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  ז תמוז"טיום הנורא 
  שהערב רב עשו את העגל

שהערב רב עשו " ז תמוז"ט"יום הנורא 
 לבריאת ט"תמאלפים ' ב שנת באת העגל 

 טעו ישראל בהיותם למרגלות הר סיני :העולם
 בושש לרדת שה רבינו עליו השלוםכי מ, (!)

, להישך ואפווערבב השטן את העולם בח, מההר
ויקהל הערב רב , )י תשא"רש(שוב שמת חשיטעו ל

 אלהים על הזקנים ותבעום לעשות להם
ומשלא שמעו ', אחרים אשר ילכו לפניהם וכו

  .)ד"י, תנחומא בהעלותך(הרגום  –להם 

  הערב רב שחטו את חור

, ויוכיחם, בן כלב ומרים הנביאהויפנו לחור 
ויבן " ויבואו לאהרן, .)סנהדרין ז(גם כן ויהרגהו 

ונתיירא שלא " זבוח לפניוחור המ) הבין(= 
העגל ויצא , )שם(ויעש ביצוע בדין , ירצחוהו נפש

הלז שנעשה מתכשיטי האספסוף ומעשה שטן 
' ור, י תשא"רש(הצליח שהיתה בו רוח חיים 

  .)ב"תוספות שאנץ סוטה י

ראש על כן ניתן להם , והנשים לא התפרק
שלא תעשינה בו מלאכה מועד -חודש כיום

לוח דבר יום ביומו ועיין עוד ב. ז"אורח חיים סימן תי(
  .)בתמוז' בתשרי וביום א' ביום ל, מנהגי ראש חודש

כי לקרוא קריאת שמע בחצי היום הראוי מ
' תיקון ע, בתיקוניםלפי מה שכתוב , בא שש
  .)ט, ח ט"מל(ר האמונה נגד הכפירה להגבי



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 ד"בס

 הערב רבנגד  המלחמה
  : מעשה נורא מהחפץ חיים

  :ויעמד משה בשער המחנה ויאמר

 "אלי' מי לה"
  )שמות לב כו( ויאספו אליו כל בני לוי

' בין אלו ששמעו את משה שצועק מי לה, )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול 
ובין אלו שלא שמעו , ורצו תיכף ומיד לקראת משה רבינו עליו השלום, אלי

 .ה"עבינו רשה מ  הכרוז ולא הקשיבו בקולו שלאת

  : ח וזה לשונו"ליקוטי חפץ חיים דף קס בספר
האם הוא כהן  ל"ל כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ"רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ

 חזר בעל החפץ חיים –"! אני כהן"אמר לו החפץ חיים , אני" ישראל"השיב לו הרב ? או ישראל
:  ומיד השיב בעצמו–? תה מה הנפקא מינה בזה שאני כהן ואתה ישראלהיודע א: ושאלו 

יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל יחפוץ להכנס , לכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו
  .לעזרה ולהקריב קרבנות ולעבוד את עבודת בית המקדש

 את כל וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים ויבדקו, כולנו נרוץ אל שערי בית המקדש
  .ואילו אתה תידרוש להישאר בחוץ, לי יתנו להכנס פנימה. ואז יפרידו בין שנינו, הרוצים להכנס

 לעבוד –שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף , קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד מאוד
היודע אתה "  המשיך החפץ חיים ושאל,ולישראלים לא תינתן רשות לעבודה, את עבודת הקודש

מי : עמד משה במדבר וקרא, לפני כשלושת אלפי שנה: הבה ואספר לך? מהו הגורם למצב זה
אבות אבותיך לא נענו , אבות אבותי נזדרזו לשמע הקריאה והתייצבו לפני משה, !אלי' לה

 החפץ חיים את וסיים. זכו אבות אבותי במעלת הכהונה, כשכר על היענותם לקריאה. לקריאה
  ?לשם מה אני מספר לך את כל זה: "דבריו באמרו

שבהם הוא שומע קול פנימי המכריז , היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי חייו
  :ואומר

  ?אלי' מי לה

  !!!אל תעמוד, חושה, כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת בליבך פנימה

 ולא, ידו לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלותאשר הפס! אל תחזור על השגיאה של אבותיך
  !!! לבל תחמיץ את ההזדמנות, אלא רוץ מיד לקול הקריאה. נענו לקריאה

*   *   *  
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בתו זו , ה"איש זה הקב, וכי ימכור איש את בתו לאמה

חה ששפ, ן בתוספת יוד"לאמה בת זוגו של מטטרו, שכינה
ומפני שאותה שפחה רעה ובניה , רעה היא אמה של ערב רב

, היא מתכסה בעבד שלה כנשמה בגוף, לא ניכרים בה
ובגללה ', ובגלות ראשונה שלא חזרה למלכות בת המלך וכו

מפני שהיו תחת , נאמר בהם עבדים היינו לפרעה במצרים
בזה , לא תצא הבת,  אבל בגאולה האחרונה–רשות אותו עבד 

, מפני שהתורה שהיא חרות, ה"אלא בהקב, שפחההעבד כ
 כי לא –שהיא חירות שלה , היא עמה בגלות אחרונה

ק "יקו', בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה
ובו , והוא מאיר על פני ישראל, הוא יקים אותם מעפר, וודאי

 'מכירים כל עולמות שהם זרע ברך ה
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אם יש מי שיתעורר בתשובה לשבור בית , ויפן כה וכה
ויפן כה וכה וירא , ו ולאשר בחושך הגלוצא, אסורים שלהם

בעסקים שלהם בדרכים , אלא איש לדרכו פנו, כי אין איש
לרשת זה , בבצע זה העולם, איש לבצעו מקצהו, שלהם
ואין הם מצד אלו שנאמר בהם אנשי חיל יראי , העולם

שהם , והם עזי נפש ככלבים, אלהים אנשי אמת שנאי בצע
שנאמר בהם ויתערבו , לביםודומים לכ', אומות העולם וכו

שכל חסד שעושה , ואלו ערב רב, בגויים וילמדו מעשיהם
 לעצמם עושים
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, להראות שהיתה בדוחק בין הקוצים, מדוע נגלה לו בסנה
, מפני שושנים שהם בניה, ועם כל זה והסנה איננו אוכל

 



 

ב שהם שהם עתידים להיות בגלות בין ערב ר, שהם ישראל
 קוצים
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הראה לו שכר הכלה שהיא לבת אש בין הקוצים שהם 

השכר , כאשר דוחקים את השכינה וישראל, הרשעים
 ויבוא חתן, יוצאת שכינה כלה מביניהם, שלהם כלה

ויגאל אותם מן הגלות , וזה הוא שכר הכלה הדוחק, בשבילה
ודוחק גלות הערב רב לישראל ממהר להם , בשבילה
 ורפיון שלהם מעכב להם לישראל הגאולה, הגאולה
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ת אמם "מי זה מושב לצים זו לילי, ובמושב לצים לא ישב
וכן ערב רב , שהיא מטמאה כנדה במושבה, של ערב רב

 מטמאים במושבם את הצדיקים שיושבים ביניהם כנדה
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ושורפים בתחילת שש ', באותו זמן מתקיים סוד המשנה וכו
 וכדי שלא יבדילו בין שש שהוא עמוד –שהוא אלף ששי 

צריך לבער שאור וחמץ , האמצע ובין שבע שהיא בת זוגו
שנאמר ובין שבע ', שלא יראו בין שש שהוא ו, שהם ערב רב

מפני שערב רב הבדילו בין שש , בה שבע ביום הללתיך
 ה בין שש לשבע"כך יפריש אותם הקב, לשבע במתן תורה
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ובאותו זמן תהיה , בגללם היתה מצה פרוסה לחם עוני וודאי
זה הוא שכתוב , שלימה כמו חבירתה שהיא מצה שלימה

 והיה אור הלבנה כאור החמה
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, שנתן משה בערב רב, י רושם הברית" מן שד'י, מי גרם זה

זה הוא שכתוב לך רד כי , משום כך ירד משה ממדריגתו
ועל ידו עתידה שכינה להתייחד . עמך ולא עמי, שחת עמך

צריך לייחד , מפני שהוא הבדיל אותם. עם הקדוש ברוך הוא
,  קמו כל החברים ונשקו לו–לתקן במה שחטא . אותם

 ולם אלא לשמוע זה דייואמרו אם לא באתי לע
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לא מתערבים בבניו של יעקב , בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

, ומפני זה אין מקבלים גרים לימות המשיח, ערבובית גרים
מה גפן לא מקבלת , מר גפן ממצרים תסיעשעל זרע יעקב נא

כן זרעו הם שומרים אות ברית ולא , הרכבה ממין אחר
וכל מי ששומר אות ברית זוכה , מקבלים הרכבה ממין אחר

 למלכות כמו יוסף



























 

 



 

 
 
ומה כתוב הבשר עודנו בין , ערב רב שאלו בשר ונתן להם

והיה בשר היורד מן ',  וכו'רם יכרת ואף השיניהם ט
ועם כל זה אמרו עליו אין , זה המן שאכלו ערב רב, השמים

 וסוד זה הבשר לחכמי לב –דבר טמא יורד מן השמים 
ועליו נאמר שבר רעבון , ר"ר בהיפוך שב"וזה בש, נמסר
, שנאמר בו ומבשרי אחזה אלוק, אם זכו בשר קודש, בתיכם

 ר"נהפך להם בשב, ת"ר אות ברי"שואם לא שומרים בזה ב
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י " לגבי ו'גרמו שעלתה ה, אחר שבאו ערב רב ועשו את העגל

 אחרונה 'ונשארה ה, וי גוי חוטאומי גרם זה ה, י"ונעשה הו
 גרמו שגלתה –זה הוא שכתוב איכה ישבה בדד , יחידה

 ושומרת אותם בגלות, שכינה והתערבה בין אומות העולם
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השכינה אומרת להקדוש ברוך הוא גרש , ש"א גר"אזל
שגרשוני מהסתפח , אלו ערב רב, האמה הזאת ואת בנה

שלא , גרש אותם מן העולם הזה ומהעולם הבא', בנחלת ה
 יהיה להם חלק עם ישראל
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, ב צדיקים שהם כמו הסנהדרין"שהם ע, ק לבם"ובגלות חל
ו בחשבון עולה שלשים "ל,  חוכי לווסוד הדבר אשרי כל

וזה , ו בחוץ לארץ ישראל"ול, ו בארץ ישראל"והם ל, ושש
, שאור וחמץ שהם ערב רב, ם"ומי חלק לב, ם"ק לב"הוא חל

 



 

שעליהם נאמר אך , וסוד הדבר ויהי מבדיל בין מים למים
ושבועה , אך חלק, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם

לקיים כימי ,  ימי הפסחשהם ארבעה עשר, ד"שימחו בי
 צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
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ובגלות , ששלטונו בגלות שהוא לילה, ולחושך קרא לילה
והיא , אימא של ערב רב, ת"יא לילישה, השעה עומדת לו

ובגללה נאמר כלה ענן וילך כן יורד שאול לא , שחוק הכסיל
 יעלה
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אוי , אוי לנשמה כאשר בולע אותה טחול, מוריד שאול ויעל

שעליהם נאמר ולא נודע כי , בערב רבלישראל כאשר נבלעים 
 באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה

















 

 



 

 
נאמר בהם , כל ממוני אומות העולם וערב רב, בזמן הגלות

, צריה וודאי הם ערב רב, לוהיו צריה לראש אויביה ש
עליהם נאמר שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד 

שהם , אלו עשו וישמעאל ושבעים ממונים, אויביה שלו. 'וגו
אוי , ומפני זה, וישראל בדוחק בעניות, כולם בשלוה ועושר

ומי גרם שנבלעו , לעולם כאשר נבעלו בערבוביה רעה
מפני שמעשיהם רעים , בנהבמעיהם ולא נודע כי באו אל קר

 –זה הוא שכתוב ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם , בידיהם
,  הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים'אני ה

ה רשות לשלוט "שלא נותן להם הקב, אלו שבעים ממונים
יותרת , טחול נחש, הוא אל אחר, שהם עורקי הכבד, עליה

עם ) א ניאוף"ס(אחר שעושה זיוף , הכבד אשת זנונים
ומחלקת הדם שלה שהיא תמצית שלה לכל , אלהים אחרים

שלא , השיור מקריבה אצל טחול שהוא בעלה כסיל, עורקים
 ולא נותנת לו מדם אחר, נוטל טחול אלא תמצית הדם
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ת שהיא ערב רב מאותו רב "זה טחול לילי,  דג גדול'וימן ה
, וטחול הוא שחוק הכסיל', החובל שנאמר בו וגם ערב רב וכו

 דג גדול הוא ערב –עליו נאמר כי כעס בחיק כסילים ינוח 
אלא גדול מכל מלאכי , מי הוא חובל, שהם רב החובל, רב

, ערב רב בני לילית הרשעה, והיא חבלה, הוא חובל, חבלה
הם , ם חטאו ישראל והשחיתו את בשרם באות בריתשבה

ומפני זה אמרו , והם דגה לישראל, גדולים עליהם בגלות
 ובזמן שיצאו ישראל ממצרים הרג – 'זכרנו את הדגה וכו

ובגלות אחרונה עתיד הקדוש ברוך הוא להרוג , מהם הרבה
 וזה הוא והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור, אותם















 



 






 













 









       










 

 



  






 

gG 

 
 

