמְצִרים



ם "ם ַאֲחרֹוָנה ִהיא מ"והמ, ַהִּמְצִרים ֶׁשהּוא ֵׁשם דלפקט ָּבאֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדמֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים
  ָּברּוְך הּואֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש: "ְוָרַמז ָלֶזה ַהַּמִּגיד ַּבַּמֲאָמר, ָהִרּבּוי ְוֵאיָנּה ִמן ַהּׁשֶֹרׁש

  :ְּכלֹוַמר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם קֹוְדמֹות ַעל אֹוִתּיֹות ַהִּמְצִרים, "ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים

ּלּו ִּכי ָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל אֵ , ַּכָּוָנתֹו, ַהּשַֹר ַהִּנְקָרא תקאַוֲעֵליֶהם ְוַעל ֻּכָּלם : "ל"י זַ "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ 
ְוֶזהּו סֹוד , ּוְכִמְנַין אשר, ְּכִמְנַין ַהּשַֹר ַמָּמׁש, ְּבִגיַמְטִרָּיא תקא, ב"ש באח"ך עד"דצ, ֶעֶׂשר ַמּכֹות

אשר , "ְצַרִיםּוֶבן ִּבְנָך ֵאת אשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבמִ  ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנךָ : "ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב ְּבֵסֶדר ּבֹא
ְּכִמְניַן , ֶׁשּמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד אשר, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶאֶלף, ֶׁשהּוא ְּכִמְסַּפר תקא, ַּדְיָקא

ר ּוְכבֹוד ֱאלִֹהים ַהְסּתֵ . ה סֹודֹות ִנְפָלִאיםְוֵיׁש ָלנּו ָּבזֶ , ָראֵׁשי ֵתיבֹות ֶׁשל ֶעֶׂשר ַמּכֹות ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו
  :ָּדָבר

ם ְּבִמְצַריִ  ְוַהֵּׁשם ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם, ַהֵּׁשם שפו ֶׁשּבֹו ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי: "ל"י זַ "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲארִ 
, ִעים ַמּכֹותקל ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ַאְרּבָ ְוַהֵּׁשם ת. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ֶעֶׂשר ַמּכֹות

קּו ְוַעל ַהָּים לָ , ַמּכֹות ְוַהֵּׁשם אשצה ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות
ִּבי י ֱאִליֶעֶזר ְורִ ֻלְגָּתא ְּדִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְוִרּבִ ּפְ : ַּכָּוָנתֹו ְלסֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא". ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות
ֵמר ְוִרִּבי ֲעִקיָבא אֹו, ְוִרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַּנִין, ִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי אֹוֵמר ִמַּנִין. ֲעִקיָבא ַהֻּמְזָּכר ַּבַהָּגָדה

ּו ְוַעל ַהָּים ָלק, תו ָאַמר ְוִהָּכה אֹוָתם ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹו"ם שפְוַהּׁשֵ : ל"י זַ "ְוֶזהּו ֶׁשָּכַתב ָהֲארִ , ִמַּנִין
ּבֹו ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ׁשֶ , י ְּבִגיַמְטִרָּיא שפו"י ַהָּגִלילִ "י יֹוסֵ "ִּכי ִרּבִ . ֶרֶמז ְלִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי, ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ן א ָּדִוד ּבֶ ֶׁשְּבאֹותֹו ַהֵּׁשם ַּדְוָקא ּבָ , י ִּגיַמְטִרָּיא ֵׁשם שפו"ן ִיׁשַ "ד ּבֶ "ָּדוִ , ָרַמז ַּגם ֵּכן, ָאַחז ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי
ָּכה ְוֶזה ַהֵּׁשם הִ . ַׁשיֶׁשִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ִנּצֹוץ ָּדִוד ֶּבן יִ , ְוָרַמז ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר סֹוִדי ָרָזא. ִיַׁשי

ָרַמז , תְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹו, ֵּׁשם תקל ָלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ַאְרָּבִעים ַמּכֹותּוִמַּצד הַ . אֹוָתם
ָלקּו , ֶׁשהּוא ֵׁשם תקל, ַּדְוָקא, ְוַהְינּו ִרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ר ְּבִגיַמְטִרָּיא תקל"י ֱאִליֶעזֶ "ְלסֹוד ִרּבִ 

קּו ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַהֵּׁשם אשצה לָ . ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ָּבִעים ַמּכֹותַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים ַארְ 
ֶׁשהּוא , א"י ֲעִקיבָ "ָרַמז ְלסֹוד ִרּבִ , ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְּבִמְצַרִים ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

ְוַעל , ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ֵּׁשם ַהֶּזה ָאַמר ֶׁשֻּיּכּו ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִיםֶׁשהַ , ה ִעם ַהּכֹוֵלל"ְּבִגיַמְטִרָּיא אשצ
ה ְּבֵאּלּו "ל אשצ"ו תק"ֲהֵרי ְמֻרָּמִזים ֵאּלּו ְׁשלָֹׁשה ֵׁשמֹות שפ. ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים ַמּכֹות

