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 הערב רב – תוך ענני כבוד אלא חוצה להם הערב רב לא היו
 –והם ערבובייא מסטרא דרך , היו נפשות חצוניות מצד עשו

 ויאהב יצחק את עשו כי ציד –לא מצריים היו אלא עמלקים 
והיו עתידים , הם אלו הערב רב שהיו מתחברים אז בו, בפיו

 להתגייר
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ועתה אני נותן רשות אפילו למצרים הרוצים להתגייר כמו 

כלומר אתם וגם יונוס ויומברוס ', שכתוב וגם ערב רב וכו

 



 

וכן בני , ראשי הערב רב השקולים בחכמת הכשפים ככם
איני מעכב לכל , וגם דלת העם ערב רב הדומים להם, ישראל

זה ערב רב ,  ויהי בשלח פרעה את העם–מי שירצה לצאת 
  עם סתםהנקרא





























 

gG 

 



 

 

– 
 

ויהי צער גדול , ויהי לשון צער, ויהי בשלח פרעה את העם
במה ששלח פרעה גם את הערב רב הנקראים עם כמו 

 לסיבת –ולא מנעם פרעה , שכתוב וגם ערב רב עלה אתם
 קשים גרים –הערב רב לא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים 

וכמה רעות , כי כמה טובות ננעל מהם, לישראל כספחת
, כי הנה אם היו הולכין דרך ארץ פלשתים, הביאו עליהם
,  דרך פלשתים ומנע מהם הטובות לא נחם–היו טוב להם 

בשביל הערב רב שאין לבם שלם באמונה ולא היו גירי צדק 
כיון ,  יש חשש כי בראותם ראיית מלחמה בעלמא–לשמה 

ינחם העם ממה שנתגיירו ושבו , שנתגיירו שלא לשמה
, ויותר טוב היו אם לא נתגיירו כלל, ויחזרו לסורן, מצרימה

כי תורה אחת , י עונשם רבכ, משאם נתגיירו וחזרו לסורן
ועוד כי יהיו חילול שמים לאין קץ לעיני כל , כגר כאזרח

כי לולא שלא ', העמים כי חס ושלום אין ממשות בתורת ה
 אל תאמר כי גם בישראל –ראו גדולתו לא היו שבין מצרימה 

כי הנה וחמושים עלו בני ישראל מארץ , היה חשש הזה
ואם , זויינין בכלי זייןאם מ, כפי השני הפירושים, מצרים

נכון לבם בטוח , לבם כשמיר חזק, מזורזין בתכלית הזריזות
 להלחם עם הקמים עליהם' בה
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ואז בדרך , ם מרעמסס לא היו כי אם בני ישראל לבדםבנסע

,  וגם ערב רב עלה אתם–ההוא נתחברו אליהם הערב רב 
 ואחר אשר כבר –כלומר מעורבין בערבובייא עם בני ישראל 

, הופרשו בני ישראל מן הערב רב בעת החנייה, ויחנו בסוכות
הואיל כי : ה אמר" הקב–איש על דגלו בלי ערבובייה 

, לו בני ישראל מארץ מצרים ותלו בטחונם ביחמושים ע
ואדרבה בא עליהם צרה גדולה לנחותם בדרך רחוקה מפני 

, אם כן צריך אני להפריש ביניהם, הערב רב שעלה אתם
והוא שיופרשו זה מזה שלא , ולהראות אהבתי לבני ישראל

ולא , ואז אלך בשני העמודין לפניהם של ישראל, בערבובייא
 לפני הערב רב
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לכן , להיות כי הערב רב היו כפלי כפליים מבני ישראל

כי היו צריכין עם ' וכל רכב מצרים וכו' ויאסור את רכבו וכו
 בני ישראל ששלחם פרעה – להלחם עם העם שיצאו רב

לכן ובני , בעצמו היו בטוחים שלא אחריהם היה רודף
 והם לא ידעו כי –ישראל יוצאים ביד רמה שלא כבורחים 

עד אשר ופרעה הקריב לבא קרוב , אליהם נוגעת הרעה
 ולא אל הערב רב, אליהם
























 



 








 

gG 

 
' הוסיף כי גם העם הם ערב רב עתה וייראו העם את ה

 לא מחמת אהבה כבני ישראל, מחמת יראה
























 

 



 

 

– 
 

,  את העם הם הערב רב והצילם מתחת יד מצריםגם הציל
והצלה זו אינה הצלת שעבוד בלבד כי הרי לא היו 

אמנם היה הצלת נפשם מגיהנם כי קבלם , משועבדים
 להיותו שם הויה המושל על ישראל בפרטות –להיותם גרים 

 כמו שהציל נפשות הערב רב –רצה להציל הערב רב ולגיירם 
 לקח הערב רב שהם מצרים –תם וגיירם גם אני מתגייר כמו

היפך ממה שחשבו להוציא את ישראל מתחת יד , ונתגיירו
 ה לעשותם גויים כמותם"הקב























 



 





 

































 

 



 

 
והערב רב הוציאם , ת הוציא את ישראל ממצרים"השי

 עלו ממצרים שלא –לכן נקראים עמו של משה , משה
אדרבה ,  לא גרועים המה משאר האומות–ברשותו יתברך 

 כיוון שבאו להתגייר יש להם יתר שאת
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כי גם הם ראו ירידה זו , כל העם לרבות גם הערב רב

כ כל "משא, בעיניהם כי ירד ממש על הר סיני בפרטות
העולם כי שמעו קולות ולא ידעו איפה הם עד אשר הודיעם 

 אמנם דיבור בחיתוך אותיות לא נשמע רק –בלעם בן בעור 
לכל קהלכם ולא קהל '  פנים בפנים דבר ה–לקהל ישראל 

כללות הערב ' הב, כל העולם' הא, מדרגות היו'  ג–הערב רב 
 עם ישראל לבדם' הג, רב
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הערב רב שמעו גם קול המלאך העליון מכריז בקול שופר 

, עתיד לירד על ההר ולכן ישמרו מעלות בהר' חזק כי הנה ה
 ם אמונה אחרתכ נתיפה לה"ועי
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ת נתן "בכל זה נתאמת אצל הערב רב היות אמת כי השי

, אחרת בעין השכל' האמנם וירא העם ראי, התורה לישראל
אז וינועו נעו , לדבר עמהם ממשת לא רצה "והיא כי השי

 כי תחלה חשבו להתאחד עם ישראל להיות לעם –מאמונתם 
על דרך , ועתה ויעמדו מרחוק בלבבם רחוקים מישראל, אחד

וגם , שלום שלום לרחוק ולקרוב למי שנתרחק בלבו וחטא
 שנתרחקו מהם פן תאכלם האש הגדולה היו כפשטו
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אמנם אמרו , ו באמונה כי כבר נתאמת להם"לא כפרו ח

ן ש ובתורתו האמנם ידענו כי אי"מודים אנחנו באלהותו ית
ו שוין לשאר "אנו ראויים כמו ישראל ממש וגם אין אנו ח

אם כן צריך שיהיה לנו ', אומות העולם כי אנו נתגיירנו כו
, אמנם לא כמדריגת ישראל ממש, יתר שאת על כל העולם

ובזה יהיה לנו יתרון על , הלא הוא דבר אתה עמנו ונשמעה
בר ד, אלא שהיא על ידך, כל האומות כי אנו מקבלים התורה

 ולא עם שאר כל האומות, אתה עמנו
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אין אנו , ו אלקים כמו הםמדריגת ישראל עצמן שידבר עמנ

יען כי אין אנו , כי יודעים אנו שאי אפשר, שואלין
ואל תחשוב , ופן נמות כי תאכלנו האש הגדולה, במדריגתם

, ו"בזה כי תואנה אנו מבקשים בזה ודעתינו לחזור לסורינו ח
 כמו שישראל אשר האלקים –אלא ונשמעה , כי זה אינו

פ שאתה המדבר "אע, כן אנו, מדבר עמם אמרו נעשה ונשמע
כי מה שאנו אומרים ואל ידבר עמנו , כ ונשמעה"עמנו ג
רק מפני היראה פן נמות , ו"אינו לתכלית רעה ח, אלקים

כי הם בני האבות ומכח שבועתו , כי אין אנו במדריגתם', כו
 עמהם יוכרח שלא להמית אותם
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אם ידבר עמנו שם , ה מדבר עמנו כלל"אנו אשר אין שם הוי

, מתוכי אם ישראל עמו , אלהים בלבד נמות ולא נחיה עוד
שהם חזרו , אלא ההפרש הוא, מכל שכן שגם אנו נמות

אלקיכם חיים כולכם ' ש ואתם הדבקים בה"כמ, לחיות
 ה"כ אנו שלא זכינו אל שם הוי"משא, היום
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אל תיראו ממה שראיתם הקולות : משה אמר להם

כי הוא לבעבור נסות אתכם האם אתם , והלפידים ועשן
רכם באמורכם כי חזקים באמונה או ירך לבבכם ותחזירו לסו

כ בישראל כי בחנם וצרפם כזהב "משא, לא תוכלו לסובלו
וגם , ונתקיימו באמונתו' ארבע מאות שנה בחומר ולבנים וכו

 הם בני האבות שנכנסו ועמדו באמונתו כנודע
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להראות , כי לבעבור נסות ולהרים דגליהם בא האלהים

, חיבתו אתכם כי חפץ הוא בכם והוא המושל והמנהיג אתכם
היו נראה שמפני ישראל בא שהם , ה"אלו בא בשם הויו

אבל עתה , שם הויה נגלה להם בו ואין לכם חלק בו' חלק ה
כי הוא השליט , הוא שחפץ הוא בכם, שבא בשם אלקים

 גלוי וידוע לפניו שאתם עתידין לחטוא בעגל לאמר –בכם 
כ ישראל שלא כתיב אלה "משא, אלה אלהיך ישראל

כיון ' אלהיך וכו' יאמר לכם אנכי הואם כן איך , אלקינו
' ולכן גלה להם במידת הדין שה, שעתידין אתם לחטוא בזה

 



  
לשתהיה יראתו של האש על פניכם , אלקים אשו הגדולה

 תמיד אולי לא תחטאו
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אמנם , משה לא מיחה בהם על אשר נעו ועמדו מרחוק

כי , ואמנם יפה כיוונו לעמוד מרחוק, הבטיחם מן המיתה
במקומן מרחוק  ואז נשארו, אין מדריגתם כמדריגת ישראל

 ולא חזרו למקומן הראשון, כבתחילה
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ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם 

להגיד לו את כל הקורות אותו עם הערב רב , האלקים
 לא משה –לדעת אם צדק בתשובתו אליהם אם לאו , בסבתו

דאם , ו בעצמו"אלא הקבה, הוא המדבר עשרת הדברות
וך הנה הקול היה יוצא מת, משה בקדושתו היה מדבר

היה ראוי , ואם כן בכל מקום שהיה משה הולך, הערפל
כי בהיות משה הולך , והאמנם לא כן היה, שילך הערפל עמו

הערפל קבוע בהר לא ימיש משם ' ובא לדבר עם העם הי
נגש והולך וקרב אל ' משה חוזר אל ההר הי' זכאשר הי

הערפל הקבוע שם וזה יורה אשר שם האלקים עומד ולכן 
כ זו הוראה גמורה כי מפי הגבורה "יבו אהערפל שם סב

 נשמעו עשרת הדברות
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 עצמוו ב"אלא הקבה, לא משה הוא המדבר עשרת הדברות











 

 

 



 

 
והודה לדבריו כי , את כל אשר קרהו עם הערב רב' הגיד לה

 כיון אשר משה הקדים –וה כי אין מדריגתם ש, יפה השיב
ביקש להתרות גם , והתרה את הערב רב שלא יחטאו בעגל

 –את ישראל עמו לבל ישתתפו בענין העגל עם הערב רב 
, להערב רב התרה בשם אלקים שהוא המנהיג אותם

ה "כי להיותו אני שם הוי, ה"ה ב"ולישראל התרה בשם הוי
 והם חלקי ונחלתי, המושל עליהם
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, ו אין שם אלוה כלל"הוא כי ח' הא, יש שתי סברות המינין

כי יש אלוה אמנם הם שתי רשויות אחד בשמים ואחד ' והב
 אל תטעו כמו הערב רב אשר הודו שיש אלוה בעולם –בארץ 

ש ואל ידבר עמנו אלקים אמנם נסתפקו בסברא השנית "כמ
 כי יש רשות אחד בשמים ואחד בארץ
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אל תטעו במה שראיתם כי מן השמים הרחוקים דברתי 

כי הרי מזבח אדמה , ובשביל כן תבקשו מנהיג בארץ, עמכם
ושם בארץ אבוא אליך ואנהיג אותך , ארציית תעשה לי

 ואהיה לך לאלוה וגם מנהיג, וברכתיך ואשפיע עליך הצורך
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וצריכים אנו בארץ אל , והלא אתה אל בשמים: לא תאמרו

כי אלו היה דברי הערב רב באמרם , מנהיג שינהוג אותנו
כי בני אדם מעותדין ,  אשר ילכו לפנינוקום עשה לנו אלקים

 הנה מזבח אדמה –ואולי תסתיר את פניך ממנו , לחטוא
אבא אליך ' י כך בכל המקום וכו"וע', תעשה לי וזבחת וכו

 ולא תצטרכו אל מנהיג זולתי, אני בעצמי, וברכתיך


 

 

 



 




















 

gG 

 
הם כוחות סטרא ' נחש שרף וכו' ענין המוליכך במדבר וכו

בנסיונות ' אחרא המוחזקים תמיד במדבר בהם ינסו את ה
ו אלא שתוקף הסטרא מסאבא השולט "מכוערים ההם ח

, שם היה מחטיאם שלא כדרך הטבע עד הפילם במדבר
אני ארצה כי כאשר , א אל תפחדו בזה כי יש תיקון בדבר"לז

כ כל הסטרא אחרא "ועי, לבא אצלכם אזכיר תחילה את שמי
יתרחקו ויברחו כנודע בסגולת הזכרת שמות הקדושים 

 כ אבא אליך"ואח, במקום שהמזיקין מצויין







 



 










 
gG 

 
כל מקום מדבר שתקימו המזבח אבא י שאמרתי שב"אעפ

אין זה אלא במזבח ציבור אשר הוקם באוהל , אליך וברכתיך
ולא , כי שם הוא המקום אשר אני מזכיר את שמי, מועד

 יהיה כל אחד בונה מזבח לעצמו











 
gG 

 
על שהציל את העם הם הערב רב בצאתם גם הם ' ברוך ה

ולפי שאלו היו גוים כמותם , ממצרים ולא הרגום
ועתה נתגיירו לכן אמר , ומשועבדים לדתיהם ונימוסיהם

 



 

" מתחת יד" אך בישראל לא הזכיר ,בהם מתחת יד מצרים
אבל לא היה לגמרי תחת דתיהם , הוא השעבוד" מיד"אלא 

' ה כי חלק ה"ולכן בישראל הזכיר שם ההוי, כמו הערב רב
ויחזור גם לשם אלקים , אך בהם אמר הציל סתם, עמו

 'הנזכר בתחלה וישמע יתרו וכו


       













 
gG 

 

– 
 

כמו שבארנו לעיל ענין לא תעשו אלהי זהב לכם לתועלותיכם 
ים כמו שאמרו הערב רב קום עשה לנו אלה, למנהיג בלבד

כי הרי מזבח אדמה תעשה לי ועל ידי כן , אשר ילכו לפנינו
ולסיבה זו תטעו לבקש , אף כי אני בשמים רחוק מכם

ושם ארד , תעשה לי' ולכן על ידי מזבח אדמה ארציי, מנהיג

 



 

, מן השמים ואבא אליך בארץ וברכתיך ואנהיגך ככל הצורך
 ,ו יתירה מוסיף על הראשונים"כמו כן ואלה המשפטים בוא

כי גם הוא , גם מצוה זו של העבד עברי הקדים לכל המצות
חטא להיותו גנב כי לא בטח בקונו המשגיח והמנהיג 

ולכן נמכר בגניבתו לעבד כיון , והשולח ברכתו לכל איש ואיש
 שלא האמין באדונו העליון הזן ומפרנס אותו

































 



 


 

gG 

 

– 
 

ולא מאת , "אשר תקחו מאתם"ולכן , ישראל נקרא גוי אחד
ורק ישראל נקרא , הערב רב שהן מעורבין ואין בהם אחדות

 –ש ויהי המשכן אחד "וכן המשכן נקרא אחד כמ, אחד
לכפר על עגל הזהב המורכב משנים שור וחמור ' היהמשכן 

ולכן יבא , ש אלה אלהיך ישראל ולא אמרו זה אלהיך"כמ
עם שאר ' ג תרומות ויהי"של אחד שבאלו הי' הזהב ראשון א

 המינין כמנין אחד לכפר על הפירוד הנעשה על ידי זהב העגל



















 



 













 
gG 

 
ישראל שלא עשו העגל להיות להם למנהיג אשר ילך 

יעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם להנהיגם ללכת , לפניהם
לכן לא יעשו , מנהיגםכ הערב רב שעשו העגל "משא, עמהם