שהם מזרע , ק"ף פסו"רשעים שהם ערב רב נאמר בהם סו
חמשה , והם, ה"אמר בו ויאמר כי יד על כס יעמלק שנ

שכולם , מינים עמלקים גיבורים נפילים ענקים רפאים
 ועליהם נאמר סוף –עולים ומתגברים על ישראל בגלות 

 שפוסק אותם הקדוש ברוך הוא לסוף ימים מהעולם, ק"פסו





       












 

 



 

 
ה מניח "יהיה הקב, באותו זמן שימחו עמלקים מהעולם

 ולגבי עשו וישמעאל כתוב –וישב על כסאו , מנוחה לישראל
ים כל ומאלו שביבים של כסאו נשרפ, כרסיה שביבין די נור

 אלילים שלהם
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 ובאשר תליני אלין שהמשכב שלך –באשר תלכי אלך בגלות 
 עמך עמי אלו –זה הוא שכתוב על משכבי בלילות , בגלות
 ערפה אימא של ערב –ה " ואלוקיך אלוקי זה הקב–ישראל 

, שחזרה לסרחונה, הם כי עם קשה עורף הואשנאמר ב, רב
 והחזירה עורף לגבי חמותה
















 








 

 



 


 

gG 

 
 

שנאמר בה ולקח גם ורה אוי להם לאלו שמניחים לעסוק בת
 ובמצוות שלה שהם פרי האילן שנאמר בו ואכל ,החייםמעץ 

 אותם מצד הנחש שמפתיםוהולכים אחר אלו , וחי לעולם
שאומרים להם התעסקו במלאכים שממונים על , הקדמוני

ועל אלו שממונים על רוחות ,  והלבנהוהשמשהכוכבים 
 הרשע בזה ו"ויש – ורעלהיות כאלוקים יודעי טוב . ושדים

 ה"בוהק, הפלגהודור אנוש ודור המבול ודור , היה מתעסק
כי ביום אכלך ממנו מות  –ב "ז ומהעוה"העקר אותם מהעו

 זה גרם וחטא – מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא, תמות
חורבן בית המקדש וגלות ישראל בין אומות העולם ונהרגו 

אות והיו יורדים צב,  אחד היה מזבח ומקטרשכל – מהם
 'וכו אותםשלמעלה וכאשר היה נביא מייסר 





       










 



 














       








 



















 



 








 





 
gG 

 
שלא עתיד , וודאי זה סוד האילן של עץ הדעת טוב ורע

 מפורסם לעולם אלא בין אותוהקדוש ברוך הוא לגלות 
 א הדור של מלך המשיחעד שיבו, החברים










        








 



 














 
gG 

 
ביה של טוב  האילן יורדות נשמות הערב רב שהם ערבומזה
,  מזה האילן שהם צבא השמיםתלויותוכמה נימים , ורע

 – ורעוכולם מעורבים טוב , אשר ממונים על כוכבים ומזלות
או , מי שמוציא מרשות היחיד ומכניס ברשות הרבים

,  ברית קודש ומכניס ברשות זרהמאותשמוציא זרע ממנו 
ונה  בזשנטעומפני זה הבן , כאילו זה נטע אילן של טוב ורע

ועל הבת , נאמר לא תעשה לך פסל, או שפחה או גויה או נדה
ועליהם נאמר ארור האיש ,  מסכהנקראתשנעשית באופן זה 

ועתיד הקדוש  – ושם בסתר' אשר יעשה פסל ומסכה וגו
זה ,  ולשרוף אותו בגיהנםמהעולםברוך הוא לעקור זה האילן 

 'הוא שכתוב והיה החסון לנעורת וגו
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  הםבטהרהישראל בגלות עובדי עבודה זרה 
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, אלו שיודעים האילן של הקדוש ברוך הוא שהוא עץ החיים

, שנאמר בה לא יגורך רע,  השכינה שלושהיאלו נטוע בגן ש
בכל ,  כללערבוביהיכולים להוריד כח משם לגבי שכינתו בלי 

נטוע בגן בלי , הוא עץ פרי עושה פרי למינו, מצוה ומצוה
אבל עץ הדעת טוב ורע , ומפני זה אמר למינו, כללערבוביה 

 לא נאמר בו למינו


















 
gG 

 
כך צריך בן  –  הוא מי שמעלה אמונת הקדוש ברוך הואזכאי

שהיא מין שלו יחוד , א מוציא זרע לחוץ מבת זוגואדם של
 שלו
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,  של טוב ורעילןהאפרי , ומה היא אימא של ערבוביה רעה
ומה , ותתן גם לאישה עמה ותאכל שנאמר בה ותקח מפריו

, משם באים ערב רב שהם מעורבים בישראל, לילית, היא
 אלה אלהיך ואמרו ',שנאמר זרע מרעים בנים משחיתים וכו

 ומפני זה ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ישראל לעגל























 







 

 



  























 

















 



 


 






































 



 


 

gG 

 
עני ,  לקין שעתידים להיות ישראל בדוחק בגלותהראה

 כתפיו מעול המס עלשיהיו כחמור משא , ורוכב על חמור
, וזה הוא רובץ תחת משא בגלות, בגלות ומכובד המלאכה

ומפני זה , זק רבו וחזקים במלכים בחעשיריםובני קין שהם 
 שאתהלא אם תיטיב להיות ,  הלא אם תיטיב שאתאמר

אני אסבול לבניך ,  כבדים במשא כבדשהםלעניי ישראל 
שער ,  לפתח חטאת רובץ,ואם לא, בעולם ומאריך עליהם

 לקחת נקמה ממך ומבניך,  נפתחהגיהנם
























 



  









 

gG 

 
שהרי רוח הקודש התעורר אצלך , ברוך בני לעתיק ימים

וודאי זה הוא  –  חידושים שלא נודעו עד עכשיוכאןלגלות 
 ישראל שעתידים לגזול דמיאלו , י אחיך צועקים אליקול דמ

 בגלות אותם בני קין ערב רב רשעים
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שהם ישראל , ראה שעתידים לצאת ממנו מחבלי כרמים

משום כך ואל ,  בית ישראלת"צבאו'  בהם כי כרם השנאמר
 שעתידים לצאת מהבל כמה וראה, לא שעהקין ואל מנחתו 
 אל הבל ואל מנחתו' משום כך וישע ה, צדיקים
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 ששים רבוא אלו, קול הזרע שעתיד לצאת מן אחיך

, באותו שנאמר בו בשגם זה הבל, שעתידים לצאת מהבל
כאן רמוז עינוי הדין ועוות הדין , הארץכולם צווחים מן 

 שלוחמס ושוד ושבר שעתידים בני קין לעשות לבניו 
 קין להחריב בנייתעוררו , אאחר שיאסף הו –ה "בהק

 



  
זה הוא שכתוב משוד , ומהם קול דמי אחיך צועקים, העולם

 ' וכואביוניםעניים מאנקת 
























 












 

 

 



 

 
 היהוהתפשטות של טוב , מצד האילן של טוב ורע היהקין 

, משם ואילך התפשטות של רע, בגלגול עד קני חותן משה
 מה שעתידים לעשות הואומפני שהראה לו הקדוש ברוך 

זה הוא שכתוב הן גרשת אותי , בניו לישראל בכל דור ודור
,  פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד וודאימעלהיום 

 ל" איפעלהן כל אלה  –'  וכוגלגול שלו ובניוכאן רמוז ה
ועליהם נאמר על שלשה פשעי , פעמים שלש עם גבר

שלא מחזיר אותם בגוף , אשיבנוועל ארבעה לא , ישראל
 ינחנובדד ' אלא נאמר בישראל ה, ולא בפדיון רביעי, רביעי

משום כך העמידוהו בעלי המשנה אין . ואין עמו אל נכר
 שיחמקבלים גרים לימות המ



























 



  

















 
gG 

 
 

,  ידע את כל אשר נעשה אותה זוהמא, את קיןשהולידהבזמן 
 ות בכל דורזוהמאועד אותו מקום שמגיעה ומתפשטת אותה 

וזו הידיעה של קין היא שהתגלתה לו עד אותו מקום  –
שעליו נאמר כי משורש נחש שהטיל זוהמה , שמתפשט

  שלוהדורותמלאך המות שגרם מיתה לאדם ולכל , בחוה










 



 

















 

gG 

 
,  אימא של ערב רבת" היא לילי, הזוהמא שנלקחה ממנוזו

 שהיא סם המות של אל ', מות וכויורדותעליה נאמר רגליה 
 והיא פרי שלו, ל"אחר שהוא סמא
















 



  







 

gG 

 
אמר ,  בכל דור לטובשהתפשטותוכיוון שראה את הבל 

הוסיפה היא כמה קרבנות וכמה תחנונים , ותוסף ללדת
כיוון שהוא היה עתיד לטהר הזוהמא ,  בשבילובכיותוכמה 

נעשה על  אשר קהלת אמר יש הבל ריוה, שלו מהעולם
 הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים




       







         









 



  









 

gG 

 
 

שיעמיד שממנו היה יוצא מי ,  שהבל הרג אותו קיןפ"עא
, רועה יעמיד רועה,  אז ישיר משהשכתובזה הוא , אותו

 בשם כולםואחר כך אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא 
 אבל כאשר עמלק שהם בכורי מצרים ערב רב מעורבים ',ה

שלא נשאר ,  עמלקזכר את תמחהעליהם נאמר , בישראל
,  הם ערבוביה מכל אומות ואפילו מקיןשאלו, מהם שריד

 'מחו מהעולם אז הוחל לקרא בשם הומיד שי
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שוודאי הוא מעץ ,  אל יכנס לבית המדרשכברומי שאין תוכו 
, אחר שאין תוכו כברו שאין פיו ולבו שוים – של טוב ורע

שוודאי זה ,  ורע לא תאכל ממנוטובו נאמר ומעץ הדעת עלי
הוא ערבוביה רעה שמשקר מטבע המלך שמערב כסף 

, זוהמא חוה שהטיל בה נחש שלוזה היה חטא , בעופרת
ולא , כסף מזוקק שהיא עופרת שהתערבה בטיפה לבנה

והתלבן ,  ממנו עד שבא אברהם ונכנס באשהזוהמאנטהרה 
 באדם ונאמר, הוא ישמעאלויצאה עופרת לחוץ ש, הכסף

, נצרף ביצחק, התערבה ערבוביה בזהב, מושך בערלתו היה
ביעקב נח והשתרש והוציא ,  עשווזהוהוציא הזוהמא לחוץ 

 וגדל עץ החיים בענפיו ושרשיו, תולדות
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נקראות פושעי ,  נשמות שבאות שלש פעמים ולא נתקנותכל
,  שבכל פעם שיבואו נתקניםצדיקיםאבל  – ישראל ערב רב

 הולךוזה הוא דור , דוראפילו עד ששים , יבואו עד ארבעה
 ודור בא
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הם , ם רעיםי בהם וחלירשנאמ, ם של בני אדםיחליכאשר ה
אבל כאשר הן  –  לשרךתהירפאות אז , דיקים הצבראש

כנסת ישראל אומרת אצלם אל תראני שאני , בראש הרשעים
כמו שהיו , שאלו מתחילים להם לפתות בני אדם, רתושחרח

 מפתים את ישראל בעגל בשש שעות



       



























 

 



 

 
 

, מי כסיל, שחוק הכסיל,  ערב רבשל אימא ת" זו ליליל"טחו
 מעורביםשהם , וערב רב הם בניה, ל"זה אל אחר סמא

ועליהם נאמר אם ראית רשע , בישראל רשעים גמורים
עליהם נאמר למה תביט , בושחקת לו אל תתגרה שהשעה מ

ערב , רשע זה כסיל, בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו
ומי גורם , זה ישראל, בבלע צדיק ממנו,  הם רשעבגלותרב 

 כמו שנאמר גמוריםשבולע אותם מפני שאין הם צדיקים 
 צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו בולע
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והיא אסכרה , בבית רשע' מארת ה, ת" הוא ליליוטחול
צוחקת בהם בעשירות בזה , הרשעיםקות שהם לתינו
 מפני, ומדוע נקראו תינוקות, ואחר כך הורגת בהם, העולם

וסוד הדבר טוב , ששם צדיק, שאין בהם דעת להנצל ממנה
  ילכד בהוחוטאלפני האלוקים ימלט ממנה 
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אם זכו ישראל היתה יורדת להם תורה מן : סוד עליון

זה , ד אחד לחבירוו היו צריכים ללמאול, השמים בלי דוחק
 לחםשאין , הוא שכתוב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים

נאמר בהם , לא זכו מפני ערב רב שהם שוטים – אלא התורה
לפרנסה כל אחד ,  זה לזהללמדשיטרחו , שטו העם ולקטו

אבל לעתיד לבוא ימחו ערב רב  – ולחכמים ברמז, בדוחק
ונאמר בהם ולא ילמדו עוד איש רעהו ואיש את , מהעולם

 'אחיו וגו






        














 

 



 

gG 

 
שיחתכו צריכים  ,כאשר קוראים ספר תורה, שלוחי הציבור

 יאמרו אותם בהלעטה כמו הערב רב שנאמר ולא, דברים
וכמו (, בהלעטהוהיו אוכלים , בהם הבשר עודנו בין שניהם
נאמר , ולא היו טוחנים אותו, )עשו שנאמר בו הלעיטני נא

  בעםחרה' בהם ואף ה




















 
gG 

 
 

ומפני ששם אוצר , להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא
ואלו יראים לקדוש ,  ממנו מתמלא לצדיקים', יראת השהיא

 