  :ַהְּׁשלָֹׁשה ַּתָּנִאים

כולם קדושים אשר המה , מכליון וחרץ' יצילם ה, בפרץ גודרי גדר ועומדים, שלום לרבני ארץ
  ,כל חד לפום חורפיה מקשה ומתרץ, בארץ

א ְּבִגיַמְטִרָּיא "י ֲעִקיבָ "ִרּבִ , ל"ִרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבִגיַמְטִרָּיא תק, ו"ִרִּבי יֹוֵסי ַהָּגִליִלי ְּבִגיַמְטִרָּיא שפ
ַלת ְּכבֹוד ַהְינּו ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמעֲ . ִסְתָרא ְּדִסְתִרין. ִזיןָרָזא ְדרָ . ְוהּוא סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא, ה"אשצ

  :ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון, ּתֹוָרתֹו

 ַמה ָּפְׁשעּו ֶמה, ּבֹו ְמַרֵּפא ַהָּגלּות, ְּבַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמֶּכה: "ל"י זַ "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָהֲארִ 
ִתּיֹות ִנְרָמִזים ְּבֵאּלּו אֹו, ב"ש באח"ך עד"ְּבֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהם דצ: ַּכָּוָנתֹו', ְוכּו" בֹוֵתינּוָחְטאּו אֲ 

 ֹות ִהָּכהְוִהֵּנה ְּבֵאּלּו ַהַּמּכ. ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמֲעַלת ְּכבֹוד ּתֹוָרתֹו, סֹוד ְוַטַעם ְיִריַדת ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים



ּוִמן ַהַּמָּכה , ע ֱאלִֹהים ִהיאַוְיַרֵּפא אֹוָתנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוִהָּכה ָּבֶהם ַמָּכה ַרָּבה ֶאְצּבַ , אֹוָתם
  .ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי, ֶׁשְּגָאָלם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַעְצָמּה ָּבָאה ְרפּוָאה ְלִיְׂשָרֵאל

ַדת ינּו ֶׁשָּגַרם ְיִריְּבֵאּלּו ַהַּמּכֹות ִנְרַמז ַהֵחְטא ֶׁשל ֲאבֹותֵ : רֹוֶצה לֹוַמר, 'ְוכּו" ַמה ָּפְׁשעּו: "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב
ֲאָבל ַּגם , ְּכבֹוד ּתֹוָרָתם ָעַלי ְוֵיׁש ָלנּו סֹוד ִנְפָלא ְונֹוָרא ְלָתֵרץ ֻקְׁשָיא זֹו ַמה ֶּׁשִהְקׁשּו ַמֲעַלת. ִמְצַרִים

  .ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה, ָלָתםֶזה ִניָחא ַּכֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלַמעֲ 

, "ב"א כשח"ב צד"ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּגַאל אֹוָתנּו ְּבֵׁשמֹות ֵאּלּו דע: "ל"י זַ "ּוַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲארִ 
, א"ֹות ְׁשִנּיֹות ֵהם צדְוָהאֹוִתּי, ב"ב ֵהם דע"ש באח"ך עד"ַּכָּוָנתֹו ִּכי ָהאֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל דצ

רּוְך ִרָּפא ַהָּקדֹוׁש ּבָ ְוִנְרָמִזים ְּבֵאּלּו ַהְּׁשלָֹׁשה ְׁשמֹות ָהְרפּוָאה ׁשֶ , ב"ְוָהאֹוִתּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות ֵהם כשח
 ִנְרָמִזים ַהְּגֻאָּלה, ֲהֵרי ְּבאֹוָתן ַהַּמּכֹות ֶׁשֻהּכּו ָּבֶהם ַהִּמְצִרִּיים, ֶׁשָּגַאל אֹוָתנּו ָּבֶהם, הּוא ְלִיְׂשָרֵאל

, ֵמינּוִׁשיֵחנּו ִּבְמֵהָרה ְביָ ִויֵהא ַרֲעָוא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשַּיְרֵאנּו ִּביַאת מְ . ְוָהְרפּוָאה ְלִיְׂשָרֵאל
 ֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּוִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמאֶ : ִויֻקַּים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב, ִעם ַהַּמְלָאִכים ַהַּׁשָּיִכים ַלְּגֻאָּלה

  :ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה, ִנְפָלאֹות

אפילו , שכל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונואחרי זאת הודיע אותי רזא דנא 
מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה , ובפרט בערב פסח, פעם אחת בשנה

ובכל אשר , והוא על במותימו ידרוך, תיווכל אויביו יפלו תח, ושום אדם לא ימשול בו, משונה
  :עד ביאת הגואל אמן סלה, יפנה יצליח ובכל עסקיו ירויח