 לי מקדש לשכנו בתוכם להנהיגם

















 



  


 
gG 

 

– 
 

אך , הערב רב הם העושים העגל במעשה ופרקו נזמיהם
וכל , ישראל לא חטאו אלא במחשבה בלבד כשראו ענין העגל

ולכן ונתנו כופר נפש , אחד משניהם גורם מחצית העון
 אם היו –ת העון כי המחשבה היא מחצי, מחצית השקל

, חטאו גם במעשה לפרוק גם הם נזמי הזהב כמו הערב רב
העשיר לפי חטאו , היו צריך אז להיות הכופר איש כפי חטאו

כמו , בנתינת הרבה זהב לעגל והעני לפי חטאו המועט
, בתרומת המשכן כפי נדבת הלב העשיר ירבה והדל ימעיט

, יר ועניהשוה כולם עש, אמנם כיון שלא חטאו רק במחשבה
מחצית השקל בלבד כנגד ' לכן העשיר לא ירבה וכו

 המחשבה













 



 






















 
gG 

 
ולא מן הערב רב שחטאו , "בני ישראל"כי תשא את ראש 

אבל , גל במעשה ואין להם כפרה וריצוי במעשה המשכןבע
בישראל ונתנו איש כופר נפשו לכפרם ולנקותם מעונותיהם 

ועל ידי כן תהיה שררה , על ידי התמידין הבאין מתרומה זו
, שלהם ניתנה כפרת הקרבנות, גדולה ונשיאת ראש לישראל

 ולא לערב רב







 



  






 

gG 

 
כי הם יקחו לי תרומה , ולא אל הערב רב, דבר אל בני ישראל

וזה יורה , ולא בתוך הערב רב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
חיבתו יתירה נודעת להם לאין קץ שיניח העליונים וישכון 

ולא עוד אלא שאף הערב רב שנתגיירו לא , עמהם בארץ
 אתה עצמך אשר דברת לבני ישראל על –ישכון גם עמהם 

יך שאתה שלא צר, מלאכת המשכן מאתם ולא מן הערב רב
 י אהרן והזקנים תדבר עליהם ענין השבת"ע





















 



  








 
gG 

 
עם בני ישראל , לזרעך אתננה' אל הארץ אשר נשבעתי וכו

לפי שהם עשו את , ולא עם הערב רב, זרע האבות אתה מדבר
זה יורה שישראל לא חטאו ויש לך , א בני ישראלהעגל ול

למעוטי ,  העל את העם הזה–אהבה קדומה וחזקה עמהם 
ת "ש השי"ולא אמר העל את העם סתם כדרך מ, ערב רב

 בראשונה ועתה לך נחה את העם סתם








 
gG 

 
 שלא מדעתי והחטיאו את ישראל יען הוצאת הערב רב

לכן אמרתי ושלחתי לפניך ממש מלאך ולא , י העגל"נחלתי ע
 אמרתי לפניכם או לפניהם



 

 



 







 
gG 

 
הנה אתה בפיך אמרת לך רד כי , "וראה כי עמך הגוי הזה"

והם , הם ערב רב שאני הוצאתים שלא מדעתך,  עמךשחת
לכן , אבל עמך ישראל לא שחתו, אשר שחתו ועשו את העגל

, ראה כי עמך ישראל הם הגוי הזה אשר אני מתפלל עליהם
ואיך אתה אומר כי עם קשה עורף אתה פן , והם לא שחתו

 אלא עמי שהם הערב רב, והרי לא חטאו בעגל, אכלך בדרך







 

gG 

 



 

 
האמת הוא שאומות העולם וגם הערב רב לא היה ראויים 

על כן , ליהנות ולהסתכל בזיו השכינה ההולכת לפניהם
מבחוץ היה אותו עמוד הענן כתמרות עשן להכהות עיניהם 

ומבפנים היתה מקוטרת מור ולבונה מכל מיני , שלא יסתכלו
 ת"בשמים שברא השי



















 
gG 

 



  

 
ולא אמר כי עם , א כלל משה עמהםבענין חסרון האמונה ל

אבל בענין סליחת העון כלל , קשה עורף אנחנו אלא הוא
כי גם הוא גרם לכל זה יען הוציא את הערב רב , עצמו עמהם

 עון העגל –מארץ מצרים והחטיאו את ישראל במעשה העגל 
ולכן , וחטא הוצאת הערב רב כולנו שותפים בהם אני וישראל

כדי שתסלח לעונינו ולחטאתינו מבקש אני שתלך בקרבנו 
 אני וישראל, כולנו אנחנו














 
gG 

 
בקשת שאסלח עון ישראל בעון העגל : ת השיב למשה"השי

ולכן , ואסלח חטאתך במה שהוצאת את הערב רב ממצרים
ש "כמ, אסלח בראשונה, כנגד הערב רב שהוא החטא שלך

ובזה , הם הערב רב הנקראים עמך ולא עמי', נגד כל עמך וכו
, כ אסלח את עון ישראל"ואח, תכיר כי נתרצתי לך בהעלתם

 ומה –הם ישראל שאינם נקראים עמך , ש וראה כל העם"וז
לפי שאפילו סליחתם אינה , שהקדמתי סליחתך בראשונה

 



  
ולא ,  אשר אני עושה עמך–כי מצאת חן בעיני , אלא בעבורך

 רק בעבורך, עמהם






















 

gG 

 
 גם נס ענני כבוד –עמוד הענן לא היה הולך אלא לפני ישראל 

 כן –כי הערב רב מחוץ לעננים היו , לישראל בלבד היה
כי , לישראל היה, ם נס המן ג–נתינת התורה לישראל היתה 

רק אכלו הפסולת הנשאר ברחיים אחר , הערב רב לא אכלוהו
 הערב רב גם שנגדם –טחינתו וכבר הוסר ממנו שמנו ודובשו 

אעשה נפלאות אין בהם הבחינה להבחין פרטות הדברים 
אבל ישראל , ולהאמין אמונה שלימה כי כולם הם מעשי ידי

' יאמינו כי כולם מעשה העם חכם כשיראו הנפלאות יכירו ו

 



  
הם ויכירו גודל נוראותיו בדקדוק כי נורא הוא וידעו כי אני 

 הוא העושה אותם ולא זולתי באמונה שלמה







































 



 










 
gG 

 
, אילו נכנס משה לארץ לא שלטה אומה ולשון עוד בישראל

ובשביל זה הפציר משה בכניסת , והיה להם אז גאולת עולם
ו להשלים קצת "ועל כן רצה הקבה, ואתחנן' הארץ בפ

גם דורו , והוא כי הוא הגואל הראשון והוא האחרון, מרצונו
 של משה עצמו הוא דורו של משיח 










 
gG 

 



  

 
" אראנו"לרמוז , לנוכח" אראך"ולא אמר , "אראנו נפלאות"

כי יחזרו לבוא בעולם , לאותו הדור עצמו היוצא ממצרים
כימי צאתך ' ולהתגלגל בדורו של משיח לראות נפלאותיו ית

 מארץ מצרים





















 

gG 

 
ש "כמ, יען בהיות השכינה בגלות עם ישראל מסתרת עצמה

כדי שלא לעשות להם נפלאות טרם ', ואנכי הסתר אסתר וכו
ולא נגלית , נסתרת בקרבנו, לכן אמר בקרבנו, זמן הגאולה

 לפנינו


 

 



 













































  






 

gG 

 
הם ', אמר נגד כל עמך וכו, כנגד מה שאמר וסלחת לעונינו

,  כיוון שטרח וייגע בהםהבטיחו כי, הערב רב עמו של משה
, כי כולם יתגלגלו בדרא בתראה, לא יגע לריק ולבהלה

 סיבת מיתת משה במדבר היתה –ויתוקנו אז בזכותו 
להבטיח את דור המדבר שנקברו שם שכולם יחיו בזמן 

ש "וז, תחיית המתים ויבואו עם משה בזכותו והוא לפניהם
יות וראה כל העם אשר אתה קבור בקרבו עמהם וגם אות

 רו שווין"ו וקב"קרב














 
gG 

 



  

 
תחיית המתים העתידה תהיו בכל הארץ בכל מקום שיש בה 

 תחיה העתידה תהיו בכל הגויים -מתי ישראל קבורים שם
ש ורבים מישיני אדמת עפר יקיצו "ובכל שבעים אומות כמ

יחזרו למות , כ אותם שאינם הגונים כלל"אלא שאח, 'וכו
כי כל האומות יקומו בעמק , וילכו לחרפות ולדראון עולם

, זולת דור המבול ואנשי סדום ודור הפלגה, יהושפט לידון
 שלא חיים ולא נידונים






















 

gG 

 



 

 
דור המדבר היתה להם תרעומות על משה כי הוא גרם להם 
את כל רעתם ומיתתם במדבר על שהוציא עמהם את הערב 

הם דור , לכן וראה אז כל העם, כי הם החטיאם תמיד, רב
אשר עשה את הנפלאות לפני הערב ' את מעשה ה, המדבר

והנה נורא הוא ופלא המעשה , םרב גם הם כי החייה אות
כדי שיראו את הנפלאות , הזה שהחיה את הערב רב גם הם

רק את אשר עשה , אינם הנפלאות' באופן כי מעשה ה, ההם
ויכירו וידעו , למען הראותם את הנפלאות, להחיותם גם הם

ויכירו , "אשר אני עושה עמך"ש "וז, כי בעבורך עשיתי זה
כי סוף סוף , אות הערב רבכי הסמכתי על ידך באין הוצ

כי יהיו אז גם הם ', ויזכו לחזות בנועם ה, יתוקנו היטב
 צדיקים גמורים
















 
gG 

 



 

 
,  כל העולםאם ידחם ויחזרו לסורן יהיה חילול השם בעיני

כמה ' ויהיה עונו גדול מנשוא שאין לו כפרה גודל חלול ה
 גם כי ידחה רבי רבבות גרים הם וזרעם עד סוף הדורות, הוא



































 



  


















 




















 

 



  

 
 ויקומו לצחק עבודה זרה גמורה




 
gG 

 
בני בלעם היה ראשי הערב רב ומצאו טס זהב שהשליך 

סף שהיה כתוב בו משה ארונו בנילוס להעלות ארונו של יו
וכפי זה פשע , עלה שור ועל ידי כן יצא העגל הזה מאליו

משה פשע גדול שלא שמר הטס ההוא לבל יקחוהו הערב 
ש לך רד כי שחת עמך בני בלעם ראשי הערב רב "וז, רב

כי בטס ההוא עשו את , ואתה גרמת בניזקין, בעשותם העגל
על ידי כח כי מאליו יצא מדבר , ואין לאהרן שוה עון, העגל

ש עשו להם ולא "וז', ועל ידי כן וישתחוו לו וכו, הטס ההוא
ואולי היה בכח , כי אם הם על ידי הטס הנזכר, אהרן עשאו

אדם לא היו בו שום רוחניות ולא היו מחשיבין אותו כלום 
רק כשראו שהוא עלה מאליו מן האש , להשתחוות ולזבוח לו
וא המעלה את כמו כן האמינו כי ה, מצוייר בצורת עגל

ולכן ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר , ישראל ממצרים
 כמו שהוא העלה עצמו מן האש', העלוך וכו












 

 



  


























 

gG 

 
מי ששחת הוא עמך הערב רב אשר , "לך רד כי שחת עמך"

 ולכן רד, אתה העלית ולא ברשותי






 



 



























 
gG 

 
אחר שחטאו לעצמם גם החטיאו לישראל ויאמרו להם אלה 

ושתיקה , וישראל שתקו ולא מיחו בידם', אלהיך ישראל וכו
והנה רואה אנכי כי עם קשה עורף , דמיא כהודאה חס ושלום

אומרים אלה  הוא מלהאמין בי כיוון ששמעו את הערב רב
כ ועתה "אלהיך ישראל ושתקו ולא מיחו וכהודאה דמיא וא

י "אעפ, כיון שגם עד עתה עדיין אינם מאמינים', ניחה וכוה



  
ולכן הניחה לו , שוב אין בהם תועלת, ששמעו בסיני את קולי

 'וכו




































 

 



 

 
, בענין ישראל' והב, בענין הערב רב' הא, דבורים דברת לי' ב

והנה אני איני מחלה פניך ', ש ראיתי את העם הזה וכו"כמ
וזה לפי , על הערב רב אף כי עליהם דברת עמי בראשונה

אך מה שאני מחלה פניך הוא על ישראל , שהוא נוגע לכבודי
 יכי כבודך חביב עלי יותר מכבוד, עמך






















 

gG 

 
כל זה איני מתפלל רק על עמך כי מה שדברת אלי בראשונה 

ועשה בהם י שנוגע לכבודי איני חושש "בענין הערב רב אעפ
 אם תאמר כי אדרבה אין הערב רב ראוין לכל כך –כרצונך 

 



  
 גם התנחומין –אינו כך , עונש כי אינן עמי ואינם מצווים

 היה על עמו ולא על הערב רב






































 



  


 
gG 

 
אם כן ראה כי הגוי הזה למעוטי , הערב רב הם שהכעיסוך

ולא מפני שלא , עמך ולא כפרו בךהנה תמיד היו , הערב רב
 המלאך אינו –מיחו בערב רב יספיק למחות שמם חס ושלום 

 בשביל ישראל אלא בשביל הערב רב























 

gG 

 



 

 
ה בכור הברזל "הערב רב היו תערובות טוב ורע שצירפן הקב

שלא היו עדיין על , לכן מל אותם יוסף בשני הרעב, במצרים
 כי לא פסקה רעה זוהמתם, מנת להוציאם








 

gG 

 
 נקרא פשע לא היו בישראל אלא בערב רבלהכעיס ה





 

gG 

 

– 
 

ורצה לפרוש אותם , ת מאס בערב רב על שעשו העגל"השי
ל "כענין מה שאמרו רבותינו ז, מכלל ישראל שלא יחטיאום

 

 



 

ולא רצה לקבל מידם תרומת , קשים גרים לישראל כספחת
 בענין השבת כתוב כי אות היא ביני ובין בני –המשכן 

כ כשירד מן הר "מוצאי יוה במחרת –ישראל ולא בין ערב רב 
סיני עם לוחות השניות רצה להקהיל את בני ישראל 

כדי שלא יתחברו עם הערב רב , ולעשותם עדה בפני עצמם
 עוד שלא להחטיאם






















 
gG 

 



  

 
ת שברא שמים וארץ "השבת הוא אות לעדות אל השי

ושנים עשר שבטי , ת ימים וביום השביעי שבת וינפשבשש
יה הם עדות אל סבא כי מעידין עליו שברא העולם והן עדים 

ש עדת בני ישראל ולא כן הערב רב "וז, כשרים ראויין להעיד
 שאינן קרויין עדה ואינן ראויין להעיד









 

gG 

 
לא רצה לקחת מהם תרומה , יען שהערב רב עשו העגל בידם

כ בישראל "משא, למען לא תהיה להם כפרה, אל המשכן
 עתה ביקש להקהיל –שלא חטאו רק על שלא מיחו בידם 

 את ישראל לבדם לבל יתחברו בהם הערב רב













 

 



  



 

gG 

 
 –' נתן טעם במה שדחה את הערב רב ואמר את כל עדת וכו

ושם נאמר ששם עלו ' ירושלים הבנויה כעיר שחוברה וכו
ולכן דוגמתי לא " עדות לישראל סבא"שבטים שבטי יה 

שבטי יעשה המשך התחתון הזה אלא מתרומת בני ישראל 
 יה הנקראים עדות לישראל
















 
gG 

 
קחו , הקפיד שלא יהיו חלק לערב רב במעשה המשכן

צמיכם בבתיכם גם קחוה אתם מע, מאתכם ולא מן הערב רב

 



  
למען לא ירגישו בזה הערב רב , שלא על ידי גבאים בצינעה

כל נדיב לבו , ואחר שהפרשתם אותה בבתיכם, ויחזרו לסורם
שלא יהיו פתחון פה , י גבאים"יביאיה הוא בעצמו שלא ע

וישיבו להם , לערב רב על הגבאים למה לא גביתם מבתינו
 יש לנו ואדרבה תרעומות, הם התנדבו מעצמם והביאוה
ולא , "כל חכם לב בכם "–עליכם למה לא עשיתם כהם 

ולא יצטרכו אל ', וכו" ויעשו"מאליהם " יבואו", בערב רב
 שלוחים לקרוא אותם בפרהסייא
















 
gG 

 

– 
 

לפי שעשו את , ה לקבל נדבה מיד הערב רב"לא רצה הקב
כי לא התפקדו בתוך בני ,  פסל נדבת הערב רב–העגל 

 ענין עשיית המשכן היה –ישראל מצות נדבת המשכן 

 



 

וזה , ה מחל להם עון העגל"להיותו עדות לישראל שהקב
 כי ישראל, בראותינו שאחר העגל בא והשרה שכינתו בתוכם

כ בערב "משא, עונם קל כי לא עשו העגל רק שתקו ולא מיחו
לכן , וגם כי עשו את העגל ממש, רב שאין להם זכות אבות

 ולא לקח מידם מאומה לנדבת המשכן, לא נתכפר להם

















 
gG 

 
ה "על שם שהוא עדות לישראל שהקב" משכן העדות"