  
 רעה לא היו יראים וערבוביה – ברוך הוא יורשים זה היש

והיו מנסים אותו כמו , להקדוש ברוך הוא אלא בשביל עושר
וכל אלו שמנסים את הקדוש ברוך , ש בקרבנו אם אין היזה

 ממנו בעניות כמו יראיםהוא ויראים לו בעשירות ולא 
  ערבוביה רעהאאין הם אל, בעשירות

      


















 

gG 

 
בוודאי זה , מנסה להקדוש ברוך הוא בכל מצוה ומעשהה

בקרבנו אם '  בהם היש השנאמר, הוא מאלו ערבוביה רעה
 אין
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,  מבני אדם שהם עשירים בעשירות גדולההםוודאי הרבה ש

 שעושר, והם מחבבים העושר שלהם יותר מהנשמה שלהם
ועושר הגוף ממון ועדון , הנפש הוא מצוות טובות בעולם הבא
 בעולם הזה
















 



  














 
gG 

 
אם היו נותנים לו כל התורה , מהנפש שמחבבים הממון אלו

מפני שהממון ,  אותם בשבילהנותנים לא היו ,במאה זוזים
 אלאומה שירא ואוהב אותו אין הוא , חביב עליהם מהנפש

 מפני הממון

















 



 











 

gG 

 
 

 ואמרשראל עשו אותו כאשר עשו את העגל חשב משה שי
 לך רד כי שחת ה"באמר לו הק, יחרה אפך בעמך' למה ה
שאל אותו מי ,  דיוקן שור וחמורעגלמיד ירד וראה , עמך

, בשרםערב רב אשר בשר חמורים , אמר חמור, עשה אותך
בזמן שנאמר בערב , טבעת שעליה מזל שור, שור אמר גם כך

והשליך , שםנזדמנה ,  הזהבנזמירב ויתפרקו כל העם את 
באותו זמן , ויצא עגל דיוקן שור וחמור, הכל אהרן באש

 רוח הקודש ואמרה ידע שור קונהו וחמור ואבוס צווחה
 התבונןבעליו ישראל לא ידע עמי לא 
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י הם היו מכשפי אלא וודא,  מה ראו לעשות עגלוהרשעים

שנאמר בהם ויעשו כן ,  בני בלעםס"וימרו ס"יונו, פרעה
חזרו עם , בהםוראו שלא היתה ממשות , החרטמים בלטיהם

והקדוש ברוך הוא שיודע גלויות , משה וקבלו ברית מילה
כאשר היתה ,  בהם שהם מגזע רעיודעשהיה , ונסתרות

פני יורדת השכינה נאמר בה ויסע מלאך האלוקים ההולך ל
ומפני זה נטלו קנאה , ולא אמר לפני העם,  ישראלמחנה
כמו ,  ילכו לפנינואשרואמרו קום עשה לנו אלהים , בלבם

ומפני זה עשו את העגל בכישופים , שהיה הולך לפניכם
, ישראל לא ידע כשפים'  ידע שור קונהו וכוהואוזה , שלהם

 הוא לא תלין וזה, עמי אהרן ומשה בני עמרם לא התבוננו
 'נבלתו על העץ שהם ישראל וכו
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לא , וש ברוך הוא זה גר שלא התגייר לשם הקד',לא תלין וכו

  שהם עץבישראלתלוי בו 
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 כגון, הרי יש כרמים שאין הם ישראל, נשכימה לכרמים
והם , ני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתיוששמ

 –  בהם בישראל בגלותמעורביםשהם , ערבוביה של ערב רב
שנאמר בה כי , נראה אם פרחה הגפן בהם, נשכימה לכרמים

 אלו וודאי אלו ,הנצו הרמונים – ישראלצבאות בית ' הכרם 
אלו שהם , שם אתן את דודי לך – שמלאים מצוות כרמונים

, עברכי הנה הסתיו  – אהובים שלך שם אתן אותם לך
שלטון , הגשם חלף הלך לו – שלטון שאר ממוני האומות

 הערב רב
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והשליך אותה ,  שהיתה לו קטטה עם המלכהמלךכמו 
 כל מי שמקבל והלא, והיא הולכת אצל שכניה, מהיכלו

,  בעלהובין ומכניס שלום בינה ,אותה בביתו ומכבד אותה
 המלך כעס שאם, למלך עושה, הלא כל הכבוד שעושה לה

 



 

 לו שלום עמה ויחזיר אותה יהיה, עליה פעם אחת או שתים
 כמו –  או מי זלזל בךךוהוא שואל אותה מי כיבד אות, לביתו

והלוא , והשליך אותה מביתו,  גירש את השכינהה"הקבכן 
או מי , מכבדהוא  ה"באת הק, כל מי שמכבד אותה בגלות

 הוא מזלזל ה"באת הק,  בהשמזלזל
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 רעים חלייםבגאולה האחרונה יהיה לה חירות ולבניה מכל 

 של העולם שהם ערב רב
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 מקבלת ממין אחר אלא מאלו שצוה היתהנח לא כמו שתיבת 
 כולם חכמים כל הנחלים שהם תלמידי  כמו כן–ה "בהק

, עוסקים בתורה הולכים אל הים ורוצים להכניס לשכינה
אלא את אלו שצוה הקדוש , בתוכהוהיא לא מקבלת אותם 
ואת השבטים , רועיםשהם שבעה , ברוך הוא להכנס אצלה

הים , הםויתערבו ב, ם מצדםואת כל שבאי, שיוצאים מהם
,  אותםמקבלאבל האחרים לא , מקבל אותם ויתערבו בתוכו

 ומשם הם שבים ללכת
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 ואהבה ביראה, כל אלו שיורשים נשמות מן הים ונחל שלו

הוא ' ואחרים שאין הם חלק ה – הוא מקבל אותם, ק"של י
 ומשם הם שבים ללכת,  אותם משםודוחה, לא מקבל אותם



 

,  סיניסיני,  פה של שכינה:ואמרו, קמו כולם וברכו אותו –
 זכאיות אזנים ששומעות דברים אלו מפיך
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 ד"בס

 הערב רבנגד  המלחמה
  : מעשה נורא מהחפץ חיים

  :ויעמד משה בשער המחנה ויאמר

 "אלי' מי לה"
  )שמות לב כו( ויאספו אליו כל בני לוי

' בין אלו ששמעו את משה שצועק מי לה, )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול 
ובין אלו שלא שמעו , ורצו תיכף ומיד לקראת משה רבינו עליו השלום, אלי

 .ה"עבינו רשה מ  הכרוז ולא הקשיבו בקולו שלאת

  : ח וזה לשונו"ליקוטי חפץ חיים דף קס בספר
האם הוא כהן  ל"ל כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ"רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ

 חזר בעל החפץ חיים –"! אני כהן"אמר לו החפץ חיים , אני" ישראל"השיב לו הרב ? או ישראל
:  ומיד השיב בעצמו–? תה מה הנפקא מינה בזה שאני כהן ואתה ישראלהיודע א: ושאלו 

יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל יחפוץ להכנס , לכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו
  .לעזרה ולהקריב קרבנות ולעבוד את עבודת בית המקדש

 את כל וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים ויבדקו, כולנו נרוץ אל שערי בית המקדש
  .ואילו אתה תידרוש להישאר בחוץ, לי יתנו להכנס פנימה. ואז יפרידו בין שנינו, הרוצים להכנס

 לעבוד –שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף , קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד מאוד
היודע אתה "  המשיך החפץ חיים ושאל,ולישראלים לא תינתן רשות לעבודה, את עבודת הקודש

מי : עמד משה במדבר וקרא, לפני כשלושת אלפי שנה: הבה ואספר לך? מהו הגורם למצב זה
אבות אבותיך לא נענו , אבות אבותי נזדרזו לשמע הקריאה והתייצבו לפני משה, !אלי' לה

 החפץ חיים את וסיים. זכו אבות אבותי במעלת הכהונה, כשכר על היענותם לקריאה. לקריאה
  ?לשם מה אני מספר לך את כל זה: "דבריו באמרו

שבהם הוא שומע קול פנימי המכריז , היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי חייו
  :ואומר

  ?אלי' מי לה

  !!!אל תעמוד, חושה, כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת בליבך פנימה

 ולא, ידו לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלותאשר הפס! אל תחזור על השגיאה של אבותיך
  !!! לבל תחמיץ את ההזדמנות, אלא רוץ מיד לקול הקריאה. נענו לקריאה

*   *   *  
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שאינם מסתכלים , ל"איהו סמא, ה כי הגדיל אויב"ראה יהו

, בדרך הישר והראוי לעשות טוב וחסד עם הצדיקים שבגלות
 ,אלא עושה חסד עם הרשעים שהם עקומים בכל דרכיהם

שהרג לאדם הראשון ולכל , שהם בניו של נחש הקדמוני
 כל הגוונים של עיני הרשעים הורגים –הבריות הבאים ממנו 

עליהם נאמר אל תלחם את לחם , בהסתכלותם בעין הרעה
ואל (ואל תתאו למטעמותיו , )אל תאכל ממאכל שלו(רע עין 

כי יזיק לך בעינו , )תתאוה למאכליו המוטעמים וטובים
כי יכולים , לכך אסור לעם הקדוש להסתכל ברשעיםו, הרעה

ואת תורתם של ישראל צריכים לכסות , להזיק בעינם הרעה
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום , זהו שכתוב, מהם

וכן לערב רב , הרי שאסור להודיע את התורה להגויים
 שנחשבים לגוים
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כעין זה , כמו שהיונה צריכה שמירה מן הנץ שהוא טורף

צריכות עיני היונים של הצדיקים שמירה מפני עיני 
שהם הערב רב , הרשעים שלא יזיקו אותם בעינם הרעה

שהם קשים לעשות חסד עם , שעהת הר"בניה של הלילי
והם בניו של , והם עקומים בכל דרכיהם, עניי בני ישראל
 .שהם הם הזוהמא שהטיל נחש בחוה, נחש הקדמוני
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לפי שבניה של , השכינה היא בגלות ואין לה מנוח לכף רגלה

נאמר עליהם , ת שהם זוהמת הנחש שהם הערב רב"הלילי
כי הארץ הם בני ישראל , והמים גברו מאד מאד על הארץ

 ץ"שנאמר בהם והיה זרעך כעפר האר
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הערב רב מתגברים עליהם בגלות במה שיש להם נשים יפות 

וישראל הם , בעושר ובלבושים יפים ונאים, ובנים יפים
והם בניה של השכינה שנאמר בה , עניים בכל ושחורים בכל

והם בניו של זה שנאמר , אל תראוני שאני שחרחורת בגלות
והם מתלבשים , בו אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם

בשביל אלו הרשעים המתגברים על ישראל , באלו הלבושים
ואז נאמר , כדי שלא יסתכלו על ישראל בעין רעה, בגלות

הערום הרואה איש שיש לו עין רעה (וערום ראה רעה ונסתר 
כמו נח שנסתתר בתיבה מפני עין הרעה , )הוא נסתר ממנו

תכסות וכך צריכים ישראל לה, של המזיקים ששלטו במבול
בלבושיהם בנשיהם בניהם ובעושר , מן הערב רב בגלות

דהיינו שלא להראות את עצמם בפניהם בלבושים , שלהם
 ובשאר ענינים המורים על גדולתן של ישראל, יפים
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ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים 

 אף על פי –שלא תתפתו אחרי תאוותיהם , אחריהם
, ופרנסי הדור הם כדוגמת הלב באדם, שישראל הם בגלות

והיו צריכים להוליך ולהדריך את , כי הם לבם של ישראל
ועתה הם בעצמם הולכים אחרי תאוות , ישראל בדרך התורה

שהיו צריכים , וכן עיני ישראל שהם סנהדרי הגדולה, לבם
ועתה כיוון שהם זונים ושטופים , לדון את החוטאים בעריות

ועל , כי אין בהם אמונה, לכן גם כן אל תלכו אחריהם, בזמה
ואחרי , זה נאמר לא תתורו אחרי לבבכם שהם פרנסי הדור

 הדריןעיניכם שהם הסנ
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ומפתה , ש רמאיסימן שהוא אי, מי שיש לו עינים עקומות

והוא בחינת עץ , כמו שפיתה הנחש לחוה, בני אדם בלשונו
, הוא נראה בפיו ובדיבוריו שהוא איש טוב, הדעת טוב ורע

עליו נאמר ומעץ , לכן השמר והזהר ממנו, אבל לבו הוא רע
 הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
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מכסה ומבטל , אם תראה אדם אשר גוון הלבן שבעינים שלו

אז העינים שלו הם , את כל שאר גוונים האחרים שבעינים
עליה אתמר עליו , וזה מורה שהוא גבה לב, גדולים ורחבים
כל הטובות שהוא ,  וזה האיש– כל גבה לב 'נאמר תועבת ה

 מאלו האנשים והוא, עושה הוא כדי לעשות לו שם טוב
שנאמר בהם הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה 

ומפרש אלין דבונין בתי כנסיות ובתי מדרשות , לנו שם
ממוניהון אלו הם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות 

ולא , והכל עושים למען לעשות להם שם טוב, מממונם
צורת חמור ,  איש זה הוא נואף'ה ולא לשם ה"לשמה דיהו

תשמור את בתך ואשתך ממנו אם , ש לו לפי שהוא נואףי
ומצליח ,  אדם זה עוסק כל ימיו בכישוף–יהיה אורח שלך 