ואין עדות זו גמורה אלא לישראל , השרה שכינתו בתחתונים
רגלים לכל רוח ורואין בעיניהן ' החונים סביב של המשכן ג

כ בערב רב שהיו חוץ "בהעלות הענן ובחנותו על האוהל משא
י כבוד כנודע ובפרט שהיו מרוחקין מאוד מן המשכן לעננ

ב מיל שהוא מחנה ישראל כנודע נמצא כי פסל את "שיעור י
 הערב רב מעדות זו ולכן לא לקח מאתם נדבה למשכן כלל




 

 



 







 
gG 

 
 הערב רב שחטאו במעשה לא –אלה פסל את הערב רב 

וישראל שחטאו , נתכפרו כלל ולא לקח מידם נדבה למשכן
אבל נתרחקו , נתנו נדבה ונתכפרו, חטא קל שלא מיחו
והלויים שלא חטאו כלל לא הוצרכו , מעבודת המשכן בגופם

וזה יורה חיבה , ןלנדבה ולכפרה ועוד שנכנסו בעבודת המשכ
 יתירה לאין קץ






















 



 































 

gG 

 
להיות מלאכת , ה לקבל נדבה מיד הערב רב"לא רצה הקב

כי לכך נקרא משכן , המשכן בתכלית השבח והקדושה
כי הזהב , נס אחד, "כל הזהב העשוי למלאכה "–העדות 



 

, וגם נס אחר, וא לגדר מלאכההזה היו עשוי מאליו בטרם יב
כי הנה ראינו כי הזהב והכסף והנחושת היו בצמצום גמור 

ולא פחתו ולא הותירו כלל שום מין משלשתן ממה שהוצרך 
 כל הזהב –להורות כי היא מלאכת קודש , למלאכת המשכן

שהוצרך להעשות בו מלאכה הנה להיותה מלאכת הקודש 
 שהיה הזהב בעת היה בה די וסיפוק מצומצם כשיעור מה

להיותו מפקודי העדה הקדושה ולא , התנופה כשהביאוהו
וזו הוראה נפלאה לקדושת מלאכת , מערב רב בא בצמצום

 ולכן לא רצה שישתתפו בו הערב רב, המשכן





























 

 



 

 

– 
 

כללות בני ישראל חטאו במחשבה כראותם כי ויצא העגל 
אבל לא חטאו במעשה , הזה חשבו אולי יש בו קצת ממשות

כי הערב רב , העגל כי הם לא עשו אותו וגם לא דיברו מאומה
ולא ,  אלה אלהיך ישראלהם עשוהו והם המדברים ואומרים

'  אהרן ושני בניו בלבד הם נדב ואביהו וגם ע–נאמר אלהינו 
זקני ישראל חטאו בחסימת פיהם ובמניעת דיבורם אשר לא 

כי הרי , הוכיחו את הערב רב בדברים כשרצו לעשות העגל
וכאשר הערב רב ראו , אלו לבדם העולים עם משה להר סיני
ינו ראו את משה והוא כי בושש משה היה להם לאמר עינ

, המתינו עוד יום אחד על הספק, הגיד לנו זמן עמידתו בהר
ואל תחטאו חטאה גדולה כזו אשר לא יהיה לכם ולנו כפרה 

, אבל אהרן לבדו חטא עוד חטא אחר זולת מניעת הדבר, עוד
וגרם , וגם שבנה מזבח, כי עשה את העגל במעשה ידיו

אמנם , ז" לעשהערב רב הקריבו עליו עולות ושלמים
וגם בבחינת דיבור ממש לא , מחשבתו וכוונתו טובה לשמים

 חטא אלא במניעת דיבור












 



 

















 
gG 

 
 שיתקן מה שחטא בבנין המזבח רמז לו, "קרב אל המזבח"

 וגרם אל הערב רב שיקריבו עליו קרבנות, לעגל

















 



 




 
gG 

 
בהם לבדם בחר להראות להם את ', וירא אליכם כבוד ה
כי עשו את העגל , ולא אל הערב רב, כבודו פנים בפנים

 והחטיאו את ישראל ואין להם כפרה גמורה





 
gG 

 
לכן עתה קרב , כנגד מה שבנית מזבח לעגל, קרב אל המזבח

לכפר בנין ', ח הידוע שהוא האמיתי אשר לפני האל המזב
 ולהיות כי אתה חטאת וגם גרמת בחטאתך –המזבח האחר 

ואם , אם בכוונתך מחשבה רעה, להחטיא גם את ישראל
לכן צריך , שהערב רב העלו עולות ושלמים על המזבח ההוא

 כדי –שתכוון במעשה קרבנך לכפר בעדך וגם בעד העם 
לזה לא קראם בשם ,  הערב רבלכלול גם מה שהחטיא את

, אלא בשם העם סתם, בני ישראל ולא בשם עדה כבתחילה
 לכלול גם הערב רב







 

 



 













 
gG 

 
כאשר בני ישראל חטאו במוכרם את יוסף למצרים הנקרא 

המשיכו את יעקב אביו ובניו וירדו אחריו למצרים , עגל
לכן לא היו ישראל יכולין ליגאל עד אשר ויקח משה , בגלות

היו תמיד ,  אלו לא מכרו את יוסף–את עצמות יוסף עמו 
ועתה בצאתם , מקבלין את התורהבארץ כנען ושם היו 

כי נתערבו , באה להם רעה אחרת, אף כי נגאלו, ממצרים
עד אשר לסיבתם , וגרמו להם כל הרעות, עמהם הערב רב

יען כי , וכוונת הערב רב היתה, ובפרט עון העגל, מתו במדבר
ידעו כי היה מוכרח שישיבו בני ישראל את עצמות יוסף 

ושש משה המוליך את ובראותם כי ב, למקום שגנבוהו
כי , בחרו לעשות צורת עגל תמורת יוסף, עצמות יוסף עמו

 בזכותו יורה אליהם את הדרך ילכו בה








 



 










 
gG 

 

– 
 

הערב רב אף על פי שנתגיירו ונתחייבו בכל המצות כגר 
כי , אבל לענין קדושים תהיו לא נכנסו בכלל, כאזרח יהיה

שיהיו מופרשים ומובדלים לעם , ענין קדושה לשון פרישות
קדוש ומופרש מכל ' סגולה בקדושה נפלאה כמו שאני ה

אומות כך אתם שבחרתי ' שרי ומלכי ע' ם ומן עצבא המרו
בכם להיותכם עמי ואני אלהיכם תתדמו אלי להיותכם 

ש דבר "וז, אומות תחתונות' מופרשים וקדושים יותר מכל ע
עדה בפני עצמו מובדלת מן הערב , "עדת בני ישראל"אל כל 

כי אין הערב רב נכנסים , ותדבר להם תחילה שבחם, רב
ואלו , כי אלו בני ישראל, בר שבקדושהעמם בחשבון לכל ד

כ "אח, כ שתגדיל שבחם בעיניהם"ואח, אומות' בני ע
כ ראוי הוא שקדושים תהיו מכל העמים "ואמרת אליהם א

 'כי קדוש וכו, ותתדמו אלי, ואפילו מן הערב רב



 



 




















 
gG 

 
כיון , ואם תאמר למה לא תצוה גם את הערב רב בכך

כי ', לזה אמר איש אמו וכו, שנתגיירו והושוו בכל המצות
, הנה רוב המצות החמורות שבתורה אינם יכולים לקבל

ז ולמען " למען ייטב לך בעוהכיבוד אב ואם שנזכר שכרה
אם כן , ב להיותה חמורה מכל המצות"יאריכון ימיך בעוה

' לכם בני ישראל שכתיב בכם ויתיילדו על משפחותם בס
תוכלו לקיים איש אמו ואביו , יחוסיהם עד יעקב אבינו

אבל הערב רב או האומות אינם מכירים אביהם , תיראו
צוה אותם איש אמו ואיך א, כי כולם נואפים ממזרים, ואמם
 שבטי יה עדות לישראל –ואינם מכירים מי אביהם , ואביו

 בשבת כתיב כי אות –כ בערב רב "משא, שאין בהם פסולת
וגוי ששבת חייב מיתה כי לא ניתן ' היא ביני וביניכם וכו



 

 –והרי השבת שקולה ככל התורה כולה , אלא לישראל
בדו עבודה כבר הערב רב ע, עבודה זרה החמורה מכל התורה

וכתיב ויעשהו עגל ' זרה באומרם קום עשה לנו אלהים וכו
ה קנטרין היה בו כמנין מסכה והרי עברו על "כי קכ. מסכה

עזבו , והרי עשו אלהי מסכה, ואלהי מסכה לא תעשה
אלהים חיים הנותן להם מן מן השמים ועבדו לשור אחד 

 שהם נותנים לו עשב משלהם ואוכלו






         


























 



  








 
gG 

 

– 
 

וגם הם נתגיירו , הערב רב היו לאין קץ מרובים מן ישראל
למנות את ישראל לידע ' אם כן למה ציוה ה, וקבלו התורה

ספר צבאיו יתברך וכמה הם נחלתו וגם את הערב רב גרים מ
י שנתגיירו אינם "כי אעפ, כ אותם עמהם"שנתגיירו ימנה ג

כי תכלית המספר , ונחלתו אלא ישראל לבדם' נקראים עם ה
הזה לישא ולרומם את ראש בני ישראל לבדם ולא את הערב 

,  בני ישראל יש להם יחס גדול בכמה מיני יחוסים–רב 
 כ בערב רב בני זנונים המה ואין להם יחס כלל"משא











 



 








 

gG 

 

– 
 

אמנם בני ישראל שהיו עבדים במצרים והורגלו בלחם צר לא 
אבל האספסוף שהיו מצרים , הרגישו שחסר להם בשר

ל במעלה ובעושר כי לזה לא אמר "שרים ונכבדים ערב רב ר
נתאוו , והיו רגילין בתענוגי מלכים, ערב רבערב הרבה אלא 

האמנם אמרו בלבבם אם בני ישראל שהם עתה , לאכול בשר
, ראשים עלינו מסתפקים בלחם לבד אין לנו פה לשאול בשר

 ולכן התחכמו להסית את ישראל












 



  






































 



  

 
לשורפם ולכלותם לאין '  ותבער בם אש ה–ענין מתאוננים 

 גם אשר בערה – אלו לא היו בני ישראל רק ערב רב, מרפא
ה לכלותם "עם כל זה לא רצה הקב, בהערב רב' בם אש ה

וזה , אבל ותאכל בקצה המחנה שלהם ולא בכולו, כולם
ואז והיתה להם בושה לצעוק , לראות אולי ישובו בתשובה

כי הכירו חטאם שנתכוונו לשתעלה רעתה באזניו ', אל ה
 האש ותשקע' וישליכם ולכן ויצעק העם אל משה ויתפלל וכו

כי זה היה רצונו יתברך , במקומה ולא נתפשטה יותר
ועדיין ראה הוא יתברך כי כיון ששרשם , כשישובו בתשובה

מוכרח הוא שבמרדם , רע ומר ולא שבו אלא מיראת האש
ולכן נקרא שם המקום ההוא הפרטי שהוא , הם עומדים

כי , כדי שלא יוסיפו עוד לחטוא, "תבערה"בקצה המחנה 
ולולא שבו בתשובה לא ',  בם ממש בערה אש היזכרו כי הנה

שאין זה טבע האש ואם יחטאו , היתה נשקעת במקום פרטי
 כיון ששרשם מר הוסיפו עוד –תחזור האש ותאכלם לגמרי 

 לחטוא

















 



 


 


















 



















 

 



 













 












 

gG 

 
אחר הבכיה הגלויה כשראום בני ישראל את הערב רב 

והזכירו ויאמרו , ואז נתחברו יחד שניהם, בכו גם הם, בוכים
העריות , האספסוף בוכה על שתיהן, בפיהם מי יאכילנו בשר

, ובני ישראל בוכין על הבשר בלבד ובפיהם, בלב והבשר בפה
 אחרת מענין העריותולא היה בלבם תאוה 




 

 



  




















 





 

gG 

 
התאוו , הערב רב תואנה הם מבקשים וכל כוונתם לפרוק עול

 כול גם בשר בבוקר ובערבתאוה אחרת לא





 

 



  





 





































 



  


 






























 

gG 

 



 

 
, כשהערב רב ראו שגם בני ישראל בוכים עמהם על הבשר

וה הראשונה של וחזרו לבכות גם על התאו, לא יכלו נשוא
 עד ששמע משה בפירוש, העריות




















 

gG 

 
בראות משה כי בענין העריות לא חטאו ישראל רק בענין 

לכן לא נתעסק רק , הבשר לבדו הוא שנשתתפו עם הערב רב
 תחילה אני –כי הוא נוגע לישראל עצמן , בענין הבשר לבד

כי עם שמה שהוצאתי ערב רב , מתרעם למה הרעות לעבדך
, והייתי חושב לשרתיך בגייר אותם, ךהיה להיות עבדי

כי , והראיתי בעצמך כאלו חטאתי והרעותי בהוציאם אותם
, הרי אמרת לך רד כי שחת עמך אשר הוצאת שלא כרצוני

 



 

לך ליתן לי על ' ועוד יש גדולה מזו כי אדרבה שכר גדול הי
ולא די זה , שהוצאתים וגיירתים ולהיות מוצא חן בעיניך

 אלא שעשיתנו רע



















 
gG 

 
, למה הרעות לי לשום משא כל העם לרבות גם ישראל

ניחא שתשים משאם עלי שאצטרך אני , בשלמא הערב רב
, וכי האנכי הריתי, אבל משא ישראל למה, להתפלל עליהם

כענין האב לשתאמר אלי , כענין האם אם אנכי ילדתיהו
כי גר , ידתיהווהרי הערב רב לבדו אנכי יל', שאהו וכו

אבל , וילדי הם, ואנכי ילדתים, שנתגייר כקטן שנולד דמי
כמו שכתוב , ישראל הנרמז בריבוי כל העם הזה אתה אביהם

ולמה תאמר אלי שאהו לישראל , אלהיכם' בנים אתם לה
, אתה לישראל,  היה ראוי שנחלק המשא בינינו–בחקיך 

 



 

, כל העםאבל אנכי לבדי לא אוכל לשאת את , ואני לערב רב
כי כבד ,  איני צועק אלא על הטורח–הם ישראל וערב רב 

הוא הטורח הזה בעצמו לסבול צעקת ישראל וערב רב 
 ותרעומותיהם



































 

 



 



















 
gG 

 

– 
 

ישראל היו תוך ענני כבוד אשר היו מיישרים את הדרכים 
גם ענן אחד , כמישור והיו מוקפין מהם לבל יכם שרב ושמש

והיו כרוכבים על סוסים ילכו ולא יעפו , מהם תחתיהם
אבל הערב רב היו הולכים , ונהנים שם מזיו השכינה

כי היו ,  ושרבברגליהם שלא על גבי ענני כבוד מוכים משמש
 והם סובלים תוקף צער הדרך, חוצה אל העננים




 

 



 



































 
gG 



  

 
כי המן , אף אם בני ישראל מתו במדבר היו שבעים מכל טוב

כ אנחנו הערב רב "משא, היה משתנה להם לכמה טעמים
שלא היו אוכלין את המן עצמו הנקרא לחם מן השמים אלא 

, ותו ברחייםהפסולת שהיה נשאר מן המן אחר שטחנו א
אשר אז נקרא לחם , והיה טעמו כטעם לשד השמן ולא יותר

היו , כי אחר שהוציאו ממנו שמנו ודובשו, הקלוקל המקולקל
באופן כי לחם גמור לא היינו , נותנין לנו הפסולת המקולקל

אשר לא , אלא לחם הקלוקל שהוא הפסולת, אוכלין כלל
א לשד אל, היה משתנה לטעמים רבים מתוק ומר וחמוץ

ואין דבר שנפש האדם קצה בו כמו מי שמתמיד , השמן
 ש ונפשינו קצה"לאכול דברים שמנים וז

























 



 


 

gG 

 
אחרי מות מרים לא חזרה הבאר כבתחילה להשקות גם 

ואת בעירם גם כן , רק את ישראל הנקראים עדה, הערב רב
, כלומר לנו, " מיםואין"וזה הוא שאמרו הערב רב , ומקניהם

 כי לישראל יש מים






 
gG 

 
הערב רב שהיה התערובות הרע שנתערב מעת שחטא אדם 

ושם , היה על ידי זוהמת הנחש שהטיל בחוה, הראשון
ועל כן עתה היה , ה"נתערבה בנפש הטוב של משה רבינו ע

העונש שלהם על ידי שילוח הנחשים השרפים לנשכם 
כיון שלא רצו להתקן מאותה הזוהמת של , וליפרע מהם

 הנחש הקדמוני






 

 

 



 

 
, ת לא היה ברצונו להעלותם"זה עצמו היה הסיבה למה השי

ה המולך על " שם הוי–כי עדיין לא היה ראויים להתקן 
כי שם אלקים , הוא אשר שלח בהם את הנחשים, ישראל