, הוא מעונן ומכשף, בהם להיות לו קשר עם מלכים ושליטים
 ויש לו רושם של צורת נחש
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שם , מי שיש לו עיניים שחורות חשוכות מצד הסטרא אחרא
, ככלי חרס שחור, ת שהיא חשוכה ואפילה"שורה הלילי

וודאי שם שורה שבתאי שהוא , ועינים שחורות ועקומות
בבית רשע כי הוא נקרא ה "שעליו נאמר מארת יהו, מ"הס

 רשע
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ן דקליפה "ת או שבתאי שהם הזו"ולמי שמסתכלים בו לילי

יבואו עליו מהם קללה , השורים באלו עינים השחורות
לכן תשמור עצמך מאדם , ועניות ורעב ומגפה רחמנא ליצלן

שעליו נאמר רגליה יורדות מות שאול , שיש לו עין רעה כזה
שאיש כזה יכול להוריד אותך לשאול , צעדיה יתמוכו

וכל משא ומתן שעושה האדם בפני אלו בעלי , ולמיתה
 ולא יראה מהם סימן ברכה, נאבד ונפסד, העיניים השחורות
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הוא מצד המלכות , מי שיש לו עינים יפות על קו היושר

עלה אתמר נאמר , שהיא נקראת בת עין יפה, הנקראת שבת
לו צלם כי יש , זה האדם הוא בצורת שבת, שחורה אני ונאוה

ושבת היא שקולה לכל , ם מן המלכות הנקראת שבת"אלהי
 התורה כולה
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בהיפך מן השפחה שהיא , בשבת צריכים להראות שובע

וצריכים במקום העצבות של , ת שהיא בשבת רעבה"לילי

 



 

ובמקום חושך של הסטרא אחרא , שבתאי להראות שמחה
, ובמקום עינוי צריכים להראות עונג, צריך להאיר בנר

 לעשות בשבת שינוי בכל דבר
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שעל זה ,  בה הצמאון שאין בו מים,ת היא מרה שחורה"לילי

נאמר ביוסף כשהשליכו אותו לבור הבור ריק אין בו מים 
אבל נחשים ועקרבים , ת שבה הצמאון והיובש"שהיא הלילי

 יוסף –והנחשים והעקרבים שלה הם הערב רב , יש בו
הוא רומז על ישראל שהם בגלות , שהשליכו אותו לזה הבור

בים הם הערב רב והנחשים והעקר, שלה בבור ההוא
 השולטים ומצערים את ישראל בגלות
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וחוטא דמחלל , ת"ל מן הליליומי שמכבד את השבת ינצ

כי היא נקראת חילול , ת"שבת ילכד בה ויענש על ידי הלילי
ונקראת חללה זונה לעומת המלכות דקדושה , שבת וודאי

כי מי ששומר אות שבת או , שנקראת בתולה ואיש לא ידעה
ועל ידי זה , על ידי זה נקרא צדיק, אות ברית מלחלל אותם

 הוא ינצל ממנה
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, ת"ניצל מן הבור שהוא הלילי, ויוסף לפי ששמר את הברית

 וכן ישראל השומרים שבת –שים ועקרבים שלו ומן הנח
, כל ישראל בני מלכים הם: נאמר בהם, ואות ברית מילה

ואם היו כל ישראל שומרים שבת אחת כהלכתה מיד היו 
 נגאלים
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שהוא קו , וכל אדם שיש לו עיניים שחורות על קו היושר

והוא וותרן בממונו ויש לו , יש לו עונג ושמחה ושובע, המדה
לפי שהוא בן , והוא צריך להתפאר בלבושים יפים, עין טובה

ומי שהוא , דהיינו בן המלכה וודאי, השכינה הנקראת שבת
אז הוא בן , שאינם על קו היושרבהיפך שיש לו עינים 

 ת"הלילי
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  מים הזידוניםשהם, משה הוא הולך בגלות בין הערב רב
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בסוף הגלות שיתגבר הרע ויצטרך משה לשמירה מן הערב 

אז ישים הקדוש ברוך הוא את משה , רב שלא יזיקוהו
דהיינו שיהיה נשמר בכח התורה של , בחיבה ההיא

 בעת הגאולה שהוא –ויביא אותו בגלות , התלמידי החכמים
ואז , ל את ישראלסוף ותכלית בריאת העולם יבוא משה לגאו

ישמע ויובן שכל מה שעבר על ישראל בגלות הכל היה 
 לטובה
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אז גם ,  שישראל מתרחקים מחכמת קבלת משהבאותו הזמן
ירד מדת הדין לקטרג עליהם , התורה מתרחקת מהם

שהם המעות והכסף שלהם , ולהתרחץ מדמם של ישראל
והכל בשביל אור התורה שנתרחק , שהם חייהם ופרנסתם

 מהם
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ה רומזות על האומות נערותי, ונערותיה הולכות על יד היאור

מתייעצות על ישראל , וכן כל אומות העולם, שהם הערב רב
והכל הוא בסיבת אור התורה , לעקור ולאבד מן העולם

 שישראל נתרחקו ממנו
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 רפואה לא עלתה –חנו לא נושענו עבר קציר כלה קיץ ואנ

 ולא עלתה ארוכה למכתינו – אין מזור לבשרנו –למחלתינו 
 –שנים ' ק וד"לחורבן בית מקדשינו הנחרב זה היום אלף ות

, ה שהוא אלף שנים"אוי לנו כי פנה היום יום אחד של הקב
' שנים יותר מחצי היום הב' ק וד"וגם נטו צללי ערב שהם ת

 ואתנה את פני לחקור –ועדיין בן דוד לא בא  וכלו כל הקצין –
ולדעת מה זה ועל מה נתארך קיצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן 

  ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי–ישי 
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ה אשר התורה " בזמנינו זה בעו–כל חסד דעבדי לגרמייהו 

נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה אשר עסקם 
יתירות וגם להיותם בתורה על מנת לקבל פרס והספקות 

מכלל ראשי ישיבות ודייני סנהדראות להיות שמם וריחם 
נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה 

 הבונים מגדל וראשו בשמים
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מינים מהם הוא הנקרא '  רב ומן הגחמשה מינים יש בערב

' כת גבורים דאיתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ומגדל וגו
ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושוין בהון 

 נוח –' ת ועטרה על רישיה ולא לשמה אלא למעבד לון וכו"ס
 לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם
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 ונבל כי ישבע –לית יחודא עד דערב רב יתמחון מן עלמא 

 לחם דא ערב רב
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כאשר חס ושלום שונים בה ומטמאים את הטהור ומכשירין 

דעת רע את הפסול ומתירין את האיסור אז נהפכת לעץ ה
 ומר להם
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כבר , ם שלא יעוררו את הגאולה"השבועה הגדולה לאלהי

 ל כי זמן השבועה היא עד אלף שנים"אמרו רז
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מנינו זה וזהו עצמו עון הערב רב קצת בני תורה אשר בז

המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל 
 ו"מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח
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 נבאר ענין הערב רב שנתערבו בדור המדבר
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 על –ערב רב הם ניצוצין של משה בסוד לך רד כי שחת עמך 

 מת במדבר בעבורם כי רצה לתקנםכן טרח בעבורם כל כך ו
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 גם בלעם היה מבחינת קליפה –ת "ב גימטריא דע"ב ר"ער

 הנאחזת בדעת הזה כמו שכתוב ויודע דעת עליון
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ל חמץ אל הערב משה מעצמו רצה לצוות מצוה זו שלא לאכו
רב לזכותן ולהכניסן תחת כנפי השכינה ולא כן צוה השם 

 יתברך
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, אז יושלם צלם הערב רב להתברר הטוב שבו, כשיבוא משיח
 והרע יוקדין ליה בנורא
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 ד"בס

 הערב רבנגד  המלחמה
  : מעשה נורא מהחפץ חיים

  :ויעמד משה בשער המחנה ויאמר

 "אלי' מי לה"
  )שמות לב כו( ויאספו אליו כל בני לוי

' בין אלו ששמעו את משה שצועק מי לה, )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול 
ובין אלו שלא שמעו , ורצו תיכף ומיד לקראת משה רבינו עליו השלום, אלי

 .ה"עבינו רשה מ  הכרוז ולא הקשיבו בקולו שלאת

  : ח וזה לשונו"ליקוטי חפץ חיים דף קס בספר
האם הוא כהן  ל"ל כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ"רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ

 חזר בעל החפץ חיים –"! אני כהן"אמר לו החפץ חיים , אני" ישראל"השיב לו הרב ? או ישראל
:  ומיד השיב בעצמו–? תה מה הנפקא מינה בזה שאני כהן ואתה ישראלהיודע א: ושאלו 

יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל יחפוץ להכנס , לכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו
  .לעזרה ולהקריב קרבנות ולעבוד את עבודת בית המקדש

 את כל וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים ויבדקו, כולנו נרוץ אל שערי בית המקדש
  .ואילו אתה תידרוש להישאר בחוץ, לי יתנו להכנס פנימה. ואז יפרידו בין שנינו, הרוצים להכנס

 לעבוד –שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף , קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד מאוד
היודע אתה "  המשיך החפץ חיים ושאל,ולישראלים לא תינתן רשות לעבודה, את עבודת הקודש

מי : עמד משה במדבר וקרא, לפני כשלושת אלפי שנה: הבה ואספר לך? מהו הגורם למצב זה
אבות אבותיך לא נענו , אבות אבותי נזדרזו לשמע הקריאה והתייצבו לפני משה, !אלי' לה

 החפץ חיים את וסיים. זכו אבות אבותי במעלת הכהונה, כשכר על היענותם לקריאה. לקריאה
  ?לשם מה אני מספר לך את כל זה: "דבריו באמרו

שבהם הוא שומע קול פנימי המכריז , היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי חייו
  :ואומר

  ?אלי' מי לה

  !!!אל תעמוד, חושה, כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת בליבך פנימה

 ולא, ידו לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלותאשר הפס! אל תחזור על השגיאה של אבותיך
  !!! לבל תחמיץ את ההזדמנות, אלא רוץ מיד לקול הקריאה. נענו לקריאה

*   *   *  
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אנשי דור ' הם בחי,  בדור הזה עתהכל הבעלי תורה אשר
 הטעם שנשותיהם מושלות עליהם לפי שבימיהם –המדבר 

אבל הנשים לא רצו , עשו הערב רב את העגל ולא מיחו בהם
 ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם, לתת נזמי הזהב לעגל








 

gG 

 
נתערבו כל הנשמות בתוך , ן והבלעל ידי חטאם של קי

ומאז והילך הולכים , וזה נקרא עירוב הטוב ברע, הקליפות
 וכשיתבררו כל –ומתבררים הנשמות מתוך הקליפות 

 הנשמות כולם אז יבולע המות לנצח ויבוא משיח
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, כלם יתגלגלו בדרא בתראה, עם הערב רב, דור המדבר עצמו

כי כלם , וגם משה יקום בתוכם.  מצריםכימי צאתך מארץ
 וגם הערב רב, ודור המדבר, משה, הם מסוד הדעת
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,  ברשעלפעמים יהיה שקצת טוב שבנפש הצדיק נתערב

 נתערב בצדיק, וקצת רע של הרשע
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ולמזכה להו כמאן דרדיף , צריך האדם למרדף בתר חייביא

אולי הרשע , צדיק אחר הרשע לזכותוכי ברדוף ה, בתר חייו
ונצוצותיו , ההוא יש בו אותם נצוצות טובות שנאבדו ממך

אז , ועל ידי שתתחברו יחד בחשק ואהבה, הרעות נתנו לך
, ואז אתה נשלם בכל הטוב, הטוב שבו יוסר ממנו ויותנו בך

 והוא נשלם בכל הרע
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ה מן הראוי לו שימסור עצמו להריגה כשקמו אהרן הכהן הי
 עליו הערב רב ואמרו לו קום עשה לנו אלהים
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כי אני , ל"אמר לי מורי ז: ל כותב"רבינו חיים וויטאל ז
לפי שכל , דםיותר משאר בני א, מחוייב לזכות לחייביא

אשר רובם או , הם בחינת הערב רב, הרשעים שבדור הזה
שנתערבו נצוצותיו הטובות , קרוב לכולם הם משורש קין

כי הם מן השורש , ולכן אני מחוייב לתקנם, ברע ורובו רע
אלא אפילו הרשעים של הדורות של , ולא די זה, שלי

יכול אני , הראשונים שכבר עברו מימי קדם שהם בגיהנם
לתקנם על ידי מעשי ולהעלותם מגיהנם ולהכניסם בגופות 

 ואם אני הייתי מזכה –שיחזרו לבוא בעולם הזה להתקן 

 



  
והיו דברי , היו שומעים לקולי מאד, לחייביא שבזה הדור

 נכנסים באזניהם
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היו הניצוצות של השחתת , כל אותם המצריים שבדור ההוא

רב שיצאו והם הם בחינת הערב , הזרע דאדם הראשון
 ממצרים
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עניני בירור הנשמות שבכל דור ודור וענין גלות מצרים וערב 
 רב
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 והיה כולל כל העולמות, אדם הראשון היה כולל כל הנשמות
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היו מעורבות בין הקליפות ,  הנשמות שבמצרים או כולםרוב

 הנקראים מצרים
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קרי של נשמות קדושות שהוליד אדם הראשון ניצוצות 

גיירם יוסף , ל שנים הראשונים הנקראים נגעי בני אדם"בק
 הצדיק ומהל אותם
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ל שנה שפירש "שנבראו באותם ק, כל אותם השדין ורוחין

' כלם נשמות עליונות קדושות מבחי, נודעאדם מחוה כ
וצריכות גלגולים רבים לצרפם , ונתערבו בקליפות, הדעת

 י גלגולים רבים"ע, עד תום חלאתם מהם, וללבנם
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יעקב בחיר שבאבות התחיל תיקון הנשמות ותיקן אדם 

  ולא נולדה אומת ישראל עד יעקב אבינו–הראשון 
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שהיו מורדים וכופרים , ענין גלגולי נשמות שבדור המבול

  הארץועיקר חטאם היה בהשחתת זרעם על, בהשם יתברך
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, וגופם נמוחו במבול, "רעת האדם"דור המבול נקראים 

 תמורת טיפת רותחין של השחתת זרעם על הארץ











 
gG 

 
 ענין גלגולי נשמות שבדור הפלגה







 

 

 



  

 
 ענין גלגולי נשמות שבאנשי סדום

  


 

















 














 

 

 

 



 






 

gG 

 
וכנגדם היו דור הפלגה שבנו מגדל , ון כפר בעיקראדם הראש

ורצו לעלות בקרדומות לרקיע להלחם בעיקרו , וכפרו בעיקר
 של עולם




 
gG 

 
וכנגד זה היו , אדם הראשון עבר על הדינים שנצטווה עליהם

להעמיד עליהם דיינים , אנשי סדום מרשיעים במצוה זו
 זייפנים שקרנים





 

gG 

 

 

 



 

 
ואנשי , דור הפלגה, דור המבול: שהם, כל אלו הנזכרים לעיל

, בבני ישראל, חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים, סדום
 ואז התחילו ליתקן, שהיו נולדים אז בדור הגלות ההוא





 

gG 

 
למה היה , בקושיא אחת גדולה נתחבטו בה גדולי עולם

ולמה באופן השעבוד המכוער ? הגלות במצרים דוקא
 ?שבמצרים








 

gG 

 
אשר לכן , כנגד מה שחטאו בדור המבול בהשחתת זרעם

לכן גם עתה גזר עליהם , נמוחו אז בימי המבול מים רותחין
 וכנגד מה שחטאו –פרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו 

,  נלבנה לבנים ונשרפה לשרפהבגלגול דור הפלגה הבה
לעלות ולכפור בעיקר להלחם , לבנות את העיר ואת המגדל

 

 



 
לכן עתה נאמר במקומו הבה נתחכמה לו כנגד הבה , בו

, לבנות פיתום ורעמסס, וימררו את חייהם, נלבנה לבנים
 כנגד העיר והמגדל ההם














 

gG 

 
ישראל ההם שבדור יש נשמות שנתקנו לגמרי ונתגלגלו בבני 

, ויש בהם נשמות שלא נתקנו, ההוא אחר שירדו למצרים
 גם יעקב –אותם שמל יוסף , ונתגלגלו בבני המצרים עצמם

והם בחינות הנשמות , אבינו היה מגייר גיורים במצרים
 הנזכר











 

 



 


 




 
gG 

 
והיו בעריהם , האנשים האלה לא נתערבו עם שאר המצריים

כמו שכתוב ואת העם העביר אותו , נוהגים מנהג בני ישראל
והפרישם , שהם אותם הגרים שקיימו מצות המילה, לערים

ולא היו , והיו ניכרים משאר המצריים, בערים מיוחדות
ב רב שעלו עם ישראל היו כפלי כפלים  הער–מעורבים בהם 

ואינם בני ישראל , והם העם של בני ישראל, מישראל
הנקרא עמו של , והם היו רב ועצום משאר המצרים, עצמם

 עיקר שנאת פרעה היתה עם בני ישראל שהם –פרעה 
 העיקר ועליהם אמר ויקוצו מפני בני ישראל
















 

 



 


 
gG 

 
ועל ידי כן , לכן אמר פרעה הבה נתחכמה לו לישראל עצמו

 יתבטלו הגרים הנקראים עם בני ישראל






 

gG 

 
  כל ישראל וגם–ה " ענין משה רבינו ע–ענין גאולת מצרים 

כולם ענפים וניצוצות טיפי , כל הערב רב שיצאו ממצרים
והם ענפיו של משה , הזרע שיצאו מן הדעת עצמו העליון

 אלא שישראל היו נתקנים והערב רב לא היו –ה "רבינו ע
 נשמות נתקנים עדיין כפי הראוי להם










 

 

 



 





 


         










 













 






 

 

 

 



 


 


















 








 
gG 

 
 גם בהערב רב היו קצת ניצוצות טובות



 

 

 



 









 

gG 

 
ב רב  וער–בני ישראל שיצאו ממצרים הם ענפיו של משה 

 הם ענפיו של בלעם





 






 










 

 

 



 








 

gG 

 
 בדרך פרט, מבאר ענין הערב רב


 

gG 

 
כי הוא הסיגים , בלעם היה שונא את ישראל בתכלית

,  גם בניו יונוס וימברוס היו מבחינה זו–שהפרישוהו מהם 
 והם היו העיקרים, ולכן הם היו הראשים של הערב רב





 

gG 

 

 



 

 
וכל , בלעם הוא ראשית המובחר שבכל הרע והשורש שלהם

 הערב רב הם הענפים שלו


 


 
gG 

 
כי כמו , הערב רב הם הסיגים שנשתיירו מדור המדבר

ם הרע של כן הערב רב ה, שבלעם היה הרע הניטל ממשה
כן היה ,  וכמו שבלעם עדיין היה בו טוב מועט–דור המדבר 

אבל הערב רב הם יותר , עדיין קצת טוב מעורב בערב רב
 מתוקנים מבלעם





 

gG 

 
ה השתדל להוציא את הערב רב "הטעם למה משה רבינו ע

כי היה בהם תערובת ניצוצות קדושות , שלא כרצונו יתברך
ולכן מסר עצמו עליהם כמה , מן הדעת, ענפיו של משה עצמו

להביאם , וד אלא שנקבר בחוץ לארץ בעבורםולא ע, פעמים
 עמו



 

 

 



 



 

gG 

 
כולם הם ענפיו וניצוציו של , כל דור המדבר וכל הערב רב

 והוא להם כנשמה לגוף, ה"משה רבינו ע






 

gG 

 
הערב רב הם מבחינת הרע שהוברר מסיגי נגעי בני אדם 

 כולם היו מבחינת הרע של –דהשחתת הזרע הנקרא רע 
 נתקן עדייןה אשר לא "משה רבינו ע







 
gG 

 

 



 

 
לפי שעדיין לא היה , מה שלקה משה ונענש על ידי הערב רב
 עיקר גלות מצרים –זמן תקונם ורצה לתקנם קודם זמנם 

 בשביל הערב רב לא נכנסו ישראל –היה לסבת הערב רב 
 לארץ






 

gG 

 
 ערב –כי יש ערב רב וערב זעיר , למה נקראו ערב רבהטעם 

 רב הם בגימטריא דעת









 

gG 

 

 



 

 
חינות אלו  שתי ב–הטעם שנקראו הערב רב עם קשי עורף 

 נקראים בין הערבים, שהם ערב רב וערב קטן






 

gG 

 
בחינת דור המדבר הם בחינת הטוב שהובררו מאותם נגעי 

 זהו הטעם שנקראו –בני אדם שהם נשמות עליונות בתכלית 
 בשביל זה הוצרך להיות משה הגואל –דור דעה בסוד הדעת 

 ונקראו דורו של משה,  כולם היו בניו ממש–שלהם 









 

gG 

 

 



 

 
כאומן את , וכל המזונות של דור המדבר היו על ידי משה

 המוכרח לגדלו ולהטריפו לחם חוקו, היונק



 
gG 

 
, אף על פי שדור המדבר היו נתקנים ונבררים טוב מן הרע

עדיין לא פסקה זוהמתם הראשון לגמרי מהם עד שעמדו על 
 הר סיני










 
gG 

 
נתן , כנגד עון דור הפלגה שכפרו בעיקר ועבדו עבודה זרה

 להם במרה שבת ודינים שלה





 

 

 



 








 
gG 

 
נתן להם פרשת משפטים , כנגד עון דור המבול בעון הגזל

 ים בהשכל דיני גזלה וגניבה נכתב









 
gG 

 
 הוצאת שכבת זרע לבטלה כבר נתקן על ידי שהושלכו ליאור


 

gG 

 

 



 

 
לכן ניתן להם פרשת , כנגד עון אנשי סדום שכפרו בדינין

 ומינוי שופטים ודיינים, ואתה תחזה מכל העם


 
gG 

 
 משה היה השורש –תרו בענין מינוי הדיינים ענין משה וי

 לכולם












 

gG 

 
למהר תיקון העון , ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב

 ההוא





 

 

 



 






       


 

gG 

 
כן , כמו שהיו דור המדבר מבחינת הרע של הבל שהוא משה

  קיןהיו בהם מבחינת









 

gG 

 
כמו שהתחלת תיקונו של הבל היה במשה שהיה טוב בלי 

כן התחלת תיקון קין בסוד נשמתו היה ביתרו חמיו של , רע
 משה






 

 



 




 
gG 

 
ונתקן על ידי , קין אמר לית דין ולית דיין ולית עולם אחרון

 יתרו









 

gG 

 
נבאר עתה בקיצור ענין גלות ישראל למצרים ולמה היו 

כ "ואח, ואיך נכנסו לארץ ישראל, ואיך נגאלו, שבעים נפש
ה ודור המדבר "בענין משה רבינו ע, נחזור לבאר דרוש ארוך

 הנכללים בהםודרושים רבים , וערב רב




 

gG 

 

 



 

 
כל הנשמות באות מטפת החסדים נמשכים מן הדעת שמשם 

ט מן החסדים התחתונים המגולים ובפר, טפת הזרע
ואף על פי שגם באים נשמות מבחינת , הקרובים אל היסוד
אינם עולים בחשבון נפשות בני ישראל , החסדים המכוסים

 שנכנסו בגלות









         



 

gG 

 
 טעם שישראל נקראים בני ישראל





 

gG 

 

 



 

 
ובכללם יתבארו , נבאר עתה דרוש גדול כולל דרושים רבים

, ובו נבאר ענין ישראל, ובמדבר, ענייני נסים דיציאת מצרים
ומשה , וערב רב, ודור המדבר, ולאה, ורחל, עשוו, ויעקב

וענין אפרים בן , ויהושע וכלב, וענין המרגלים, ואהרן ומרים
, וענין הבאר, מטה האלהים ומטה משה, ושני המטות, יוסף

 וענני כבוד, ומן









 

gG 

 
פרצוף אמצעי העומד כלפי פנים דפרצוף דור המדבר הוא 

פרצופים אחרים זה בימינו וזה בשמאלו ' וב, הנקרא יעקב
 נקראים ערב רב ועשו בן יצחק אחיו של יעקב








 

gG 

 

 



  

 
החיצונה היא יעקב באמצע וערב רב בימינו ועשו שורה 

 בשמאלו
 

gG 

 
הם בחינת ערב רב , הפרצופין אשר מימין יעקב ומשמאלו' ב

 שיצאו ממצרים עם ישראל ונתגיירו





 














 
gG 

 

 

 



 

 
לכן שלטו , הערב רב אשר מימין יעקב היא הארה מועטת

מיסוד דאבא  ולהיותם נמשכים –בהם החיצונים והיו גוים 
ה להוציאם ממצרים "לכן טרח משה רבינו ע, שהוא משה

  ערב רב בגימטריא דעת–ולגיירם ונקראו על שמו 
        







 
gG 

 
לכן , עשו אח יעקב היא הארה גרועה מכל ההארות כולם

 גייר כללשלטו בו הקליפות יותר מבערב רב ולא נת






 

gG 

 
הטעם שיצחק אביו של עשו היה רוצה לקרבו ולגיירו ולתת 

 לו הברכות והבכורות


 

 

 



 











 
gG 

 
כמו בשורה , בשורה האמצעית אין בהם אחיזה אל החצונים

החיצונה שנתאחזו החיצונים בערב רב ובעשו שבימין 
היה שלם מכולם ולא שלטו ,  יעקב האמצעי לבדו–ושמאל 

 בו

















 
gG 

 



 

 
רק בערב רב ועשו שהם , הטעם שלא שלטו החיצונים ביעקב

 הארות גרועות ומועטות









 
gG 

 

– 
 

הערב רב הם ניצוצות נשמות השחתת זרע אדם הראשון 
ולהיותם מבחינת , ולא היו נתקנים עדיין, ל שנה"באותם ק

להוציאם השתדל מאד לתקן אותם ו, ה"הדעת שהוא משה ע
רק , ת צוהו קדש לי כל בכור בבני ישראל" השי–ממצרים 

בכורות בני ישראל שגם הם מבחינת הדעת העליון הנקרא 
אבל לא בכורות , בכור והיו מתוקנים כבר מעון השחתת הזרע

 הערב רב שעדיין אינם נתקנים ואינם ראויים למצוה זאת







 

 



 














 
gG 

 
ויהיו , ומר להם מצוה זאתה היה תיכף א"אם משה רבינו ע

ולא בערב , הערב רב שומעים קדש לי כל בכור בבני ישראל
לכן בהיות רצון משה , היו פורקים עול וחוזרים לסורם, רב

ו "ולא יבעטו ח, ה להכניסם תחת כנפי השכינה"רבינו ע
לכן התחיל להם במצות זכור את היום הזה אשר , ה"בהקב

, ללת לישראל ולהםשהיא מצוה כו, יצאתם מארץ מצרים
ובלשון רבים , לכן כתיב ויאמר משה אל העם שהם הערב רב