והוא אשר , הוא אשר הוציאם ממצרים, המולך על גויים
ת "ואז גמר השי, ולא יחפוץ להמיתם, השתדל לתקנם

 כל אותם הערב רב שהם עם רב –תם שם במדבר בדעתו לכלו
ואז , ונשארו בני ישראל לבדם, מתו ונכרתו מתוך בני ישראל

הובררו כל הסיגים ונשארו ישראל לבד כסף צרוף ונכנסו 
עדיין זמנם ' לבדם לארץ ואין זר אתם כי הערב רב לא הי

 להתקן




















 

gG 

 



 

 
כי ישראל לא היה , "וחמושים יצאו בני ישראל ממצרים"

עם , "עם רב מישראל "–בערך הערב רב אלא אחד מחמשים 
 שהיו רב וגדול יותר מישראל




 
gG 

 
' כי הי, הנאחזין במשה רבן של ישראל, וימת אותו העם

 סיגים נשמתו


 
gG 

 
 עדיין –יו עבורם כל הקלקלות שנמשכו לישראל במדבר ה

המיתם במדבר כדי שיכנסו ישראל , לא היה זמנם נתקן כלל
ולא יכנסו עמהם להחטיאם גם , לקיים מן הסיגים, לארץ
כולך יפה רעייתי ומום "ועל אותה שעה הוא אומר , בארץ

כי קצתם אותם שכבר היו , ואז הכירו הערב רב, "אין בך
ואמרו , נםראויים להתקן הכירו את חטאם והתודו את עו

מתו אז , אבל אותם שלא יכלו להתקן', חטאנו כי דברנו וכו
והמתוקנים הכירו כי גם שחטאו בדברים נגד שם , כולם
ה אשר "הנה חטאם עולה יותר למעלה עד שם הוי, אלקים

כי עתה ידענו כי כוונתך טובה , הוא שלח בהם את הנחשים
 העליון לפי שאנו מן עירוב זוהמת נחש, תמיד עלינו לתקננו

לכן , וראיה לזה כי לכן שלח בנו את הנחשים, שהטיל בחוה

 

 



 

העיקר הוא כי יסיר הנחש הפרטי העליון ההוא אשר הוא 
וכשיוסר הוא , מזל ושר על כל אלו הנחשים הנושכים אותנו

ובכן נהיה , מקטריגו העליון וגם יוסר הזוהמא שהטיל בנו
 םוממילא יוסרו הנחשים התחתוני, נקיים ומתוקנים





























 

gG 

 



 

 
כראות השם יתברך את אלו הנשארים מהערב רב שהתוודו 

אז אמר למשה עשה , וכבר הגיע זמנם ליתקן, בתשובהושבו 
כי אלו הערב רב הנשארים הלא , לך שרף להנאתך ולטובתך

 ובהיותם מתוקנים יש לך תועלת גדול לך, הם מחלק נשמתך




 
gG 

 
בראשונה היו חושבין שכיוון ששרשה מזוהמת הנחש 

והיו רוצין , ת אלקי ישראל"העליון אין להם חלק בהשי
לעבוד אל הנחש העליון אשר הוא חלקו הנקרא אלקים 

יד , דעתם הזו הנפסדתת להרוס "ולכן השי, אחרים
ועל כן ידעו , הנחשים השרפים היתה בהם להומם ולאבדם

והיו מביטין אל הנחש , ת מלכותו בכל משלה"כי השי
, וגם היו מסתכלין כלפי מעלה, העליון השורש שלהם

ת הוא נכנע ומעשה "להורות כי הנחש אלהיהם תחת השי
ך היו ועל ידי כ, אין זולתו יתברך בשמים ובארץ, ידיו הוא

 מתרפאים











 

 



 





 

gG 

 
רצה , אחר שהערב רב האלו הנשארים שבו בתשובה ונתקנו

להכניסם תחת כנפי השכינה בענין כל הנסים הנעשים ' ה
קדושים וליתן להם ממימי הבאר אשר הם מים , לישראל

 במעשה נסים





 
gG 

 
ר שבו רצה לומר מן הענין הזה אש, ומשם, "ומשם בארה"

ולכן נקרא , משם זכו שנמשך להם הבאר, הערב רב בתשובה
כי עד עתה היתה מכונסת ולא היתה , בארה לשון נקיבה

ועתה ילדה כדוגמת , מוציאה תולדותיה רק לבני ישראל
להשקות גם את , הנקיבה שמגלה תולדותיה ומוציאה לחוץ

 הערב רב







 

 



 









 

gG 

 
, הערב רב למשה אסוף את העם הם' הוא הבאר אשר אמר ה
כי , ומשם בארה לבחינת הערב רב, ואתנה להם גם כן מים

כבר משעת מיתת מרים חזרה להם הבאר , לבחינת ישראל
, שעתה נתחדש נס אחר,  כיוון שכן הוא–לישראל בלבד 

, ר הוציא עוד מימיו להשקות גם את הערב רבוהיא שהבא
, רצה לומר באופן זה, לכך אז ישיר ישראל את השירה הזאת

ותעשה , שתעלי עוד את המים עד פיה, והוא עלי באר ענו לה
עד יפוצו מעיינותיה , נחל נובע מתפשט ברחובות פלוני מים

 חוצה לענני כבוד אשר שם מושב הערב רב














 

 



  

 
והיתה , מאחר שניתנה במתנה לישראל, "וממתנה נחליאל"

עתה נעשית , בבחינת באר חפרוה בלבד לצורך ישראל בלבד
על פי , נחלים עצומים שנמשכו מהבאר ההיא, "נחליאל"

וזה הענין נמשך , להשקות גם הערב רב, ת אל ישראל"השי
ם נגנזה וש, עד שבאו לבמות והגי ונשקפה על פני הישימון

 הבאר בימה של טבריא

















 
gG 

 



 

 
ל אלו התלמידי חכמים "דרשו חז, "את והב בסופה"

ואחר כך אהבה , ם זה על ההלכהשבתחילה מתקוטטים זה ע
כי כל המריבה שרבו , כי למדו זה מכאן, והענין, בסופה

כי , חזרה להיותה אהבה בסופה, הערב רב על משה בתחילה
ונתן להם , ת"ונתקנו ונאהבו לפני השי, חזרו בתשובה
לפי שעל ידי המריבה הזו באו לידי היכר , ממימי הבאר

 ה"ב בגימטריא אהב" וה–וחזרו בתשובה , השגחתו יתברך


















 

gG 

 
 לפי שלא נטעה לאמר כי ,ולא אמר בסוף, "בסופה"את והב 

ו ביניהם שנאה וקטרוג ולבסוף נשתנה "ח' בתחלה הי
אלא , אמנם לעולם היתה האהבה קיימת, משנאה לאהבה

והיו הרואים חושבים , שבתחילה היתה מסותרת ולא נגלית

 



 

ואחר כך בסופה של האהבה נגלית איך , ו שנאה"שהיה ח
 שמתחילה ועד סוף אהבה היתה



















 
gG 

 
 היה הבאר עצום בתחילת הבאר בתחילת הארבעים שנה

, ומשקה את בני ישראל ואת הערב רב הנקראים עם סתם
ועתה במות מרים נתמעט קצת כחו במיתת מרים ולא נתחזק 

ולא יצא רק להשקות את ישראל הנקראים עדה , כבראשונה
ואז צעקו הערב רב כאשר נסעו מהור ההר , ולא את הערב רב

דבר כי דרך ים סוף ואמרו למה העליתנו ממצרים למות במ
 אין לחם ואין מים






 

 



 












 
gG 

 
 רר אלף רגלי לבד מנשים וטף וערב רב וצאן ובק"ת
























 



 


 

gG 

 

– 
 

כי מואב , מואב לא נתיירא מפני בני ישראל, "ויגר מואב"
רק נתייראו מפני הערב רב שאין , אינה בכלל ארץ ישראל

אפשר שירצו לרשת את ארץ , להם חלק כלל בארץ כנען
 מואב להתיישב בה











 

gG 

 
כי בני ישראל , הערב רב הם רבים מישראל, "כי רב הוא"

 עיקר יראת מואב הוא –מחמשים מהערב רב ' היו רק א
 –וגם קצת יראה היה להם מפני בני ישראל , מפני הערב רב

אלא ,  יכולים להלחם כמו ישראלערב רב לא במעשה נסים

 



  
ואם כן גם אנחנו מואב אתנו זרוע בשר , בזרוע בשר הם באים

 כי גבורת מואב נפלאת היא














 
gG 

 
כי כראות בני ישראל כי מואב נלחמים עם , מואב חשבו

יבואו בני , ב אשר לא נצטוו באל תצר את מואבהערב ר
והנה בני ישראל , ישראל וילחמו גם הם ויעזרו את הערב רב

אז ויקץ מואב מפני , בזרועו יתברך ובמעשה נסים הם באים
 בני ישראל











 

 

 



 

 
והשנית , האחת טבעית עם הערב רב, היו להם שתי מלחמות

 דרך ניסים עם ישראל




















 



 

gG 

 

 



 

 
כי כל הערב רב שהם כפליים , אנו יראין על ענין המזונות

ומוכרח הוא שיתפשטו בארצינו , מישראל וגם מקניהם
כלחוך השור שאין , ולא ישאירו לנו מחיה, לבקש מזונות

 מן ברכהבלחיכתו סי
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אף על פי שאין יראתם אלא מן הערב רב שלא נטלו חלק 

עם כל זה יראים אנו כי גם , בארץ ויבקשו לקחת את ארצינו
, ו אלא שהם עצמם לא ירשו את ארץ מואבישראל לא נצטו

, אבל אם הערב רב יבואו לרשתה ותכבד יד מואב עליהם
קאי על בני ,  ילחכו הקהל–יבואו בני ישראל ויעזרום 

והנה הם באים בדרך , כי קהל גרים לא איקרי קהל, ישראל
לא מן הערב רב שנלחמים דרך , ומהם אנו מתייראים, נס

 טבעי
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קפץ עליהם רוגז , בהיות ישראל יושבים בשטים בהשקט

הם אשר החלו לזנות , כי הערב רב לבדם, בסיבת הערב רב
והם אשר , ולהם קראו לאכול מזבחי אלהיהן, את בנות מואב

נאמר על " רים לישראל כספחתקשים ג "–אכלו וישתחוו 
 אשר בהתחברם עמהם החטיאום, הערב רב
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אותם שהעיזו " ראשי העם"אז ציווה משה שיקח את כל 

כי המון הערב רב היו יראים , פניהם להתחיל לחטוא
' שוב חרון אף ה" ראשי הערב רב"ועל ידי מיתת , לחטוא

 מישראל אשר לא חטאו ממש
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כי אין , לא יעשה המשפט הזה רק על ידי שופטי ישראל

 אחר זה איש מבני ישראל –להערב רב שופטים בפני עצמם 
כי , ואז רפו ידי משה והעדה, עצמו בא וחטא עם המדיינית

כי אין , והמה בוכים, ישראל ממש חטאו בזנות כמו הערב רב
 'ואז וירא פנחס וכו, תקנה במה שיוקע את הערב רב לבד
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אמנם ראשיהם ציווה משה , הערב רב עצמם תלה הנגף בהם

יען חטאו גם הם בזנות ובעבודה , להרגם במיתת בית דין
ת העם ודל, אמנם עוונם גדול מנשוא להיותם ראשים, זרה

 ד"ולכן הוקע אותם במיתת ב, ימשכו אחריהם
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 כל אלו המתים במגפה היו ערב רב ולא ישראל
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ואמר כי , תת עוד סיבה אחרת שאינו יכול לקללםבא בלעם ל

ואפילו , הן העם הזה לבדד ישכון מוקפים בענני כבוד לבדם
ערב רב הנקראים גויים הנלוים אתם ונתגיירו עמהם לא 

 

 



 

וכיוון שהם מוקפים , כי המה חוץ לענני כבוד, יתחשב עמהם
, מי יכול למנות זרע יעקב שהם רבים כעפר ארץ, ענני כבוד

 הטיל בהם עין הרע לשרות עליהם הקללהכדי ל
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בכל ימי עולם לא נמצא כענין שני ', וכו" לא איש אל ויכזב"

, ו הנוצרי"והוא יש, עשה את עצמו אלוה' אנשים שהא
וחידשו , םוהוא של הישמעאלי, והשני עשה עצמו נביא

וכל העולם נתחלק לשתי , דתות חזקות קיימות לעולם
ו " ביש–ובלעם נתנבא עליהם תחלה , אמונות אלו בלבד

, אבל אינו בן אדם, כולם מודים שהוא איש ילוד אשת מרים
 צפה בלעם שעתיד איש –ואדם לא ידעה , אלא מאליו נולד

 'אחד להטעות הבריות ולומר שהוא אל וכו
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כי הערב רב הם שחטאו בזנות ובעבודה , "ויחל העם לזנות"
אמנם אחר כך , אבל ישראל לא חטאו רק בעבודה זרה, זרה

אז נתחייבו כל , כשבא זמרי בן סלוא וחטא גם הוא בזנות
, הם הערב רב, יחל הנגף בעם בתחלה ה–ו "ישראל כלייה ח

ו בעון זמרי שהיה "ת לכלות גם את ישראל ח"וחשב השי
ולא , והשיב את חמתי מעל בני ישראל בעבור פנחס, ישראל

 אחר שכבר ההתחלה היתה בעם, כילה אותם באחרונה
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 הערב רב לבדם חטאו
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רב רב רצו לתת אחיזה אל הקליפות אף גם בנקודת הע
 הטיבור מכנגדה בצד האחורים ולהתאחז אף בבינה
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 –הערב רב עשו העגלים בסוד אחור באחור דוגמת הקדושה 

אלה אלהיך "לכך אמרו , לפי שהערב רב מבחינת קין
ועם כל זה , ה של שם אלהים"לרמוז אל אותיות אל" ישראל

 ראשי תיבות של –ל "היו רוצים להמשיך אליו גם בחינת הב
ל שהערב רב היו "וארז, ו"חמור הוא ישק'ונהו ו'ור ק'דע ש'י

 מנשקין את העגל
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אך שגרם החטא בעבור , ראוי היה משה שיזכה למלאך
 וחנוך לא –ב שהיה רוצה לתקנם ולא תקנם ערבונות ערב ר

כי קודם מתן תורה לא היו ערבים זה , היה רוצה לתקן דורו
, והיה מקנא ורוצה להורגם,  אליהו לא רצה בערבות–בזה 

 ונכנס תחתיו אלישע, ונסתלק מערבות
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ל שנה שהיו ישראל במצרים קודם לידת משה "אותן ק
, היה להציל אותן נצוצי קרי של אדם הראשון, ה"רבינו ע

 ניצוצים אלו באו –לכן נידונו בעבודה קשה כדי לצרפן וללבנן 
וגם הם חטאו בעון האדם , הפלגהתחלה בדור המבול ודור 

 אותן ניצוצים שהיו בני –והיו משחיתין את זרעם כנודע 
היו בסוד מצרים , בניהם של אדם אשר יצאו בדור המבול

שמל יוסף להחזירם אל הקדושה בסוד ברית העליון לפי 
ואת העם העביר לערים "שיצאו משם בסוד קרי כמו שכתוב 

יר יוסף הם אותן שמל כי אלו שהעב, "מקצה גבול מצרים
 יעקב אבינו –וטלטלם לצרפם וללבנם ואלו הם הערב רב 

 –וכל אלו היו נוהגין מנהג ישראל , היה גם כן מגייר גרים
הם סוד הערב רב שתנערבו ניצוצין , וגם ערב רב עלה אתם

ה "אך הקב, לכן רצה משה להעלותם, דקדושה במצרים
ולא היה רוצה , ראה שהנה עדיין לא היו מתוקנין וראויין

, ואלו נקראים ערב רב, מינים היו' אמנם ב, להוציאן עדיין
ויש ערב קטן כנזכר בזוהר פרשת תשא שאית ערב רב ואית 

ואלו הם הערב רב שיצאו מדעת העליון הנקרא רב , ערב זעיר
 ת"ב גימטריא דע"ב ר" לכן ער–ולא מצד היסוד הנקרא קטן 
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, כי כולם מסוד הדעת, סוד דורו של משה נקרא דור דעה
כל זה הוא , ב הם מסוד הדעת שבקליפה"ב ר"וכנגדם ער

ועדיין לא , ל שנה"אותן ניצוצין של אדם הראשון באותן ק
 קודם זמנם ומשה היה רוצה להוציאם, היו מתוקנים
ובשביל אלו היה הגלות של מצרים בסוד , ולתקנם תיכף
לכן תמצא כי ,  ערב רב כולם מסוד הדעת–הדעת העליון 

ר כך ויתגלגל " משה עצמו יקום אח–דעת ' ב גי"ב ר"ער
 וקם העם הזה –בימים הללו בדרא בתראה בערב רב עצמו 

כי , ה"ה אותיות מש" אשר בא שמ–וזנה הוא הערב רב 
אמנם סוד הגלגול , כי כולם בסוד דעת,  יתגלגל בתוכםמשה

 אין לך דור שמשה אינו בתוכו להשלים –הזה הוא סוד נעלם 
גם דור המדבר יחזרו בדורינו זה להתגלגל בדרא , הדור ההוא