 הערב רב לא –אשר יצאתם היום היום אתם יוצאים 
 כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם –נשתעבדו במצרים 

 בראותם עמוד –מלחמה ושבו מצרימה קאי על הערב רב 
עשה אמרו קום , הענן נוסע לפני ישראל ולא לפני הערב רב

 לנו אלהים אשר ילכו לפנינו







 



 




















 
gG 

 
כל צורך חוזק יד לא היה בעבור ישראל אלא בעבור הערב 

אבל , שלולי חוזק ידו יתברך לא היה מניחם פרעה לצאת, רב
לישראל לבדם לא היה מקפיד פרעה כל כך ולא היה צריך 

 ליד חזקה ההוא







 

gG 

 



 

 
 על ידי שאמר –ה פייס הערב רב בדברים "משה רבינו ע

נתאמת , ה רק בשבילם"להם משה שהחוזק יד עשה הקב
 עתה אני רוצה לצוות לישראל –ה אוהב אותם "בלבם שהקב

והטעם הוא כי הרי אתם , מצוה פרטיית שאין לכם חלק בה
צאים היום ולא בחצות לילה כדרך ישראל שיצאו הערב רב יו

 בחצות הלילה


















 
gG 

 
, אז החזיר פניו כנגד ישראל, אחר שפייס הערב רב בדברים

 –כי ישראל גוי אחד הם בארץ , ודבר עמהם בלשון יחיד
ה עם בני ישראל והערב רב "הסיבה שלא דבר משה רבינו ע
 ביחד



 

 



 

















 
gG 

 
הטעם למה נתן מצות אכילת מצה גם לערב רב מה שלא 

 הערב רב הם בסוד דעת העליון –עשה כן במצות הבכור 
 בבינהש








 

gG 

 



 

 

– 
 

הערב רב , פשט הפסוק ויקח משה את עצמות יוסף עמו
שעלו עם ישראל ממצרים הם אותם הנפשות שגזר עליהם 

ומשה גם הוא רצה , יוסף הצדיק שימולו וגייר ומל אותם
ולפי שיוסף התחיל , נפי השכינהלקרבם ולהכניסם תחת כ

לכן לקחו משה , במצוה זאת והיה העיקר הראשון לגיירם
 עמו







 
gG 

 
" עבר", "עבר לפני העם"ה "ת אמר למשה רבינו ע"השי

, שהערב רב שיש מהם פחד שמא יסקלו אותו, ב"אותיות ער
ם אמנם מן ישראל אל תפחד מה, אני מבטיחך שאצילך מהם

 כי קדושים הם ולא יזיקוך






 

 

 



 

 

– 
 

 ענין בלעם וענין –מה היתה כוונת הערב רב בענין העגל 
, ה"הערב רב איך הם מן הסיגים והזוהמא של משה רבינו ע

לכן נזדרז , אבל עדיין היה בהם תערובת ניצוצות קדושה
 לבן –משה בכל כחו להכניס הערב רב תחת כנפי השכינה 

כי בעור הוא בנו של לבן , גלגל בבלעם בן בעורהארמי נת
 כל אותה המשפחה הם משורש אחד שהם –ואביו של בלעם 

והם לבן ובעור ובלעם ובניו יונוס , ה"סיגי נשמת מרע
לא היו , לכן כולם היו קוסמים ומנחשים גדולים, ויומברוס

 כמותם בעולם
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ולא היה לו עדיין , בעור אביו של בלעם היה מגולגל בצומח

הוא בחינה , בותיקון לעלות בבעל חי מרוב זוהמת הרע אשר 
לכן יונוס , עליונה אשר בכל הסיגים שבשורש ההוא
וכן הערב רב , ויומברוס בני בניו שהיו ראשי הערב רב כנודע

כי בעלייתו תהיה עלייה , כולם היו חפצים בתיקונו, עצמם
 להם
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ים שלהם כי אין לו יכולת לעלות משם ויביטו ויבינו בקסמ

אלא על ידי שיחטיאו ישראל ועל ידי כן תתגבר הקליפה 
 –ותוכל להוציא את נפש בעור אביהם מן בחינת הצומח 

נתחכמו לעשות העגל ההוא של זהב הנקרא שור על ידי 
הכשפים העצומים אשר בפיהם המכחישים פמליא של 

, הקליפה והכשפיםשל , ונתחברו כל הסיועים יחדיו, מעלה
, ושל השם הקדוש שעל הטס ההוא, והקדושה של כח אהרן

שבו העלו את יוסף מן היאור ועל ידי כן יצא משם שור הזהב 
ועלה מצומח , ובתוכו רוחניות וחיות של נפש בעור אביהם

 



  
וקבלוהו עליהם למנהיג שיודיעם עתידות וכל הצריך , לחי

 אלוכל זה על ידי מה שהחטיאו לישר, אליהם
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הוא שהיה צווח ואומר , נפש בעור הרשע אשר בשור ההוא

, זה סוד מה שאמרו שהאכילוהו עשבים, אלה אלהיך ישראל
, היה מגולגל בצומח ובעשבים היה אוכל מהםכי כיון ש

ועל ידי אכילתו , להעתיק משם בחינת נפשו המגולגלת שם
יחזרו אבר מאברי השור החי ההוא ויעלה מצומח , אותם
ולכן עשו העגל , וכל זה על ידי כח הקסמים שלהם, לבעל חי

הזה בחודש תמוז שהוא החדש האחרון של זמן גלגול עליית 
 בעל חיהצומח אל מדרגת 
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, ומשה הוא הבל, והבל הוא טוב, כבר ידעת כי קין רובו רע

 קין אתא מסטרא –ותרא אותו כי טוב הוא ונאמר עליו 
שכוונתו לכלות , שנאמר עליו ולכל תכלית הוא חוקר, דנחש

 כל העולם
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 אחר –א גלגול הבל בן אדם  משה הו–משה הוא שם בן נח 
שהיו בדורו דור , ואחר כך בנח הצדיק, כך נתגלגל בשת אחיו

 לפי –שהם עצמם בחינת הערב רב שבדורו של משה , המבול
לכן נתקן במשה , שנח הניחם למחות בדור המבול וחטא בזה

 



  
שמסר עצמו עליהם ואמר ואם אין מחני נא מספרך אשר 

 כתבת
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– 
 

 –בלק ובלעם היו קוסמים וחכמים שאין כמותם בעולם 
 על ידי צפור נקרא בלק בן צפור על שם חכמתו שהיה קוסם

 אחד
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 גם עמלק היה שונא –תכלית שנאתם עם ישראל על חנם 

א "ב בלק –ק עמא דלקא לון "ם ל" עמלק ע–גדול לישראל 
בלבל עמק , ק" נשתארו אותיות עמ–ם "ל ע" בלעם ב–ק "ל

 דמחשבה דילהון דלא ישלטון ולא ישתארו בעלמא
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עמלק הוא בחינת פסולת הרע שהוברר מן קין בן אדם 

מיני ערב רב שנתערבו ' והוא בחינה אחת מן ה, הראשון
 כי גם בערב רב היה –' שהם עמלקים רפאים וכו, בישראל

 לכן היה עמלק שונא גדול –עירוב רע של קין ושל הבל 
  הטוב שבקין נברר ביתרו–לישראל 
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מן הרע של קין ומן , בלק ובלעם היו מעורבים משתי רעות

 –ל מן הבל "אותיות ב'  יש בכל אחד מהם ב–הרע של הבל 
אחרונה והיא הטוב שבהבל ונתנה ' מן הבל רק הלא הוברר 

והיה בהם הרע , ב של הבל לא הובררו"אותיות ל' וב, במשה
 ל"של הבל ונתנו בבלק ובלעם בלב
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, ל נתנו בבלעם"אותיות הראשונות של עמלק שהם עמ' ג

 היות שבלק ובלעם יש בכל אחד –נשארה בבלק ' ואות ק
אבל עיקרו של בלק הוא מן הרע , מהם רע של קין ושל הבל

 ועיקרו של בלעם הוא מן הבל, של קין
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אבי , עליו נאמר גם צפור מצאה בית, בן יתרו, בלק בן צפור

, הטוב לקחו יתרו ונעשה צפור טהורה, צפורה אשת משה
 –דמבני בנוי של יתרו הוה , עה והוא בלקוהרע נתן בזר

 ורוח של קין בשמואל הנביא, הנשמה של קין נתנה ביתרו








 

 

 



  

 
" הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך "–ענין בלעם 

לרמוז על לבן בן , הם הבל, נחור'נים ל'יא ב'הראשי תיבות ה
 –וכל משפחתו היו גם כן משם , ל הארמי שהוא מהבלבתוא

 לבן עצמו נתגלגל בבלעם
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 בלק היה –והטעם לזה , ובלעם הוא נחש, בלק היה קוסם

  בקסמים מבלעםיותר בקי
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הישראל עצמם ששרשם הוא , בחינות היו בישראל' ב

והערב רב הנקראים עם סתם , ניצוצות משה הבא מן הבל

 

 



  
 ויגר מואב מפני העם מאד כי רב –והם מן הרע אשר בקין 

 ויקץ מפני בני ישראל –ב שהם הערב רב הנקראים ר, הוא
 עצמם שהם מן הבל
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 משה הוא מן הדעת –בלעם הוא בחינת הרע של משה 

 בניו של בלעם –דעת  בלעם הוא מהקליפה שכנגד ה–העליון 
והם היו ראשים של הערב , יונוס ויומברוס גם הם מן הדעת

 לכן ערב רב בגימטריא דעת, רב
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– 
 

 קאי על הערב רב, י לאמר ראיתי את העם הזהאל' ויאמר ה
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– 
 

ונקרא עגל , הערב רב עשו שני עגלים מחוברים אחור באחור
וירבעם בן נבט רצה לגמור הענין ההוא ולנסור אותם , אחד

עגלים ' אם בלכן עש, ולהפרידם כדי להחזירם פנים בפנים
ולא עלתה , וישם את האחד בבית אל והאחד בדן, נפרדים

בידו רק הנסירה והפרידה ולא להחזירם פנים בפנים 
 להזדווג יחד
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מר על העגל שעשו הערב רב נא" ידע שור קונהו"הפסוק 
 ישראל שנקראים –במדבר שהיה נכלל משור וחמור יחד 

עמי של השם יתברך לא ידעו ולא יתבוננו במה שהיו עושים 
דע ' ראשי תיבות י–ולא עמי , הערב רב הנקרא עם סתם

זובחי אדם "כמו שכתוב , ו"חמור הוא ישק'ונהו ו'ור ק'ש
ים העגל הכלול שהרגו לחור והיו נושק, "עגלים ישקון

 וכל מי שנשק לעגל היו שפתותיו –משנים ונקרא עגלים 
 מזהיבות ומשה היה הורגם
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בכלל הזהב שהשליכו לבור השליכו טס של זהב , הערב רב

שכתוב בו עלה שור שהשליך משה לים ועלה ארונו של 
 גם היה כתוב בטס –ובכח שם זה יצא העגל הזה , יוסף

מי 'ע, י"דע ראשי תיבות יל'א י'שראל ל' י–י "ההוא שם יל
, י עלה העגל"כי בשם יל, ה"תבונן ראשי תיבות על'א ה'ל
וחשבו כי , שראל לא ידעו ולא התבוננו בהשלכת הטס הזהוי

 ולכן טעו אחריו, העגל עלה מעצמו
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ידע מי הוא שעשאו , השור שעשו במדבר,  שור קונהוידע

אבל , והם הערב רב וחמור שהם נמשלים לחמור, וקנהו
שהשליכו טס של זהב שהיה , השור לא נאמר בו אלא קונהו

 



 
כי הרי , ישראל לא ידע בענין זה כלל, כתוב בו עלה שור

תבונן ראשי תיבות 'א ה'מי ל' ע–הערב רב הם שעשו אותו 
אל הנקרא עמי לא ידעו ולא התבוננו כאשר כי ישר, עלה

 הערב רב השליכו לאש הטס שהיה כתוב בו עלה שור
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 שכתוב וגם ערב רב עלה אתם, הערב רב, מי עשה את העגל
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, הוא ראשי תיבות משה, נואץ למפרע'מי מ'יום ש'כל ה

והוא מנואץ ונבזה , דעתיד משה לאתגלגלא בכל דרא ודרא
ועד שיכלו , בעיני הערב רב המתגלגלים גם כן בכל דור ודור

תמיד הוא מתגלגל ומנואץ בתוכם בגלותא , גלגולי הערב רב
 בתראה
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  ז תמוז"טיום הנורא 
  שהערב רב עשו את העגל

שהערב רב עשו " ז תמוז"ט"יום הנורא 
 לבריאת ט"תמאלפים ' ב שנת באת העגל 

 טעו ישראל בהיותם למרגלות הר סיני :העולם
 בושש לרדת שה רבינו עליו השלוםכי מ, (!)

, להישך ואפווערבב השטן את העולם בח, מההר
ויקהל הערב רב , )י תשא"רש(שוב שמת חשיטעו ל

 אלהים על הזקנים ותבעום לעשות להם
ומשלא שמעו ', אחרים אשר ילכו לפניהם וכו

  .)ד"י, תנחומא בהעלותך(הרגום  –להם 

  הערב רב שחטו את חור

, ויוכיחם, בן כלב ומרים הנביאהויפנו לחור 
ויבן " ויבואו לאהרן, .)סנהדרין ז(גם כן ויהרגהו 

ונתיירא שלא " זבוח לפניוחור המ) הבין(= 
העגל ויצא , )שם(ויעש ביצוע בדין , ירצחוהו נפש

הלז שנעשה מתכשיטי האספסוף ומעשה שטן 
' ור, י תשא"רש(הצליח שהיתה בו רוח חיים 

  .)ב"תוספות שאנץ סוטה י

ראש על כן ניתן להם , והנשים לא התפרק
שלא תעשינה בו מלאכה מועד -חודש כיום

לוח דבר יום ביומו ועיין עוד ב. ז"אורח חיים סימן תי(
  .)בתמוז' בתשרי וביום א' ביום ל, מנהגי ראש חודש

כי לקרוא קריאת שמע בחצי היום הראוי מ
' תיקון ע, בתיקוניםלפי מה שכתוב , בא שש
  .)ט, ח ט"מל(ר האמונה נגד הכפירה להגבי
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כבר , שרים של עממין' שתערובת הע, ומעמים אין איש אתי
כי כבר כליתים , כלה אותם והפרידם ממנו מבין ישראל

ואז כל המלבושים שלו שהם נשמות , וארמסם בחמתי
יגאל אותם ויבררם סולת מתוך , ישראל שהיו מעורבים בהם

שהוא שר , ל שר אדום"וכל זה הריב יהיה עם סמא, פסולת
 ל יפלו כולם יחד"ובנפול סמא, שרים' כל הע
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' כאותו יום ממש שיעשה ה, את בכורתך לי" כיום"מכרה 

ם נשמותיהם של כי אז כל המלבושים שה, נקמה באדום
כן גם כן אני רוצה , יגאלם ויובררו מבין העמים, ישראל

 לעשות לקחת ממך קדושת הבכורה על ידי זה האדום
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כי אחרי שהוא סוף סוף יתבטל מן העולם , זהו שרמז לו עשו

ש הנה אנכי הולך למות "וז, כי יבולע המות לנצח, וימות
כי מה תועלת ישאר לו , ולמה זה לי בכורה ונשמות ישראל

וכל אוכליו יאשמו ורעה , אשיתר' כי בודאי הם הנק, מהם
, אומות לאפס ותוהו יחשבו'  ענין הע–', תבא אליהם וכו

 גחלים –' והם רעה תבא אליהם נאם ה, וישראל עושה חיל

 



  
ליבש מקורו ומעיינו מניצוצות , אתה חותה על ראשו

כל מה , ובזה ישלימנו לך, וישאר עץ יבש, הקדושה שבראשו
ותהיה אתה , חנו מידותק, שהיית חסר והוא היה בקדושה

 שלם בכל
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ולמקנהו , בית ויעשה חג הסוכות' באחרית הימים יבנה ה

ואז , כדי לנסות בה רשעי ארץ,  סוכות שהם העמיםיעשה
אם הם מצד הגופים , כל מי שלא יעלה לחוג את חג הסוכות
 ישארו לעץ יבש בלי –של הרשעים הנשארים בעפר יסודם 

כי אפילו הניצוצות דקדושה שהיתה , ניצוצות קדושה כלל
, יחזור הכל לקדושה, ל סוס ורוכבו"על מצילות הסוס סמא

 



 

ל "ונקרא צלמות שהם סמא, ם המצולות יםוהמסילות ה
והכל יחזור , נוקבא דיליה, צל רוכב על המות, ונוקביה
וכל מה שיש בקליפות החיצונים ', קדש לה, לקדושה

ר העולה " וכל סי–הנקרא סירות ומזרקים יהיו קדש 
והיתה דבוקה בקדושה שהיא ירושלם , בגימטריא רע

 ישחיתו בכל הר  לא ירעו ולא–יהיה הכל קודש , ויהודה
 והשבתי חיה רעה מן –כי יתבטל צד הרע והקליפה , קדשי

 כל צד הרע ישוב להיותו טוב – בלע המות לנצח –הארץ 
כי לא , ר מן העולם" אז יתבטל היצה–ומוח בלי קליפה 

ואין שטן אין פגע רע אמן כן יהי ', יהיה כנעני עוד בבית ה
 רצון
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– 
 

 כל צד הערב –וכן הרשעים , ת הן הן המזיקיןנפשות האומו
ם ואחד "מ אחד נקרא קס" ס–רב בא מנפשות האומות 

 ענין בלק –, ובתיקון יעקב לאדם לא יכלו לשלוט בו, ש"נח
 ובלעם ולבן



















 
gG 

 



  

 

– 
 

נתדבק בערב , כשיצאו ישראל ממצרים ויצא פרעה אחריהם
 הקושי היה להם – פרעה הדביק בהם הזוהמא –רב וחטאו 

, ה" הערב רב היו קליפה של משה רבינו ע–מצד פרעה 
וכשעשו , שהוא היתה כוונתו לתקנם בהיותם שהם הרע שלו

הוא מוכרח , ולא נכנסו לארץ גם כן, את העגל ולא נתקנו
לקבץ מהם החלק שבו , למות במדבר בחוץ לארץ כדי לתקנם

מהרב , פירוש,  לכן נקראו ערב רב–שהיה מעורב בהם 
ואז ,  על ידי גלגולים יתוקנו עד ימות המשיח–שהוא משה 

 הוא יכנס עמהם לארץ




















 



  


 
gG 

 
 סוד –זה בקדושה וזה בקליפה , משה ובלעם הם סוד הדעת

וכנגדם ,  נקרא דור דעה כי כולם מסוד הדעתדורו של משה
,  עדיין לא היו מתוקנים–הערב רב שהיו מהדעת דקליפה 

, ומשה היה רוצה להוציאם קודם הזמן ולתקנם תיכף
 לכן –ובשביל אלו היה הגלות של מצרים בסוד הדעת העליון 

 ערב רב בגימטריא דעת

















 
gG 

 
מלת וקם תוכל לחזור עם שלפניו , הנך שוכב עם אבותיך וקם

כי משה יקום הוא בעצמו אחר , והכל אמת, ועם שלאחריו
, מים ההם בדרא בתראה עם ערב רב עצמושיתגלגל בי, כך

 



 
ה אותיות " אשר בא שמ–וזהו וקם העם שהם הערב רב 

 כי כולם מסוד הדעת, כי ממש משה יתגלגל בתוכם, ה"מש








 
gG 

 
כי אין , ר נעלםה הוא דב"סוד הגלגול הזה של משה רבינו ע
להשלים הדור ההוא של , לך דור ודור שמשה אינו בתוכו

כי גם דור המדבר הם יחזרו להתגלגל בדורינו זה , המדבר
 ובזה תבין כי רוב אנשי דורינו נשותיהם –דרא בתראה 

והטעם הוא לפי שהיו , מושלות עליהם ובפרט הבעלי תורה
רצו לתת בזמן העגל שלא מיחו בערב רב ולפי שהנשים לא 

 נמצא כי בדורינו זה –ולכן הנשים שולטים בהם , נזמי זהב
 ומשה בתוך כולם, הוא גלגול דור המדבר וגם הערב רב גם כן









 

gG 

 

 



 

 

– 
 

ובראותם , חשש פן ינחם העם הערב רב, ולא נחם אלהים
 מלחמה ושבו מצרימה








 

gG 

 

– 
 

 ל ושעשו ירבעםסוד העגל שעשו ישרא
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 הערב רב רצו לעשות אחיזה לטומאה גם כנגד הטיבור















 

gG 

 

 



 

 
 לכן אמרו אלה אלהיך ישראל, יו סוד קיןלפי שערב רב ה














 














 





 

 

 

 



 

 
 ענין אהרן הכהן








 

gG 

 

– 
 

 – והיו מחלק הרע של משה –העם הבוכים היו הערב רב 
 מצד שהוא לקח תאומתו שהיא ציפורה, והיו מתקנאים בו







 
gG 

 
, ת'ש, שה'והסימן מ, ה היה משורש הבל"משה רבינו ע

ל של "ל היא ב"ל של הב" וב, בלעם היה גם כן מהבל–בל 'ה

 

 



 

 –ה ובלעם הם משורש אחד " נמצא שמשה רבינו ע–בלעם 
מאותה שעה והלאה כשהטיל הנחש זוהמא בחוה שהיא 

אז כל הנולדים וכל הבאים היו מורכבים , היתה אם כל חי
 מטוב ורע














 

gG 

 
שראשי אלפי ערב רב היו , ה"י ע"כבר ידעת מה שכתב רשב

ה היה משתדל " ומרע–ס "ס ויומברו"ובניו של בלעם יונ
, עליהם לזכותם ולנקותם על כן קבלם והוציאם ממצרים

והיה חוזר ומתפלל עליהם ואומר למה הרעות לעם הזה למה 
שהיה משתדל , והכל היה על ערב רב, יחרה אפך בעמך

וכוונתו היתה להרחיק , על היותם מחלקו, ומתחבט עליהם
 הרע מהבל ולעשות הכל טוב









 

 



 





 
gG 

 
ה האספסוף אשר בקרבו התאוו "ינו עכשראה משה רב

אם ישראל חוטאים ולא , ת הרגני נא הרוג"תאוה אמר להשי
, מפני שיתגבר הערב רב, יותר טוב שתהרגני, תשא חטאתם

וצד , ובהתגברותו נמצא שגובר צד הרע של הבל על הטוב
כשיבלע , ת הבל"ר,  בלע המות לנצח–הטוב ידחה ממנו 

מחה אז אלהים דמעה מעל ו, המות שהוא צד הרע של הבל
 כביכול מהפנים העליונים, כל פנים













 
gG 

 



 

 

– 
 

פ בלי שום קליפה אלא המים "ישראל היו רוצים התורה פב
ה ראה שעדיין הערב רב היו מגבירין "ומשה רבינו ע, הזכים

ה לא "והקב, לכך ויך את הסלע במטה, קליפתן של ישראל
  לבדבדיבור, צוה אותו כי אם ודברתם אל הסלע לעיניהם













 
gG 

 
מאחר שאתם מורים ', ם המן הסלע הזה וכושמעו נא המורי

 –אפשר להוציא לכם מים בדיבור בלבד , וגסים וגשמיים
מהעיקר ומהסולת , ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם

ומהסובין , של התורה תשקה את העדה שהם הגדולים
 השקה את העם שדומים לבעירים




 

 



 




 

gG 

 

– 
 

 מצות לא תחיה כל נשמה






 

gG 

 
ומאלו היו , לשון מחשבה, הם מבירור חכמה" זמזומים"ה

 –וכל מי שיש הרהור ומחשבות רעות הוא מהם , ערב רב
והוא סוד , והוא קליפת חמור, לשון סייחין ועגלים" סיחון"

הוא סוד עור הפריעה המעכב " עוג" –ערלה שעל הברית 
 והיא קליפה קשה, וזהו עג עוגה, הברית






 

 



 










 
gG 

 

– 
 

ולכן , ויצאו בלא זמן ולא נתקנו, הערב רב היו מקליפת משה
ולכך , ומת משה כדי לעלות למעלה לקבל משם שפע, חטאו

 אין דור שאין בו משה









 
gG 

 



 

 
ה לא היה רוצה "בלפי שהק, בכל דור בא משה בסוד עיבור

, והוא קבלם, ובזה לא היה מיתה ולא גלות, לקבל ערב רב
ובפרט שהיו נוגעים , בחשבו כי טוב הוא להכניסם בקדושה

וכתיב כל העם , כמו שכתוב העם אשר אנכי בקרבו, לו קצת
 ואדרבה קלקלו לישראל, ולזה רצה לתקנם, אשר ברגליך








 

gG 

 
, נשחת לא נאמר אלא שיחת', לך רד כי שיחת עמך וכו

 משה הוצרך –ועתה רוב הדור מהם , פירוש שיחת לישראל
, לפי שהוא שורש ישראל, שנה' אחד לנ, לבוא בעיבור

 קודם שחטאו ישראל היה –לתקנם שלא יטעום ערב רב 
ם של חמשי' והיה משיג שער הנ, משה בתכלית השלימות

 וכשחטאו ישראל נעלם ממנו, שערי בינה הגדול מכולם








 
gG 

 

 



 

 
מעיקרא ', שערי בינה נבראו בעולם וניתנו למשה חסר א' נ

 חסרו לו אחר כך' וא, כולם נתנו לו












 

gG 

 
ולא , כמה תפלות התפלל משה שלא יבוא בעיבור כל דור

שאני בא בעיבור כל דור , בי למענכם'  ויתעבר ה–נענה 
והיה מדבר עם ערב רב או , כי אתם גורמים לי, למענכם

ולא שמע , לתקן אתכם, ופירוש למענכם, מדבר עם ישראל
 שלא נתקבלה תפלתי, אלי






 

gG 

 

 



 

 

– 
 

ותם כוונת הבורא יתברך בתת המן לישראל היתה כדי לנס
וגם כן לראות מי הוא הראוי לדעת , הילכו בתורתו אם לא

זה יוכל לקבל רוחנית , סודות התורה ויהיה בעל נשמה
מצד המן שהיה נבלע באיברים ', שהיה מוצא פי ה, התורה

,  אבל מי שיהיה בעל חומר–ומאכלו מצד קנה חכמה , שלו
דברים , גם כמו האספסוף אשר בקרבו שהתאוו תאוה

מו הבצלים והשומים ואבטיחים מצד הושט חומריים כ
 כי לא –ונעשה להם לשטן , שהוא חומרי מצד העולם הזה
שהוא צד החומר והגשמות , על הלחם לבדו יחיה האדם