 ובזה תבין כי רוב אנשי דוריני נשותיהם מושלות –בתרא 
ם לא לפי שהיו בזמן העגל ונתנו הנזמים לעגל והנשי, עליהם

נמצא כי בדור הזה הוא גלגול , רצו לכן הם מושלות עליהם
 דור המדבר והערב רב גם כן ומשה בתוך כולם
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דעת והן מן ' כ מבחי"ת לפי שהיו ג"דע' ב גי"ב ר"ער
וגם לפי שהם חטאו בעגל בהקהל שנאמר , הסיגים שבו

ל אחר לתקנם דכתיב ויקהל העם אל אהרן הוצרך הקה
ולפי שחטאו באלה שאמרו אלה אלהיך ישראל , ויקהל משה

 אמר אלה הדברים, כנגדו שבא לתקן
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, משני צדי יעקב יוצאים שני הארות כדרך הארות המטות
 ומשמאלו עשו אחיו, מימינו סוד ערב רב
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והם , וגם ערב רב, מאחר שנתקננו, ם"ממצרי' ו ה"ויוציאנ
, יצאו עמהם, אותם שהכריח יוסף למול והתחילו להתקן

ולפיכך חזרו לסורם ,  תיקונם נגמר עדייןאלא שלא היה
 במדבר בעון העגל
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אחרונה הרי ' וערב רב באמצע סימנם סער ויניקותם מן ה
 סערה
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כי פנה יום כי ינטו צללי , בשעת מנחה מתעורר מדת הדין

לכן צריך ליזהר ביותר בתפלת מנחה כמו שאמר יעקב , ערב
עבור עשו שבא שולטן , מנחה היא שלוחה לאדוני לעשו
באה שעה שית שעתין , דידיה בסוד וירא העם כי בשש

 בסוד ערב רב, בתראין דיומא
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לפי שהיא , תפילת המנחה צריכין אנו ליזהר בה יותר
: כמו שכתוב, שלוחה עבור מדתו של יצחק שיונק ממנה עשו

לכן וירא העם כי , אוי נא לנו כי פנה יום כי ינטו צללי ערב
 והנה גם הוא –והגיע ערב רב זמן יניקת החיצונים ,  ששבאו

 תפילת שחרית כי –' תפילת ערבית שתיקן יעקב כו, אחרינו
ברון יחד ככבי , הבוקר אור והאנשים שלחו המה וחמוריהם

 אז ויריעו כל המקטרגים, בקר
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ב "ח ניצוצות שהעלו ממצרים מנין ר"רפ, עלה אתםערב רב 

 – מנין רב עלה אתם –ב " ערב ר–ר " כי ירדו לשבור ב–
, ר"כי יוסף הורד למצרים לשבור ב, ויוסף ישית ידו על עיניך

,  גם עלה–לתקן הנפשות , שהוא צדיק אוכל לשובע נפשו
 ם ערב רב עלה"ג
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ל שנים שהוליד אדם "נגד קכ, ל שנה של יעקב אבינו"ק

 כשנולד משה אז כלו ופסקו –הראשון רוחין שדין ולילין 
,  יעקב אמר לבניו רדו שמה ונחיה משם ולא נמות–כולם 

ה " רדו שמ–שרגליה יורדת מות , לבא בקדושה ולא בקליפה
, שנה של משה' כי מן רדו צריך לנכות כל פ, אותיות משה

, ל שנה"שארין רק קנ, הנשמות מסיטרא דטוב' שאז הי
כ הוליד "ואח, ר שהוליד שידים"ל שנה של אדה"כנגד ק

ל שנה שהיו במצרים נשארו "שת בדמותו ובצלמו כן לאחר ק
,  שופריה דיעקב–ת "שנה של משה שהוא דמות ש' פ
 פרעה –ר "מעין שופריה דאדה, "שפרה מלשון תיקון"

 ואותם –אמר כל טוב ארץ מצרים לכם הוא , שידע זה
 וניצוצות –מות מל יוסף במצרים כדי לצרף וללבן אותם הנש

גם הם חטאו בעון זה , אלו באו בדור המבול ובדור הפלגה
 ויוסף ברית העליון הכניס והחזיר אותם –שהשחיתו זרעם 

לקדושה זה סוד ואת העם העביר יוסף לערים מקצה גבול 
אלו שהעביר יוסף הם אותם שמל וטלטלם לצרפם , מצרים
זה שאמר יעקב רב עוד יוסף בני ,  ואלו הם ערב רב,וללבנם

ולפי , שיוסף החיה בברית מילה ערב רב שמל אותם, חי
, שארץ מצרים ערות הארץ ויוסף סוד ברית לכן גלו לשם

 י יוסף ניתקן הכל"וע














 



 































 

gG 



 

 

– 
 

ה לעשות נס "לכן הוצרך הקב, הרן בא מטוב של קיןלפי שא
זה הסוד , "מהרסיך ומחרביך ממך יצאו", במטה של אהרן

, שהם ערב רב בנוי דקין, "ויקהילו העם אל אהרן"של 
שהם , "אתה ידעת את העם כי ברע הוא: "והשיב למשה

 לכן באו אליו, והוא מטוב של קין, ניתלין ברע של קין
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, מחלוקת במכילתא כמה היו הערב רב, גם ערב רב עלה אתם
: וחד אמר, "ם רבוא"ר: "וחד אמר, "ך רבוא"ק: "חד אמר

ובדרך ,  מפרש המחלוקת בדרך הפשט–" ס רבוא"ש"
 לפי שמשה רזא דעמודא דאמצעיתא דמקנן –הקבלה 

 חיליה קא אתייןלכן הערב רב מ, ביצירה
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– 
 

י "ת' ט בגימ"הרי ארר, "י בתוכם"ת-ועשו לי מקדש ושכן"
ומתרגמינן טורי דמלטטיא ובכל דבר הקדוש מתדבקות 

ט "שהוא רזא דארר, י"י מקדש ושכן תש ועשו ל"ז, הקליפה
ה צוה לעשות מתחילה המשכן עם ערב רב "כי הקב, בתוכם

 מאת כל איש שיהיה מוחא וקליפה ביה











 
gG 
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קין , לתרין בנין, נחלק אדם לאחר אכילת עץ הדעת טוב ורע
ומהם נתערבו , הבל מסיטרא דטוב, קין מסיטרא דרע, והבל

 ויקר אל –ב ורע בטו, ונתערב טוב ברע, כל הנשמות שבעולם
, כל הנשמות שהם סוד אור יקר שהם הנשמות בכלל, משה

ו "היא נחלקת י' שסוד א, זעירא' בסוד א, נתגלה אל משה
שיורדין בו הנשמות , שהם סוד זעיר, ו למעלה"למטה י

' ו למעלה הם נשמות מסיטר"בתרין חילוקין אלו דהיינו י
פ "ותכה זה אל זה , י למטה"כ ו"ואח, דטוב הם מצד הבל

נמצא שרמוזים בכאן כל הנשמות שיוצאים , ו הרי קין"י
 מתרין סטרין
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– 
 

ודא גרים לון וימררו את ', דאתפרש מן ה' על שם ו" מרור"
יוד מן , קראן לי מרה כי המר שדי לי, איהו מרור, חייהם

בגין דא נחית , שדי רשימו דברית דיהיב משה בערב רב
 משה מן דרגא

















 

 



 

 
דברים הללו בפסח ' אמר רבן גמליאל כל מי שלא אמר ג

, על חטאו של אדם הראשון קאמר,  ידי חובתודייקא לא יצא
' וב', לתקן קין ותאומתו ב, ר"טיפין אלו שקלקל אדה' ג

טיפין דיליה לא ' ר ב"ואדה, תאומות של הבל הרי שלש
 –רק אחר כך הוליד שת בדמותו ובצלמו , אצלחו קין והבל

נפיק מיניה פסולת , ן"המו-ב" א)בגימטריא(ה "טיפ, אברהם
נפיק מניה , ה"פעמים טיפ'  בגימטריא בק" יצח–ישמעאל 

, פעמים טיפה' ם בגימטריא ג"ב עם סל" אבל יעק–עשו 
 שהיה איש תם בלי פסולת, הצליח
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– 
 

לכן אין בן , ענין ירידת נשמה לזה העולם לתקן גוף של מעלה
אלקים : "זה שכתוב, דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף

כדי לגאול כל הנשמות , בזה העולם" מושיב יחידים
כדמיון ,  נשמות מן העולם יציאת–ההולכים ערטילאין 

וירא יעקב : בסוד, להעלות ניצוצות הנידחות, יציאת מצרים
וכן , רדו שמה להעלותם, כי יש שבר מאנין תבירין במצרים

מוריד שאול ויעל ,  כן הצדיק–היה שגם ערב רב עלה עמהם 
הולך ההורג נפש בשגגה ,  במות כהן גדול–ניצוצות עמו 

  דדינא עמו כל הנשמותכי אז מעלה כל מארי, לעירו
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– 
 

עד , ט לא היו בשבטים"חאותיות , וישבתם לבטח בארצכם
פ שגם בעגל אמר " אע–שבא עכן ומעל בחרם חטא ישראל 

אבל על , על ערב רב קאמר, "אנא חטא העם הזה"משה 
כ בימי שלמה נתהפכו אתוון וישבו "אח, ישראל לא כתיב

 כ טח מראות עיניהם ענין תרין אתוון"אח, טח"ב
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– 
 

וישכן : "כתוב בזרעו בגלות, גין דלא הוה ביה פסולתיעקב ב
' ה: "ואתמר בצאת הגאולה, "ישראל בטח בדד עין יעקב

לא תערבון בהו ערבוביא , "בדד ינחנו ואין עמו אל נכר
דעל זרע , בשביל זה אין מקבלין גרים לעתיד לבוא, הגיורים

מה גפן לא מקבל הרכבה , "גפן ממצרים תסיע"יעקב כתיב 
ולא מקבלין , כן זרעו היו שומרים אות ברית, חרממין א

,  דפסולת דאברהם גרם לישמעאל–הרכבה ממין אחר 
 דאשתעבידו לבנוהי בסוף בגלות, ופסולת דיצחק גרם לעשו
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רבוא שלו אסתלקו ' ומשה וס, במדבר הזה יתמו ושם ימותו
, וכל אלה שמתו היו מן ערב רב, לעילא מעלמא דלעילא אינון

שבחייהם קרוים , הידועים, "ויהי המתים"כמו שכתוב 
 מתים
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ח "ח הוא סוד רפ"סוד פר, "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי"
ב " משה כשהוציא ישראל ממצרים העלה ר–ניצוצות 
 כי מתחלה היה מוטל על יוסף הצדיק שירד –ניצוצות 

' ועלי, "רב עוד יוסף בני חי: "זה שכתוב, למצרים לשבור בר
שיעלו רב , ב ועצום ממנו"אמר פרעה הן עם בני ישראל ר

ו "ו על פ"ד ו"וי למפן ירבה מיל, ו"ל' הבה נתחכמ, ניצוצות
ו "ניצוצות הנשארות שעלה משה אל האלקים לתקן אלו פ

גם את זה , גם ערב רב עלו אתם, ונוסף גם הוא, ניצוצות
כ בא "אח, ם"ם בגימטריא אלהי"פעמים ג' ב, לעומת זה

 ועל זה –את עצמות יוסף להעלות הנשארות ' ויקח'משה 
שאתם אתם חושבין , "רב לכם", היה מחלוקתו של קרח

דושים "לם ק"כי כל העדה כ, שאינו כן, העליתם הניצוצות
אם יש כח בכם , "המעט מכם: "אלקים השיב, ך"ת ק"ר

כמו שכתוב אצל משה , ט"ט מנין מע"לבסם ולהמתיק קי
ל הלא אין "ר, רב לכם בני לוי, "ט מאלקים"ותחסרהו מע"

כ "וא, ט"ט צירופי אלקים שהוא מע"כח בכם להעלות קי
 על דעתיכם שאתם יש כח בידכם להעלות רב איך יעלה

אלקים , על רב ניצוצות, ב" קרית מלך ר–ניצוצות 
שהוא היה , בגימטריא משה, ב"בארמנותיה נודע למשג

ח "והנה פר, וביסם והמתיק כל הניצוצות, ש אלקים"אי
בגימטריא , ת"ש ח"א רי"פרח במילואו פ, מטה אהרן

בית "הרן ל"טה א"ם שהוא סוד מ"ר הפני"ן ש"מטטרו
, ולפי שקרח היה קין, ל"ראשי תיבות בגימטריא מיכא, וי"ל

, הלא אם תטיב שאת, ת פני רשע לא טוב'עליו איתמר שא
שאם תאמר כי קרח , ת"ש ח"א רי"פ, ח"ת רפ"ונרמז בס

, גלגול שלו קין דשרקו ויחרקו חרק עליו שר של גיהנם



 

 בוטח בעשרו הוא יפול נאמר על קרח וכעלה –ו "שכי
 ת קרח"ח צדיק כתמר יפרח ס"ועל סוד רפ, דיקים יפרחוצ
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היה מן , לפי שרצה קרח להיות מלך ולהיות למעלה ראש

כי , ולפי שרצה להיות כהן גדול, ים עד תהום למטההבלוע
,  קרח לא טיפש היה–לכן היה מן השרופים , היה בכור

התרעם על משה ואהרן שכל התלאות , ומטועני הארון היה
והנה , והרפתקאות דעדו עלייהו דישראל בא מן הערב רב

זה , כי משה גרם בלקחו ערב רב, התרעם על שגרמו להם עגל
העיקר ויגוף , ולא עמי ואהרן,י שחת עמךה כ"שאמר הקב

אתם הגורמים , ב לכם" ר–י את העם אשר עשו את העגל "י
כי , הכל בא מכם, כי כל הצרות הצרורות הבאו עלינו, ערב רב

, ך"והם תו, כל העדה כולם קדושים הם מסיטרא דקדושה
ש גבי בני "וכמ, "ונקדשתי בתוך בני ישראל: "כמו שכתוב

ויבאו בתוך הבאים לשבור : וד הקדושהיעקב עשרה שהם ס
ובנוי דערב רב , ראשית תבואתה' כי קודש ישראל לה, אוכל

ומשה סבר שתהיה הקליפה , הם הקליפה אשר סביב המוח
כי לעתיד , לכן לקח עמו, כ מתוקנת לכנוס בתוך הקדושה"ג

 .יהיה כן, ה מן הארץ"לבוא כשיעבור רוח הטומא
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להכניע אלף כוחות הטומאה , שלמה המלך לקח אלף נשים

', ם ה"ובתוכ: זה שכתוב כאן בקרח, וגם כל השרים
, ה"כי ישראל הם כליו של הקב, ך"שישראל הם התו

, אמרה נפשי'  חלק ה–ו נתן בהם ה כביכול מעצמות"והקב
לא עשה כן , הוא חלק אלוק ממעל, ונשמת ישראל וחכמתן

הלא אתם גרמתם ? ומדוע תתנשאו: לזה אמר קרח, לכל גוי
, וכל המאורעות, לנו הצרות בענין עגל שלקחת ערב רב

 הכל בא מהם, וקברות התאוה, מתאוננים
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והוסיפו כי שתים רעות שהיה , גם דתן ואבירם אמרו למשה

' חורבן א, חורבנין' דהיינו לב, שזה גרם תרין בזיעי, לישראל
שאז קרבו פקודות העם , הוא עון עגל, ד'"ע ש"ז ג"על ע

, ובית שני עבור מרגלים, ד דורות נגבה חוב זה"לסוף כ
שעבור שנאת חנם נחרב בית , בכייה של חנם גרמה בית שני

העלייה אשר ,  המעט כי העליתנו מארץ מצרים–שני 
היתה ממכם שגרמת להמיתנו , העליתנו מארץ מצרים

ש כי "ז,  לקחת ערב רב אשר עלה אתםכי אלו לא, במדבר
הרי תלה העלייה , שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים

אף גם , לא די שבזה אתה הוא הגורם שחטאנו בעגל, במשה
אתה הוא הגורם שלא , זאת גרמת לנו שלא נבא לארץ ישראל

כי למה הסכמת בשליחת מרגלים , תתן לנו נחלת שדה וכרם
ו נא "שמע,  שמעו נא בני לוי על ענין עגל השיב משה לקרח–

כי אמרו איש אל אחיו לכו , בני לוי רמז ללוי, רמז על שמעון
והוצרך , אותו החטא גרם שירד יוסף למצרים', ונהרגהו וגו

כתוב עליו עלה ' י טס של כסף שהי"משה להעלות אותם ע
והם , יצא העגל הזה, ואותו טס זרק מיכה לאש, שור

לאבירם כשראה משה לזות  ולדתן ו–הגורמין ולא הוא 
ה שהוא לא חטא בשתים רעות "התפלל לפני הקב, שפתים

אמר לפני , אלו על שלקח ערב רב אשר בשר חמורים בשרם
אף שלא מחיתי ערב , לא חמור אחד מהם נשאתי: ה"הקב

וכי נשאתי אותם על כנפי נשרים כאשר ישא , רב לילך עמנו
של נשמות רבוא ' כאשר הוא עושה לס, האומן את היונק

אף , ועל דבר מרגלים ולא הרעותי את אחד מהן, קדושות
מ לא לרעה "מ, וייטב הדבר בעיני בענין שליחות המרגלים

ם "ש אתם המיתם את ע" ז–רק לטובה נתכוונתי , עשיתי
לפי , הלא בשתים אלו אתם גורמין, רגלים"גל מ"ת ע"י ר"י

חרף ש שכוונתם ל"ז, י את אשר לו"שמשה אמר בקר ויודע י
ת בחיקו "ולכן לקח משה ס, ה בעצמו ובתורתו"להקב

 ת תדעון"בזא
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ובזה נתקנא קרח בשעה , לפי שביד משה היה המטה הזה

לכן הלביש , ה על סוד תכלת בפרשה שלפניה"שצוה הקב
כי כל העדה כלם , יתות שכולן תכלתן איש טל"הוא ר

שחשדוהו על אשת ,  וישמע משה ויפול על פניו–קדושים 
ש שהיא סוד נפש יקרה תצוד "ת אי"ועל אותה אש, איש

חשדוהו ואמר רב ', ה קח לך אשת זנונים וגו"שאמר הקב
ב "ב ניצוצות בסוד ערב ר"שאתם רוצים להעלות ר, לכם

, ב" העלה משה רק רח ניצוצות שלא"אשר עלה אתם מן רפ
כ אלו "למתק ג, ומשה עלה אל אלקים, ונשארו מנין אלקים

אתם , "רב לכם: "ש לו קרח"ז, ו ניצוצות מנין אלקים"פ
כי כל העדה קדושים , לבדכם רוצים לירש כל הקדושה

, ך"י ויש להם יכולת להוציא מן קליפה לעשות תו"ובתוכם י
, ה ליקח קטורתוצו, בזה נפל משה על פניו, ומדוע תתנשאו

איתא שם , כי סמוך לזה שאמר ואשת איש נפש יקרה תצוד
לכן , היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה: במשלי

 צוה ליקח מחתות
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כדאיתא , רוח של קין, נזרקה בקרח זוהמת נחש הקדמוני

 עשרו של קרח כי כל, את כל נתן" שבעתים יוקם קין"ביה 
, מצא"קלון י"גע ו"נ, הלך לנוקבא דתהומא רבא עבור זה

הוא רצה להפך , וחרפתו לא תמחה, ן"בהיפוך אתוון יו
כי קנאת , עד שחרפתו לא תמחה, ונהפכה לו, קליפת יון
ולא יחמול ביום נקם בשעה , קשה כשאול קנאה, חמת גבר

 שאמר משה אם בריאה יברא
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 ברכה לראש –ונתחלק בקר לקבר , נעשה מן קר קבר

י במה "על משה שהיה שוחר טוב ומבקש רצון מי, משביר
כי אז סיטרא דחסד בעולם בבקר , י"שאמר בקר ויודע י

כי , ם"ר יקבהו לא" אבל על קרח איתמר מונע ב–חסדיך 
ח שהעלה משה עם "צוצות של רפב ני"עיקר חלוקתו על ר

 אך טוב לישראל –ר "ואיהו מונע ב, ב אשר עלו אתם"ערב ר
וקין והבל דאינון עתה קרח ומשה , ב"י לב"אלקים לבר

פרח ' ודין א, ד"דין אמר חלוץ סוד קל, מחלוקתם הראשון
באו , נחלקו גם עתה, ח ניצוצין"על אינון רפ, באווירא

 ח"ו על סוד רפוכעלה צדיקים יפרח, לחלוקה זו
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– 
 

לא היו רואים ,  ממצרים שנגזרה עליהם מיתהאותם שיצאו
וכן הכתוב אומר ובניהם , במדבר נחת רוח ולא רוח טובה

אמר רבי עקיבא כשהיו מגלים ', יהיו רועים במדבר וכו
הענין שתרעומתן היה ', התגרים סל של פירות היו מתים וכו

וערב רב לא היו יכולין להבין תורה , על התורה שבעל פה
שמע , כתוב ורוחך הטובה נתת להשכילםזה ש, שבעל פה

כי , מינה שענין תרעומתן היה על ההשכלה על לחם אבירים
, רק תמצית של מן ירד אחר כך להם, הם לא אכלו את המן

לחם , ולכן פתחו בשנים, ומשם אוכלים הם, שנעשה מינו
לכן , כי המן נמס להם במים, נפשינו קצה' מים בחי(, ומים

 )רים קליםדב' ב, ל"ל ק"אמרו ק
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ישראל השוו עבד לקונו ודברו בלחם שבא לחם מן השמים 

והוא שלא כדרך העולם שהמים , ובמים שבא להם מן הארץ
למטר השמים תשתה מים והארץ מוציאה בא מלמעלה 

לכן כשבאו סמוך לארץ ישראל שראו אלו השני , לחם
לכן באו הוציאו , מדריגות בארץ שהם היפוך סדר העולם

שלא היה יכול לטעום , שמעו שלא יבואו לארץ ישראל, דבה
ר עקיבא כשהיה מגלים "א, אותו הדור מפירות הארץ כלום

שנאמר אם יראה , ו מתיםלהם הסל הבא מן פירות הארץ הי
', איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה וכו

הם שרננו וידבר העם הם השיבום למה העליתנו ממצרים 
אין לחם על פי , שלא זכינו לשום טובה בעולם, למות במדבר

ואין מים מלמעלה על פי הטבע , הטבע מלמטה רק מלמעלה
 יכולין לרנן על  ואלו שיצאו ממצרים לא היו–רק מלמטה 

לזה , כי גם כן במצרים לא היה להם מטר מלמעלה, המים
שזה , נפשינו קצה בלחם הקלוקל, חזרו ורננו על הלחם לבד

 ולפי שדברו על הלחם –ולא הזכירו המים , עיקר תרעומתן
ונגד המים , "נחש עפר לחמו"לכן על לחם שלח , ועל מים

וינשכו , שאין מים לכבות האש השרף, שלח בהם שרפים
כי , שלא רננו רק בלחם לבד, הם שיצאו ממצרים, את העם

, הם ערב רב שעלו אתם,  וימת עם רב–גם שם מים למטה 
עליהם אמר , שהיו משאר אומות שיש להם מטר מלמעלה

, הם אותן שקלקלו בלחם, ויבא העם אל משה, רב בקמץ
וידוע , הם אילו שדברו בלחם לבד, י ובך"חטאנו כי דברנו בי
והם באו לתקן , י ולא משם של אלקים"שהמן בא משם י

י "לכן אמרו התפלל אל י, חטא של לחם שדברו נפשינו קצה



 

 ויתפלל משה בעד –ויסר מעלינו הנחש שהוא בא עבור לחם 
כי לא היה יודע אם חזרו  ,לא קאמר בעד מה, העם סתם

 נחש דלעילא לאתערא
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 וידבר העם –גלות הזה של אדום הוא על עון לשון הרע 
בכל גליות אנו , באלקים ובמשה למה העליתנו מארץ מצרים

ומיד כשמתעוררין ישראל , ל משיריין דיליה"יושבין תחת ק
וישראל ראו שהכל תלוי , מתעוררין כל הנחשים, לשון הרע

בקשו ויסר מעלינו לכן , באותו תנין גדול רובץ בתוך יאוריו
ויסר הערב מפרעה ומכל ', ויסר'פ " במסורה ג–את הנחש 

פרעה היה , ויסר את אופן מרכבותיו, יסר את הנחש, עבדיו
ש ויסר את הערוב "ז, התנין ועליו היו תלוין כל הערבוביא

ויסר את אופן מרכבותיו אופני מרכבותיו מבעי למימר או 
או שבקשו , ל המרכבותאופן מרכבתו אבל בזה האופן תלוין כ

ש "ז, על ערב רב שהיה אתם וגרמה להם ערבוביא בישא
כי לא נחש , אז ויסר את הנחש, ויסר את הערב שהם ערב רב

כי בזה הנחש תלוין כל , לכן אמר הנחש בלשון יחיד, ביעקב
לכן , כל המרכבות בנוין עליו, ל"סמא' ן בגי"אפ, המרכבות

והביט אל ,  נחושתכי ההרים הרי, עשה משה נחש נחושת
לכן גלה : "והפסוק אומר, כי גלות מכפרת עון, הנחש וחי

ואין , ל שאינם רוצים לידע שהם בגלות"ר, "עמי מבלי דעת
, אבל והביט אל לשון הרע שדיבר, מקבלים עול גולה עליהם

וכשיביט האדם באלו , וזרקו אותו לנוקבא דתהומא רבא
 ענינים אזי וחי
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ויאמר מואב אל מדין עתה ילחכו הקהל הזה על ערב רב 
כמו , ך השור"כלחו, ה"שהם אינם עומדין בתפקידו של הקב
 מזה היה מתיירא מואב, שחטאו ישראל בענין עשיית העגל
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הפעם הראשון אמר מן ארם ינחני בלק לכה ארה לי יעקב 

 ולכה זועמה ישראל על כלל –הם הערב רב שעשו עגל 
 ישראל
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הם סוד ניצוצות , ולקט כסף, עקומה' ע, ויאמר אל עמו

ש גם ערב "ז, ח ניצוצין"ב מן רפ"טהורות שעלו עמו מנין ר
, ב הוא"ש ויגר מואב מפני העם כי ר"ז, ב עלה אתם"ר

ומשה עלה , שהעלו רב ניצוצות עמהם ונשאר מנין אלקים
ערב ,  הן עם יצא ממצרים–ו ניצוצות "אל אלקים לתקן עוד פ

 רב על רב ניצוצות שיעלו אתם
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שראה שיש לו , "ותהי אחריתי כמוהו"בלעם אמר על עצמו 

כי , ם בגימטריא ישרים"ת העול"יניקה סוף תיבות של אבו
עליה אמר יהושע כשראה , ב"ת קמ"אברהם יצחק יעקב ס

לחמה "ול מ"עגל שגרם יונוס ויומברוס בנוי דבלעם ק
, כי מכוחו בא העגל, שהוא בלעם, ב"ת קמ" רמחנה שהוא"ב

כדאיתא , ואותו כח נטיל עתה בלעם שהלך לקלל ישראל
בזוהר שני נעריו עמו אלו הכשפים והכוחות של בנוי לקח 

אזל אסקיה , עמו רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום
לבלעם בנגידא השיב מילייהו נפישין לא תדרוש שלומם 

 ויגר מואב מפני העם הם –ם לכן קראו שונא שלו, וטובתם
אבל מפני ישראל לא , על ערב רב: ש כי רב הוא"ז, הערב רב

 היה לו שום מורא רק ויקוצו מפני בני ישראל
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כדי שכל ערב רב שהיו , המגיפה היתה לטובתן של ישראל
ד "י שכל אותן כ"כדברי רשב, בישראל ספו תמו מן בלהות

נתגיירו מאינון ערב רב ש, אלף שמתו היו משבט שמעון
שכבר מתו כמה , ש ויהיו המתים" ז–ונתדבקו בשמעון 

 מישראל לא מת שום –בעגל , במרגלים, במתאוננים, פעמים
 לא היה יכולת לבוא לארץ ישראל שהוא תוך –אחד מהם 



 

עד שמתו כל אינון קליפות קוצים בכרם , של כל העולם
 ונשארו מצורף ומזוקק
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לכן התחיל פרשה זו פנחס בן אלעזר השיב את חמתי בקנאו 

ה נפלה מהם "והקליפ, כדי שיהיו ישראל תוךב, את קנאתי
י את ערב רב אשר עלה "שנגף י, ש ויהי אחר המגיפה" ז–

כשזרע מרעים , "י ירשו ארץ"וקוי י: " והכתוב אומר–אתם 
אז תרוממנה , קרני רשעים אגדע: וכן הכתוב אומר, יכרתו

 לכן עתה מחדש התחיל שאו את ראש בני –קרנות צדיק 
 שיאות ראשליתן להם נ, ישראל
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והם גרמו את , ב עמו"ב ר"רמז לו שהוא לקח ער, אמר רב לך
, כמו שכתוב שלח לך אנשים, ך" ועל מרגלים אמר ל–העגל 
באופן שבתיבת , צוה אותךאיני מ, ך"רק ל, ה לא שלח"והקב

 ך רמז לו שבשניהם חטא"רב ל
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א לפי שהוצי, הוצרך משה להיות קבור במדבר בעבור העגל

ה אמר לך רד כי שחת "שהקב, שם רע על בתולות ישראל
יחרה אפך בעמך על ' והוא אמר למה ה, ל ערב רב"ר, עמך

י שהוציא שם רע עליהם הוצרך להיות "וע, ישראל בעצמם
לקיים קרא ולו תהיה לאשה ולא יוכל לשלחה כל , אצלם

 ימיו
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מאה ועשרים זקינים ומהם כמה נביאים : בגמרא סוכה
לפי , ך" טעם זה המנין של ק–תקנו שמונה עשרה על הסדר 

 וזה סוד ומשה –ך צירופים של אלקים "שבאו להמתיק ק
 ימיו מאה והיה, ך יום"לכן היה בהר ק, עלה אל האלקים

 לכן לקחו ערב רב –ך בתים של אלקים "להמתיק ק, ועשרים
, ך קנטרין בעגל ואמרו עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו"ק
ך רבוא "ק, ך קנטרין"לכן ירדו לק, כ בתים של אלקים"ק

, שהוא שם המפורש, ופרקו עטרות שלהם, של מלאכי חבלה
 עשו אלקים' כי מן ה



















 


 

 



 





 

gG 

 
ויהיו ,  המשחיתיםלכן בימי שלמה שעשו בימיו שלום כל

והורידו ', שהוריד שם שר א, שלום בינו לבין חירם מלך צור
גם היא באה מלכת , ונכנעו כל כוחות הדין, מדורי גיהנם' לז

ולכן הקריבו , שבא ונתנה מאה ועשרים כיכרים זהב לשלמה
, ך כוחות של אלקים"להמתיק ק, אז מאה ועשרים אלף צאן
יר שיש בה מאה ועשרים לכן כל ע, כי המשפט לאלקים הוא

ולכן הוצרכו להיות , מעמידין בה סנהדרי קטנה, אנשים
 ד של אלקים"ך ב"להמתיק ק, ך זקינים"ק
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רוצה אני להעביר מספר , "אעברה"ה התפלל "משה רבינו ע

שבזה נתמעטו כרובים שהם כנפי , ח"אעברה שהוא רע
אין נא , א" לכן אמר אעברה נ–' החיות בשעת החורבן וכו

לזה ,  ואם תאמר מדוע אינו מבקש על זה במדבר–אלא עתה 
ך אני לזה זכות של ארץ שצרי, אמר ואראה את הארץ

אי אפשר לבטל , אבל במדבר שהוא מקום נחש, ישראל
ל "ר, ה רב לך" והשיב הקב–כוחות הרעות רק בארץ הטובה 

אתה הוא , כי שחת עמך, ערב רב שעשו את העגל הוא שלך
, לכן אל תוסף דבר אלי, ואין קטיגור נעשה סניגור, הגורם

שצוה יהושע את , האין צו אלא עבודה זר, אבל צו את יהושע
 ישראל אחריו על ענין עבודה זרה
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והרמז , באח ניצוצים הם שברי כלים שנפלו לתהומא ר"רפ
כי המים הזדונים הן , ת על פני המים"רוח אלקים מרחפ

כי שבירתן זו היא , ת רפח מת"וסימנך מרחפ, הקליפות
ב "וישראל כשהיו במצרים העלה משה מהם ר, מיתתן
ח לא היה יכולת למשה "ו לתשלום רפ"אבל פ, ניצוצים

ב "ר, ב עלה אתם"ש גם ערב ר"ז, להוציא מכור הברזל
אבל משה עלה אל , ותר הם אותיות המעורביןדייקא ולא י

 וזה שאמר –ו ניצוצים הנשארים "ם שהם סוד פ"האלהי
, ח"שהם רפ, ת כלים"ס, ם"י תהו"ל פנ"ך ע"הכתוב וחוש

זה , ו מנין אלקים"ומהם לא היו ישראל יכולין לעלות פ
ל שנשארו מנין "ר, שאמר הכתוב ורוח אלקים מרחפת

 ח מת"אלהים מן רפ
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כדי להוציא , מזה הטעם רצה משה ליכנס לארץ ישראל

ורצה לתקן ימי שנת , כמו שנאמר יציץ ויפרח ישראל, ח"פר
ח כשתסלק ימים שמקריבין "החמה שהם עולים לחשבון רפ

 מה שביקש משה ליכנס לארץ, "צדיק כתמר יפרח "–מוסף 
ל להעלות ניצוצי "ר, היתה כוונתו שיפרח כתמר, ישראל

נתכוין ,  כשאמר משה סלח נא לעון העם הזה–ח "רפ
ה "ם הז"ן הע"שכן לעו, ח ניצוצין אלו"להתפלל על רפ

ב "ח שהוא בגימטריא חסד ע"ואמר סל, ח"בגימטריא רפ
אשר , הרי הויה,  ואתחנן אל ידוד–ו שהוא שם של הויה "כ