, כי זה הוא לבעלי חומר בלי צורה כמו הערב רב, שיש בו
 ולכן הם גם כן לא יזכו לרוחניות התורה וסודותיה










       










 



 








 

gG 

 
וישראל היה , ושטו העם ולקטו, וערב רב לא ידעו מה הוא
,  לכן זכו ישראל לתורה וסודותיה–יורד להם פתח אהליהם 

ולא סוד , כי טחנו בריחים ובישלו בפרור, ולא ערב רב
, ו שהואוישראל אוכלים אותו כמ, הרוחניות שיש בה

חוץ מהדברים , שהם הסודות, וטועמים בו כל מה שירצו
כי רמז ', שהם הבצלים והשומים וכו, הגסים בעלי החומר

 ואין חלק ישראל בזה, זה לדברים חומריים











 
gG 

 
, נתערבו ישראל בערב רב, בחטא אדם שעירב טוב ברע

שהם הנבראים דומם וצומח וחי בלתי מדבר , ונתקלקל הכל

 



 
 –ר אוכל מתוך פיסולת כדי לברו, וכולם צריכין תיקון, ואדם

על ידי גלגולים שמתגלגלים בעונות בדומם , ואפילו ישראל
 ח"וצומח וב













 
gG 

 
או , או חי או צומח, יש שעה שהאדם אוכל אחד מאלו מינים

ויוכל , כגון גוש עפר קטן הנאכל על ידי פרי או זולתו, דומם
ובברכה , או אביו או שארו הקרוב אליו, להיות שם מגולגל

יעלהו למדריגת , ת הנהנין בכוונה שאוכל זה הפרישל ברכ
ו "ח, ואם לאו, ויוכל להשיבו אל אביו שבשמים, חי מדבר

 כשלא יברך ברכת הנהנין, יעכבהו בלי גאולה








 
gG 

 

 



 

 

– 
 

הוצרכו לברר ניצוצות הקדושה שנתערבו , ענין הגליות
שעירב טוב ברע , בחטאו של אדם הראשון בתוך הקליפות

הוא , האדם,  עת אשר שלט האדם באדם לרע לו–כנודע 
לרעתו של אדם , לרע לו, אדם הבליעל באדם דקדושה

, עליהםכי במה שהוא מצר לישראל נעשה ראש , בליעל
ומוציאים ממנו ישראל כל ניצוצות הקדושה אשר בקרבו לא 

 נשאר דבר





















       

 



 


 
gG 

 

– 
 

קאי , אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם' ויאמר ה
 ירמוז על גלגול משה רבינו –למשה ולעם שיקומו , לשניהם

וחרה אפי בו , של ערב רב, ה בקרבו"אשר הוא בא שמ, ה"ע
והיה , לכן לפעמים רבות, והסתרתי פני מהם חוזר לעם

'  אכן חליינו הוא נשא וה–ת ורעות לאכול ומצאוהו צרות רבו
על כל הרעה ' ואנכי הסתר אסתיר וכו, הפגיע בו עון כולנו

 שנאמר כי שיחת עמך, על מה שקבל הערב רב, אשר עשה















 

gG 

 



 

 

– 
 

בכל דור ודור לא חסר לנו ואל יחסר לנו ניצוץ אחד של משה 
ובזכותו נרפה לנו , כי בזכותו כל הדור מתקיים, ה"רבינו ע

ובא בכל דור ודור באורך זה , וחוליינו הוא נושא תמיד
ואז ציון , ל הסיגעד שיתברר מן הערב רב ויכלה כ, הגלות

 'במשפט וכו








 















 

 

 



 

 
בהיות שבכל דור ודור יחוייב , ה"אומרת השכינה להקב

ואחר כך לבוא בגלגולים עד סוף , שילךה "משה רבינו ע
 –אם כן יחוייב לנו לעשות לו הכנת גוף נאה , ביאת הגואל

בכל אלו ההכנות יעבור אל מקום בני דורו ויאיר להם ויהנה 
אשר הלכה , אמור לזאת הנשמה – גם כן הוא מאלו ההכנות

וכל , וסבלה עליה יסורים קשים וצער המיתה בעון ישראל
וגם כן אני , ילך שאתה גרמת הערב רבזה בשבילי ובשב

אם כן היא סבלה , גזרתי עליך להיותך הולך ושב בגלגולים
 למועד הזה כעת חיה את חובקת בן –כל זה הצער הגדול 

 מושיע לישראל


























 



 
































 
gG 



  

 

– 
 

והערב רב , כל בחינות אלה הם בישראל, אלה אלהיך ישראל
 י מאלה"ולהפרידו מ, צו לפגום בור













 
gG 

 

– 
 

עיקר חטא אדם הראשון היה שרצה להקריב אליו כל 
 דוגמת זה היה גם כן –תערובת חמץ ערב רב ושבעים אומות 

והם השחיתו , ה בהקריבו ערב רב"חטא משה רבינו ע
, הארוך הזה ועדיין אנו בגלות –התעיבו עול בעשותם העגל 

 



 

 וגם בזה –כי לא יבא גואל ויגאלנו עד שנטהר ונתברר מהם 
 ברצותו להקריב גרים, ה"היה חטא שלמה המלך ע

























 
gG 

 
, כל כוונתו של עמלק לעשות לישראל זרים ונכרים

 ולהרחיקם מאביהם שבשמים







 

 



 








 
gG 

 
 בזה –ק ראש צורים "נבנה הכרך גדול שעולה עמל

 למען שפות הרוה את, ה"ן רוי"ן יש אותיות שט"השירטו
כי כשצור מלאה , ונבנתה צור מחורבנה של ירושלם, הצמאה

תהיה ' ה שהיא זאת הה"וכשירושלם ב, ירושלם חרבה
יהי רצון שיהיה במהרה , אז תחרב צור שהיא רומי, מלאה

 בימינו אמן
         



















 



 




 
gG 

 
אלא , שלמה המלך לא נתן עבד מישראל בבנין בית המקדש

 אבל משה אדונינו –ולכן בעונות נחרב , על ידי גוים שגיירם
י כ, לא קבל נדבה להמשכן מערב רב כי אם מישראל לבד

 ויקהל משה את כל עדת בני –ערב רב מחוץ למחנה מושבם 
 ובהיות שבנה שלמה הקדושה על ידי גרים –ישראל דווקא 

, לכן נעשה לו מדה נגד מדה, זרים וגייר גם כן בת פרעה
, ל באותו עון"בהיות שבא גם כן מלאך קדוש שהוא גבריא

ונתמלאת צור , ונעץ זה הקנה ונבנת העיר הטמאה עליה
ת ויעביר רוח הטומאה " ועד שירחם השי–ה ירושלם ונחרב

' דכתיב אם ה, אנו בגלות הזה ובית המקדש חרב, מן הארץ
ואני , ובעזרת השם לעתיד. לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו

אז ימלא , אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה
' לעשות עמנו בשוב ה' כי הגדיל ה, שחוק פינו ולשוננו רינה

 שבותנו אמןאת 
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  ת"בעזהשי

 

"יאל' י להמ" 
  

  :יבוארו ב
  

 .מעשה נורא בהשגחה פרטית  .א
שהערב רב עשו את " ז בתמוז" ט–יום הנורא   .ב

 .העגל
ים לעשות לתקן הקלקול התיקונים שצריכ  .ג

, מי הם המקלקלים? ומה תקנתו, הגדול הזה
? ומי לא יזכה? מי יזכה? מי הם המתקנים

  ].השכר והעונש[
 .ל"מעשה נורא מהחפץ חיים זצ  .ד
בין אלו , )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול   .ה

ורצו , אלי' ששמעו את משה שצועק מי לה
, תיכף ומיד לקראת משה רבינו עליו השלום

ן אלו שלא שמעו את הכרוז ולא ומה בי
 .ה"הקשיבו בקולו של מרע

ל מדברי הזוהר "ביאור בדברי החפץ חיים זצ  .ו
 החילוק בין גן עדן העליון לגן עדן -הקדוש 
 .התחתון

v 
  

  
  

   ותבקע העירגבר האויביום 
  ק"ז לפ"עשר בתמוז תשסשבעה 
  ו"בית שמש יצק "עיהפה 
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 אלי 'מי לה

 ג 

 
  ספר

 "יאל' מי לה"
  

  – 'פרק א  –

 מעשה נורא בהשגחה פרטית
שכל , אצלנו בחברה מזכי הרבים ידוע

 כי הרבה פעמים , הואשלנוההצלחה 
אנחנו מכניסים ביום אחד אפילו מאה 

כדי  )כמה עסקנים ביחד(וחמישים שעות 
זאת , לגמור את העבודה בתוך זמן קצר

אומרת שחלק מן הפועלים העוסקים 
היהדות עובדים מעת לעת שלם בהפצת 
  ר כךאחוהרבה פעמים רואים [, ויותר

  .ל"ואכמ ,]דברים נפלאים           



 אלי 'מי לה

 ד 

לסדר עבדנו , וזה מה שקרא עכשיו
 ,הרבה אנשים, הספרים של הערב רב

 עד כדיכמעט  בכל הכוחות ,הרבה שעות
  גמרנוד גדולה שאין להעריך "בסו, חלשות

  .וזז בתמ"בטהעבודה                 

 העסקנים  אחד מן,בבוקרז בתמוז "ביום י
אה מה ור, " בעתודבר"מד בספר לוח ל

שהקדוש ברוך  ותבינו .שאתם תראו כעת
, בהשגחה פרטיתהוא מנהיג את העולם 

, ]המלחמה נגד הערב רב[שהתיקון הזה 
 שהערב רב עשו נעשה בדיוק ביום הזה

וגם רצו להרוג , והרגו את החור(את העגל 
הן אם לא יעשה להם את את אהרן הכ

ינו בולכן מי שרוצה לזכות למה שר, )העגל
ועוד צדיקים ל "זצהקדוש בעל חפץ חיים 

ראה בספר הערב רב חלק [, וזכקדושים 
  לזכות לפרסם הספריםראה ויעשה י] ז"ט

  ].ראה להלן[.  בכל העולם כולוהאלו     

*   *   *  



 אלי 'מי לה

 ה 

  

  – 'פרק ב –

  "ז תמוז"ט "-יום הנורא 
   עשו את העגלשהערב רב
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 אלי 'מי לה

 ו 

 

 

     
     

     
     


    

      
 


 




     



 אלי 'מי לה

 ז 

      
 




 


      

     
 

     
      


 

 



 אלי 'מי לה

 ח 

 

 

    
   

   


      
 

 




 

 



 אלי 'מי לה

 ט 

  
  – 'פרק ג  –

  המלחמה
 הערב רבנגד 

  : מעשה נורא מהחפץ חיים

ויעמד משה בשער המחנה 
  :ויאמר

 "אלי' מי לה"
  :ויאספו אליו כל בני לוי

  )שמות לב כו(

בין , )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול 
' אלו ששמעו את משה שצועק מי לה

ורצו תיכף ומיד לקראת משה רבינו , אלי
ובין אלו שלא שמעו את ,  השלוםעליו



 אלי 'מי לה

 י 

  הכרוז ולא הקשיבו בקולו של
 .ה"עבינו רשה מ             

ח וזה "ליקוטי חפץ חיים דף קס בספר
  : לשונו

ל "רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ
 ל"כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ

השיב לו הרב ? האם הוא כהן או ישראל
אני "אמר לו החפץ חיים , אני" ישראל"

:  חזר בעל החפץ חיים ושאלו –"! כהן
היודע אתה מה הנפקא מינה בזה שאני 

:  ומיד השיב בעצמו–? כהן ואתה ישראל
, לכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו

יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל 
יחפוץ להכנס לעזרה ולהקריב קרבנות 

  .ולעבוד את עבודת בית המקדש

, שכולנו נרוץ אל שערי בית המקד
וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים 

ואז , ויבדקו את כל הרוצים להכנס



 אלי 'מי לה

 יא 

, לי יתנו להכנס פנימה. יפרידו בין שנינו
  .ואילו אתה תידרוש להישאר בחוץ

קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד 
שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף , מאוד

ולישראלים ,  לעבוד את עבודת הקודש–
 המשיך החפץ ,לא תינתן רשות לעבודה

היודע אתה מהו הגורם " חיים ושאל
לפני כשלושת : הבה ואספר לך? למצב זה
מי : עמד משה במדבר וקרא, אלפי שנה

אבות אבותי נזדרזו לשמע , !אלי' לה
אבות , הקריאה והתייצבו לפני משה

כשכר על . אבותיך לא נענו לקריאה
זכו אבות אבותי , היענותם לקריאה

 החפץ חיים את וסיים. במעלת הכהונה
לשם מה אני מספר לך : "דבריו באמרו

  ?את כל זה

היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי 
שבהם הוא שומע קול פנימי , חייו

  :המכריז ואומר



 אלי 'מי לה

 יב 

  ?אלי' מי לה
כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת 

  !!!אל תעמוד, חושה, בליבך פנימה

ידו אשר הפס! אל תחזור על השגיאה של אבותיך

 נענו ולא, לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלות

לבל , אלא רוץ מיד לקול הקריאה. לקריאה

  !!! תחמיץ את ההזדמנות

עוד אפשר לפרש ולהבין בביאור דברי החפץ חיים 

ומובא בחק , במה שכתוב בזוהר הקדוש, ל"זצ

  :וזה לשונו, פרשת חקת' ראל יום בליש

  

*   *   *  
  – 'פרק ד –

 עדן העליון החילוק בין גן
  :לגן עדן התחתון