, ה ויאר לנו"שמות אלו אל ידו' כי ב, אלמי אל הרי חסד 
, שמוציא לאור הניצוצות והאורות שנפלו בעמקי הקליפות
, ועליהם אמר כאן מאחר שאתה החלות להראות את גדלך

פעמים חסד כנרמז ' שהן עולים ד, ח"שהם אותיות מן רפ
ואת , )ד"ל ידו"ך עולה כמנין א"וכן מלת גדל(, ך"במלת גדל

ות הנשארים בעמקי הקליפה שהם הם אותי, ידך החזקה
אעברה נא רוצה אני עתה להעביר ולתקן מה , ביד חזקה

שהם על , שהתפללתי כשאמרתי סלח נא לעון העם הזה
ובזה צריך , באתי גם כן עתה להתפלל עליהם, ח ניצוצים"רפ



 

 השיב –לכן ואראה את הארץ , אני זכות ארץ ישראל
הלא , ן אותםכאלו התחלת לתק, אתה אומר החלות: ה"הקב

אל תוסף דבר , ח"ב ניצוצין מן רפ"הלא כבר העלת ר, רב לך
, ב כתיב"קרית מלך ר, ח"ר בגימטריא רפ"ד בדב"אלי עו

ל "ר, ש אל תוסף דבר" וז–עתה די לך בעליית רב ניצוצין 
ח שאין להם תקנה "שנתכוין משה גם כן לתקן אותן רפ

ייקא על ד, ר"ד בדב"עו' ש אל תוסף וגו"וז, בקרבן מוסף
 אותן ימים שאין בהם מוסף
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שהיה מחלוקת גדול , ראה משה רבינו מחלוקת הלל ושמאי
והיה אותו יום קשה כיום , ח דברים שגזרו בו ביום"בי

 כמה ענינים נפלאים בענין –שעשו ישראל את העגל 
 רצה משה –ה להלל הזקן "השייכות שבין משה רבינו ע

 הלל כפוף ולא יהיה, שיהיה חסד אל גובר מדתו של הלל
לכן רצה לכנס לארץ ישראל לתקן , תחת שמאי שהוא דין

מנין , ה שער השמים"וז, כי ארץ ישראל תמן, ח דברים"י
' לכן אמר אעברה בה, דאפרסמונא' ח טורי"ה שהם י"וז

הגדולה של , ה רב לך" והשיב הקב–יתירה שרמז על הלל 
ד הוא עדיין מרק, והעגל שהוא בא מן ערב רב, הלל היא שלך
, תלמידים של הלל' ולכן היו פ, אל תוסף דבר, באותו דור

 שנה בעמדו לפני פרעה' כמו שהיה משה בן פ










 

 



 



 




















 
















 

 



 




 
gG 

 
אבל , אלו נכנס משה לארץ ישראל לא היה מחלוקת בעולם

והוא סוד סלע , משהכה משה בסלע רבו המחלוקת בישראל
 וזה סוד –ל מן הסלע בא המחלוקת בישראל "ר, קתהמחלו

ל בהכאות הסלע "ר, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל
 וזה –גרם משה שהתורה יורדת טיפין טיפין ובא המחלוקת 

דמי גרם הניצוצין ', סוד הפסוק הלא כה דברי כאש נאם ה
, זה בא לנו מן פטיש יפוצץ סלע, שמתחלקין לכמה גוונין

משה בסלע גרם שמתפוצצין ורבין המחלוקת הפטיש שהכה 
שזה גרם הכאת , שה"טה מ"יש בגימטריא מ"פט, בישראל

 המטה
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שלא יהיה מחלוקת , לכן רצה משה לכנוס לארץ ישראל

שישתמשו תלמידים כל צרכם ויהיה , שמאי והלל בעולם
 על זה אמר אשר מי –תורה אחת ומשפט אחד לכל ישראל 

כשיהיה , יהיה אב אחדאל אחד בראנו כן , אל בשמים ובארץ
, "ה אחד"כולם נתנו מרע"משה בארץ ישראל יתקיים קרא 

וכן למטה , יצירה"ולם ה"אש ע"טטרון ר"ון מ"נוטריק
 לכן –קדרש מרעה אחד , ה"בינו ע"ה ר"משה נוטריקון מש

לקיים משפט אחד יהיה , רצה משה להיות בארץ ישראל
כי , יקאלקיים קרא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ די, לנו

שהוא , ה" זה נרמז במלת אעבר–אב אחד יהיה לכלנו 
 –אב אחד לכלנו רועה אחד לכלנו , ה"ע"ב ר"בהיפוך אתוון א
אתה הוא הגורם שרבו מחלוקת , ה רב לך"השיב הקב

ואני אמרתי שנה עליו פרשה , בישראל על שהכית בסלע
לפי , וזה סוד אל תוסף דבר אלי עוד, אחד או הלכה אחת

בדיבור שפגמת שלא , ל בדיבור הזה"ר, דבר הזהשפגמת ב
 דברת לסלע
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שכן , דתופגמו ממ, לפי שמשה חטא בערב רב שלקח עמו
ן "ם ב"שנעשה העגל בבלע, ת"ב בגימטריא דע"ב ר"ער
ואמר ויודע , ת עליון"ר אשר התפאר ואמר יודע דע"בעו
שהוא מתפאר בעצמו שהוא לקביל דרגא דמשה , ו"בוי

גלוי 'נופל 'אבל באמת היה , ו הוא דעת"והוי, ת"שהוא דע
שהם גם , שהם שמחזאי ועזאל, ע"ת נג"שהוא ר, עינים'

ועליו אמר אהרן אתה ידעת את , ת בטומאה"דעבחשבון 
אשר עליו , ר"שהוא בהיפוך אתוון בע, ע הוא"העם כי בר

 ע"ר לא יד"אמר משה איש בע
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רצה משה , כמו שבסיטרא אחרא הם תרין בלק ובלעם
שיהיה הוא כיהושע לבטל תרין סיטרין בישין , שיכנס לארץ

 הבעלת אוב –אמר בלשון מי , לכן אמר מי אל בשמים, אילין
אם , אתה מבקשל ממי "ר, אמרה לשאול את מי אעלה לך

' אם מאומות שאמרו מי ה, מישראל שאמרו מי כמוך באלים
 לכן אמר משה כמו שבלעם הרשע כחו –אשר אשמע בקולו 

כך רצה , וחנא'מרא י'מ, הם תרין בנין דיליה, י"היה מן מ
כנגד שני , גם כן שיהיו שני כרובים למטה בארץ ישראל

 נוטריקון שהוא, י" זה נרמז במלת מ–נערים אילו של בלעם 
ש "ובזה יכניעו תרין סיטרין בישין נח, יהושע'משה '
,  על זה אמר אעברה נא–ע "ה יהוש"בגימטריא מש, ב"ועקר

אז אוכל לבטל כחות , כשאהיה בארץ ישראל עם יהושע
ומה היה הכח שלו תרין , ה"ר שהוא בגימטריא אעבר"בעו

 



 

שהם היו בטומאה כנגד נדב ואביהוא , בנין יוחנא ממרא
ס ומן " מזה הטעם כשלקח אהרן מידם מן ינ–ושה בקד

שנים ישלם , נגזרה גזירה על נדב ואביהוא למות, ימברוס
 –ביהוא 'דב א'נוטריקון נ, א"וזה נרמז במלת נ, איש לרעהו 

אעביר אני כחות בעור שהיא , והכוונה בכניסת לארץ אעברה
ה בגימטריא "וכן נרמז במלת אעבר, כנגד נדב אביהו

לבטל , שיהיו למטה משה ויהושע שני כרובים, ם"כרובי
 דעת שני נעריו עמו שהיו עם בלעם















 












 

 

 



 

 
 ערב אתה רוצה לבטל רעת, "רב לך"ה "על זה השיב הקב

כי רע , כמו שאמר אהרן אתה ידעת את העם כי ברע הוא, רב
. וגם למה אמר כפל אתה ידעת. אלא בי ברע, הוא לא אמר

אתה הוא הגורם עשיית העגל , אבל רמז לו אתה דייקא
, ע בהיפוך אתוון ערב"וזה נרמז במלת בר, שלקחת ערב רב
ות שכן צריך להי, וכן בהיפוך אתוון בעור, שרמז על ערב רב

היפוך מה , י על פסוק איש בער לא ידע"ש האר"כמ' חסר ו
שבניו דבעור שהוא יאניס ', שהתפאר ויודע דעת עליון וכו

ה אתה " לכן גם בכאן השיב הקב–וימברס עשו את העגל 
, מתרעם על בלעם אתחברותא דיליה שהם שני נעריו עמו

אתה הוא , רב הוא שלך, שלקח כל כחות של בניו במדברה
 לכן אל תוסף,  בערב רב בבניו דבעורהגורם
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ומה שאמרת שצריך תרין כרובים לבטל תרין סיטרין בישין 

צו את ,  זרה בעולםשל בלק ובלעם שהחזיקו כח עבודה
, ו בגימטריא בלק"וחזקה, אין צו אלא עבודה זרה, יהושע
, כי הוא יעבור כחו של עבודה זרה, ו בגימטריא בלעם"אמצה

ל בכל "א ינחי"הו, ומתי יוכל לבטל כחות של עבודה זרה
ך שנה כמו שהיית אתה "אם יהיה הוא ק, אשר תראה
פי אלהים ך צירו"אז יעלו לכל ק, ל"א ינחי"כחושבן הו
שנים ' ה י"אבל מאחר שחטא יהושע נטל הקב, ויכניע אותם

לכן קפד קרא בעזרא על יהושע שלא ביטל עבודה , משנותיו
 זרה כמו שביטל עזרא













 
gG 

 
, ר"א בגימטריא בעו"לכן עזר, והנה עזרא העביר רעת בעור

והוצרך הוא בגלגולא של אהרן לתקן עבודה זרה שקילקל 
הוא עזרא , ל השור שהוא אהרן ממשבא בע, ועשה את העגל

שיחסו את אהרן שאהרן הוא עזרא , עלה מבבל כרוך ותני
לכך הוצרך הוא אחר כך לתקן , והנה הוא עשה עגל, ממש

ובדידיה , בדורו ולבער יצרא דעבודה זרה מן העולם לגמרי

 



 

 ולפי שהוא הוריד פני שור מהשמאל בעשיית –תליא מילתא 
דו מן השמים יצרא דעבודה זרה לכן בימי עזרא הורי, העגל

ועתה משנה ,  מתחילה היה פני שור מהשמאל–כדמות ארי 
, פניו ותשלחהו ונתנו לו את הארי מצד הימין מסטרא אחרא

 חייא היה דמות דוב' אבל בימי ר
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– 
 
לפי ששם אבן שתיה שממנו , רצה משה ליכנס לארץ ישראל

ויש שם , והוא סוד משפטיך תהום רבה, הושתת העולם
ממונה אחד שממונה על התהום שהיו ישראל מנסכין 

קל בעשיית לפי שמשה קל, בסוד רדיה שדומה לעגל, המים
רצה לתקן אותו העגל שבתהום , העגל שבא על ידי גרם שלו

שרצה לבא לארץ ', לכן אמר אתה החלות וכו. בכניסתו לארץ
ושם יעלה , ה"ישראל תמן אבן שתיה שחתם בה שם של י

ולשבח , ולתקן השיתין', ה להודות לשם ה"שבטי י
תמן נרמז המשפט , משפטיך תהום רבה נרמז במלת אעברה

 



 

, ה"א סנהדרין שממונים על משפטיך תהום רב"ל של עהגדו
שהוא , לכן אמר ההר הטוב הזה, ולגלות צדקתך כהררי אל

תמן , ה"הפוך אעבר, לכן אמר אשר מי אל, סוד הררי אל
להפך , א סנהדרין הם ומשה על גביהם"ל ע"ר, א רבה"ע

ת שהוא בהיפוך אתוון "המשפט של תהום רבה ולסלק המו
ל חושבנא דדין "רי א"עם הר, ק המותובמה יסל, ם"תהו

, אני צריך להעביר זה,  זה שאמר אעברה–כחושבנא דדין 
, ה רב לך" השיב הקב–שרצה משה לבטל מלאך המות 

אין לך יכולת , ואתה גרמת את העגל, מאחר שערב רב שלך
דתמן ממונה השר דדמי , לבטל המשפט של תהום רבה

 אל תוסף דברלכן , לעגלא ואין קטיגור נעשה סניגור
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, ור קומהרצה משה לבא לארץ ישראל ולהגיע למדריגת שיע
יהיה גם כן במדריגת , וחשב משה כשיבא לארץ ישראל

אין לך לדמות למטטרון , ה רב לך" השיב הקב–הנער ברקיע 
וגם אתה רצית לדמות , שהיה חנוך מתהלך בחוץ מן בני דורו

לפי שגם אתה הוצאת האהל שלך מחוץ למחנה אחר , אליו
ואם כן מזה הטעם רצית , שראית שחטאו ישראל בעגל

ות ולהגיע למדריגת מטטרון שלקחתי אותו להיות לחי
 –וכל מפתחות שבעולם מסרתי בידו , למשרת לנער למעלה

כי מה שאתה הוצאת האהל שלך , אבל אין הנדון דומה אליו
עבור ערב רב שלקחת , אתה היית הגורם לאותו עון, מחוץ

, היה על ידך, נמצא שזה החטא שעשו, עמך בלתי רשותי

 



 

יק אהלו מחוץ לבני דורו והיה מתבודד אבל מטטרון שהרח
 –עשה זה בעצמו בלי שום החטא שבא על ידו , את עצמו

ובשבילם לקחת את האהל , הערב רב היה שלך, ש רב לך"ז
 לכן אל תוסף דבר, וזה החטא היה שלך, והיית מתבודד
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מן השם ' שהוא סוד ה, משה רצה לסלק לגמרי פני שור
על פני שור שהוא באות , יתירא' ה ה"שנרמזת במלת אעבר

' שעד עתה היה באות ה, לגמרי' של השם אעבור ה' ה
ואני רוצה עתה לתקן שיבואו , למעלה ולמטה פני שור

 

 



 

שהוא רומז שבמרכבה , רהבמקום זה כרובים כמנין אעב
ולא כשעשה יחזקאל , התחתונה גם כן יבא כרוב במקום שור

אבל מרכבה , שלא שינה רק פני כרוב אחד במרכבה עליונה
שהרי חביט את הכהן , תחתונה נשאר פני שור במקומו

אבל אני רוצה , הצדוקי בבית שני שהיה ככף רגל עגל
ואראה את  לכן –להעביר מלמעלה ולמטה ולעמוד כרובים 

שרצה לסלק חטא של , ע"ה בגימטריא רבו"אעבר, הארץ
ע של "שרצה להעביר רבו, ע"ה בגימטריא רבו"אעבר, עגל
' שהוא סוד ה, שפגמו בם ערב רב וימירו את כבודם' ה

שכן אמרו קום עשה לנו , אחרונה שבשם בתבנית שור
והלא לא זכרו שום תמונת , וקשה איך יצא העגל, אלקים

 סוד הדבר –ם שאמרו לאהרן ויצא העגל הזה שור בדבריה
בזה שמטו אחד מטטרמולין , במה שאמרו עשה לנו אלקים

, כי במה שאמרו עשה לנו אלהים, מלמעלה והוא פני שור
שכן פני שור הוא , בזה שמטו פני שור מן המרכבה

גם אלקים , והיא ידך החזקה שהיא משמאל, מהשמאל
ם "ובמלת קו, ק" איר במספר רבתי של"י שו"בגימטריא פנ

ה שהוא "רמזו על שר המנהיג פני שור ששמו אמצי
שמטו השר של , נמצא שבדבריהם לאהרן, ם"בגימטריא קו

 ג פני שור"סמאל שמנהי
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' אתה רוצה לתקן רבוע ה, ה למשה רב לך"השיב הקב

', ובזה פגעו ברבוע ה, ה קנטרין"שחטאו בערב רב שעשו קכ
זעירא של אברהם שהוא סוד ' אתה הוא הגורם שפגמת בה

, ע"גע ר"וסימן נ, אומות' שלקחת ערב רב שהיו ה, ברית
ונתת בהם , עמלקים"רפאים "ענקים "גבורים "נפילים "

ה למשה לך רד "שעל זה אמר הקב, אות ברית של אברהם
ערב רב , ש רב לך" ז–' שבזה פגם משה באות ה, מגדולתך
' ובמלת לך נרמזין ה, וזה החטא הרב הוא שלך, הם שלך

ובזה גרם ', אומון שכל אחת כלולה מי' קליפין אלין מה
שערי קליפות בעולם ' גברה נ', סוספיתא דנחש שהיא אות נ

 לכן אל תוסיף שאין קטיגור נעשה סניגור, ך"כמנין ל
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– 
 

רצה משה ליכנס לארץ להשיג סוד חכמות נשים בנתה 
 ולפי שמשה הוא – אוירא של ארץ ישראל מחכים –ביתה 

וכן , ב שהוא בחכמה"מיסוד חכמה עילאה דתמן שם של ע
 שבה יוצאין ארבע מאות, יודין' ה מן ד"ב בגימטריא חכמ"ע

שהיא , ולכן רצה משה לכנוס לארץ ישראל, עלמין דכסופין
עלמין ' שרצה להביא אור של ת, פרסה' פרסה על ת' ת

 ועל זה התפלל –פרסה ' דכסופין לארץ ישראל שהיא ת
 השיב הקדוש ברוך –' אתה החלות להראות את עבדך וכו

הוא אינו מן הראוי שתכנוס לארץ ישראל ולחבר חכמה 
כי כבר בדרגא דילך פגמו ישראל , תאהעילאה עם חכמה ת

, כשעשו את העגל ואמרו קום עשה לנו אלהים, חכמות' בב
והשר המנהיג את פני שור , בזה שמטו פני שור מן המרכבה

חכמות בסוד חכמות ' שכוחותיה הם כמנין ב, ה"שמו אמצי
במלת אלהים , ם עשה לנו אלהים"וזה סוד קו, בחוץ תרונה

ם שמטו "ובמלת קו, רבתי' ור במכתבנו שהוא סוד פני ש
ובזה , ה חושבנא דדין כחושבנא דדין"הממונה שהוא אמצי

 אם כן –ם "חכמות שהם עולים גם כן למספר קו' פגמו בב
, אחר שחטאו ישראל בעגל על ידי ערב רב שלקח משה עמו

, מאחר שערב רב הוא שלך, השיב לו הקדוש ברוך הוא רב לך
, חכמות' ו אלהים ופגמו בבואתה גרמת שאמרו קום עשה לנ
 –ואל תוסף דבר אלי עוד , לכן אינו מן הראוי שיתקן אתה

רצה לומר חכמה שהיא רב אני , אבל אתה בעצמך רב לך
שכן חכמה , ראש דייקא, עלה ראש הפסגה, מוסר לך

ולכן משה שנתן תורת , נקראת בדברי כל המקובלים ראש
ש דברך איתמר רא, אמת שהיתה יניקתו מן חכמה עילאה

ונתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לראות , ראש דייקא, אמת
אשר עליהם רמז את ידך , יודין שבחכמה' ולהשיג סוד ד

 אבל צו את יהושע וחזקהו –יודין ' החזקה שהוא רמז על ד
 ורמז במלת אמצהו –ואמצהו בחכמה תתאה , בחכמה עילאה



  
ששר של פני שור נקרא , לתקן פני שור שחטאו בו ישראל

שצוה אותן , אין צו אלא עבודה זרה, לכן אמר צו, אמציה
ש בפרשת וילך הנך שוכב עם אבותיך "כמ, לזרז את ישראל

ה מה שאמרנו שפגמו בעניין "רמז הקב, וקם העם הזה וזנה
ה הזהיר את "נמצא שהקב, עבודה זרה בפני שור שלמעלה
והוא לא ביטל אותה רק אחר , יהושע לבטל את עבודה זרה

לכן הקפיד קרא על יהושע והחסיר לו אות , י עזראכך בימ
 משמו














 


















 

 



 












 


























 

 



 




















 



















 

 

 



 



















 
gG 

– 
 

לפי שצפה ברוח הקודש , רצה משה ליכנס לארץ ישראל
שבאחרית הימים יתקיים קרא אז יהפוך כל העמים שפה 

ומזה הטעם , ולעבדו שכם אחד' ברורה לקרוא כלם בשם ה
רצה משה ליכנס לארץ לקרב רחוקים ולהכניסן תחת כנפי 

 ביציאת מצרים שלקח ערב רב עמו כמו שהתחיל, השכינה
',  ועל זה אמר ואתחנן אל ה–לפי שרצה לקרב רחוקים 

שכם ' שיהיו כולם עובדים את ה', תפלתו היתה לשם ה
רצה , ההוא כתיב, בעת ההיא מה שיהיה לזמן העתיד, אחד

שרצה להכניס , לכן פתח באדני, הוא לתקן משה לזמן הזה
, אותם שהוא סוד אדניכל הגוים תחת כנפי השכינה לגייר 

 



 

,  לכן ביקש משה אעברה נא–וגם נקראים גרים צדיקים 
רוצה אני להעביר עתה את יד החזקה שממנה יונקים כל 

 –ורוצה אני לקרב רחוקים ולהעביר הרע , אומות העולם
שיהיה יניקת , מלת הטובה דייקא, ואראה הארץ הטובה

דייקא ש ההר הטוב הזה טוב " וז–מטטרון מטוב ולא מרע 
 ולא רע
















 

















 

 



 




 
gG 

 
במלת רב רמז לו מה שכתוב במדרש , ה רב לך"השיב הקב

פסוק הזה , על פסוק ברוך אתה בבואך ברוך אתה בצאתך
חוקה שקרבת לר, מדבר במשה ברוך אתה בבואך לעולם הזה

ברוך אתה בצאתך מן העולם , שהיא בת פרעה שנתגיירה
כמה שאמר יחי ראובן , קרבת גם כן מי שהיה רחוק, הזה

ה מה שאתה רוצה " והנה על זה השיב לו הקב–ואל ימות 
כבר הרבה , רב לך, ליכנס לארץ ישראל כדי לקרב רחוקים

ב "ובמלת ר, קרבת בביאתך על העולם וביציאתך מן העולם
ראובן ביציאתך מן , בתיה"ראובן "נוטריקון , דרש זהנרמז מ
על ,  גם נרמז במלת רב–בתיה בביאתך על העולם , העולם

ערב רב שלקח עמו ורצה לקרב אותם תחת כנפי השכינה ולא 
והראה לו זמן לסוף הימים מתי , לכן אל תוסף דבר, עלתה לו
 שהראה לו משיח, על זה אמר עלה לראש הפסגה, יהיה זה








 







 

 



 




 
gG 

– 
 

ה סוד "שהותר לו הנדר בשעה שגילה לו הקבחשב משה 
ולכן , ארוכה לשער החמשים של בינה' ואז זכה לנ, נדרים

דר 'עתה רוצה אני להעביר ולהתיר נ, ביקש אעברה נא
ש אתה החלות שהוא בגימטריא " וז–א "להים נוטריקון נ'א

א "אעברה נ, ש דמיתי שמא הותר הנדר"ז, ר"ר הנד"הת
אין אני עושה , ה רב לך"והשיב הקב –דר 'תיר נ'נוטריקון א

דאתמר בדין תורה המוציא שם רע על בתולת , תורתי פלסתר
ואתה , ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו

כי באמת ערב רב עשו את , הוצאת שם רע על בתולת ישראל
נמצא , ואתה אמרת חטא העם הזה חטאה גדולה, העגל

כן מוכרח אתה גם כן ל, שהוצאת שם רע על בתולת ישראל
ואל תוסף דבר אלי עוד , לקיים קרא לא יוכל לשלחה כל ימיו

בשביל דבר זה שאמרת חטא העם הזה , ה דייקא"ר הז"בדב
בשביל תיבת הזה שהוצאת שם רע על ישראל , ה דייקא"הז

והוא טעם , לכן מוכרח אתה להקבר בחוץ לארץ, בעצמך
 שביעי שהוצרך משה להקבר שם










 



 




 



     






 













 











 

 

 



 








 

gG 

– 
 

לפי , איתא בזוהר בראשית שהוצרך משה למות במדבר
לפי שגייר , זעירא של אברהם ליפול בגלותא' שהוא גרם לה

הוצרך הוא לירד מדרגא לדרגא , מינין בגר' אינון ה, ערב רב
 ועל זה ביקש משה –' יוקים ה'  משם ו'להעלות אות ה

ש " ז–לייחד אתוון דשמא קדישא וליכנס לארץ ישראל 
מי אל ', ידך החזקה דא ה', דא י, אתה החלות להראות גדלך

' מאחר שיחוד כל ד, לכן אעברה נא, ה"בשמים ובארץ ו
 ה אותיות ארבעה"אתוון אעבר
















 



 





 

gG 

 
ל מאחר שאתה חייב על אינון "ר, ה רב לך"השיב לו הקב

ש לך "כמ, ך דייקא"ל, ערב רב שלקחת אותם שלא ברשות
לכן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר , ולא עמי, רד כי שחת עמך

 –ל עבור השכינה שנקראת דבר שנפלה בין עממייא "ר, הזה
 עבורה ,ה"א השכינ"בגימטריא הי, ה"ר הז"ד בדב"וכן עו

 צריך אתה להקבר שם







 

gG 

– 
 

ה בגימטריא משה " עד כי יבא שיל–משה הוא משיח בן דוד 
 – ומשה גם כן סוד יוסף בסוד ויקח משה את עצמות יוסף –

חים משיח בן דוד ומשיח בן משי' נמצא שמשה הוא כלל ב
וידוע , משיחים בזמנו'  לכן רצה משה שיהיו ב–יוסף 

שהוא בגימטריא , ה"ה שלמ"כשיבוא משיח אז יהיה מרכב

 



 

ובגלות גברה הטומאה , ד"ב דו"ק יעק"ם יצח"אברה
ן חושבן דדין כחושבן "ל צפ"שהיא בע, ה"ה טמא"המרכב
גם כן שעולה , ע"ב ר"שהיא חקוקה עליה דמות כל, דדין

ואז נפגם , ן בסוד לא יחרץ כלב לשונו"ל צפ"כחשבון בע
 כביכול רגל רביעי שבמרכבה שהוא מלכות בית דוד














 
gG 

 
וזה עניין מכירת יוסף שראו השבטים שעתיד ירבעם לעמוד 

, ע"ב ר"ה שהיא כל"ה טמא"שהוא היה בסוד מרכב, ממנו
שכן ירבעם עולה כחושבן , ם מוכיח עליו"ושמו של ירבע

ש הפסוק ויראו אותו " ז–ע "ב ר"ה כל"ה טמא"מרכב
ל שראו מה שלעתיד יצא "ר, מרחוק ויתנכלו אותו להמיתו

ל עכשיו "ר, ועתה לכו ונהרגהו, מאתו שירבעם יצא ממנו
לכן ,  ולפי שירבעם יצא מן יוסף–נהרגהו קודם שיצא ממנו 

ן שהוא "ך יו"שהיה מל, ס שהוא בגימטריא יוסף"נטיוכא
ר אין לכם "אמר כתבו על קרן שו, גם כן בגימטריא יוסף

שאז נתעורר חטא ירבעם שיצא מן יוסף , חלק באלהי ישראל
קליפות "שהוא סוד , שנקרא שור שהביא קרן לעולם

 –בסוד ולרשעים אל תרימו קרן , ן"ת קר"ר, נגה"רביעית "

 



  
כשגברה , ה"לתקן קליפות נג, י תקנו הודוולכן חשמונא

 נחסר כביכול רגל רביעית שבמרכבה, מרכבה טמאה בעולם























 
gG 

 
ל רגל שלי פרש "ר, ת לרגלי"פרש רש: זה שאמר הכתוב

ה שהיא המרכבה "פעמים קליפ' שהוא בגימטריא ד, ת"רש
שהן ארבע , ידיעות הטומאה שתים סמאל ונחש, טמאה

י " וכן אמר דוד תוציאנ–גליות ' וכנגדן ד, כחות הטומאה
 י דייקא"ל, ת זו טמנו לי"מרש




 

 



 




 
gG 

 
לכן לעתיד יבא אליהו , ע"ולפי שסוד הקליפה היא כלב ר

וכן משיח בן יוסף , ע"ב ר"ב לתקן הכל"כלשעולה בחשבן 
לתקן מה שקלקלו , יצא מירבעם שהוא אביהו בן ירבעם

וכן יונה בן אמתי שהוא בן , מניה וביה אבא ליזל ביה נרגא
א "בא יב, הוא גם כן משיח בן יוסף, ב"אליהו שהוא בסוד כל

, רבעם'ן י'ביהו ב'א, מתי'ן א'ונה ב'א נוטרייקון י"יב, ברנה
כדאיתא , למותיו לכפר על אלילים אלמים של ירבעםנושא א

ל אמר עתידים "ר, במדרש רבה על פסוק והנה קמה אלמתי
ולכן , אתם לעשות אלילים אלמים לפני עגליו של ירבעם

שאז יתוקן , אתמר גביה וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח
כי דוד עמד ,  וכן משיח בן דוד יתקן כלב רע–קליפות קרן 

 ה לתקן משמורה שנייה כלבים צועקיםבחצות ליל
















 



  


 
gG 

 
ן "ל צפ"א לבטל הבעוכשראו עבדי פרעה ענין זה שמשיח יבו

י "ד מת"לכן אמרו ע, ע ויהיה המרכבה שלמה"ב ר"כל
' שהיא ד, ה"ה שלמ"בגימטריא מרכב, ו"ה לנ"ה ז"יהי

' בגימטריא ד, ה"ה ז"י יהי"לכן מת, ה"ת שכינ"מחנו
י "ד מת"ולכן ע, וזה יהיה כשיבא משיח, ה"ת שכינ"מחנו
ש "קו למו"זה לנ, ף"ן יוס"ח ב"בגימטריא משי, ה"ה ז"יהי

 י"ן אמית"ה ב"בגימטריא יונ







 

gG 

 
שביקש משה , ועל זה התפלל משה ואתחנן מורה על חנינא

כי סוד , בעת ההיא ביום שבת היה, על משיח שנקרא חנינא
הו מאן אינון מושיעים אלי, שבת הוא סוד תרין מושיעים

וכן נעלם מן , ם"משיח בן דוד שהם עולים בחושבן מושיעי
, ד"ן דו"ח ב"ו משי"עולה אליה' ת ו"ן י"שבת שהוא י

הרי , מה שיהיה בעת ההיא, וביקש משה בעת ההוא כתיב
וגם , לעתיד אתה החלות להראות את עבדך גאולת מצרים

רומז על מטטרון עבד נאמן שהוא סוד , להראות את עבדך
שהוא מטטרון , ה בסוד מטטרון ויקרא אלף זעיראומש, יוסף

 



  
אל משה שזכה משה , שר הפנים שעולה אלף חסר חד

ת " ולכן ר–ף "ורמז משה שהוא סוד משיח בן יוס, למטטרון
 מרם'ן ע'שה ב'מ, מיאל'ן ע'נחם ב'של מ














 

gG 

 
כי משה , וגם החלות להראות עבדך שאני סוד משיח בן דוד

שהיא , ולכן להראות בגימטריא מרכבה שלמה, ה"עולה שיל
ש את גדלך ידך החזקה " ז–ד "ב דו"ק יעק"ם יצח"אברה

, שהם כנגד אברהם יצחק יעקב, אשר מי אל בשמים ובארץ
ת  וגם להראו–אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך הוא דוד 

אות 'שע מ'שהוא סוד מרכבה טמאה ת, ב"בגימטריא תרמ
ך "ש את גדל" ז–שיניקתם מן הכלב רע , רזל'כב ב'ר

 שהוא את ידך החזקה, ב"בגימטריא הכל








 

 



 


 

gG 

 
ואמר משה מאחר שאני העברתי המרכבה טמאה הכלב רע 

, לכן אעברה נא, ואז היתה המרכבה שלמה, ביציאת מצרים
א "ויבא נ, אעברה אותיות ארבעה, גליות' אעבור עתה הד

א עם הכולל עולה "וגם נ, א"ת נ"שהוא ר, ביא'ליהו נ'א
כל זה , ביהו'דב א'נשמתו היתה מעובר מנשמת נ, אליהו

 א"מרומז במלת נ






 
gG 

 
ל כשתמלא "ר, ואראה את הארץ הוא סוד משיח בן דוד

, י"ש ד"ף י"הנעלם שהיא ל, אותיות ארץ כזה אלף ריש צדי
' חסד ה, ץ"בסוד ותהלתו מלאה אר, ד"ן דו"ח ב"עולה משי
ל אימתי יהיה כבוד "ר, ץ"מלא אר' וכבוד ה, ץ"מלאה האר

דהיינו כשיבא משיח , ץ"ותיות ארכשתמלא א, מלאה' ה
, ם"ן רחמי"ד די"קוין חס' שהוא סוד ג, שנרמז במילוי ארץ

גווני קשת אשר עליהם אמר בתיקונים כשתראה ' והן הן ג
שעולה , שהוא סוד רזי לי רזי לי, קשת בגווני תצפה למשיח

הוא משיח בן יוסף ,  ההר הטוב הזה והלבנון–משיח בן דוד 
אשר עליהם אמר יעקב גור , ריא לבנוןם בגימט"שנקרא מנח

 



 

ני 'טרף ב'מ, גור אריה בגימטריא משיח בן דוד, אריה יהודה
 שהוא משיח בן יוסף, מיאל'ן ע'נחם ב'ת מ"לית ר'ע

















 

gG 

 
ל הערב רב שלך וקלקלת "ר, ה רב לך"והשיב לו הקב

ובזה הבאת , כי הערב רב שמטו שור שבמרכבה, המרכבה
לכן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר , המרכבה טמאה לעולם

רצה , בסוד ואביו שמר את הדבר' וענין גדול רמז לו, הזה
על שראו , יפו עוד לשנוא אותו מחלומותיולומר שאחיו הוס

אבל אביו , ירבעם בן נבט שעתיד לצאת ממנו שימלוך עליהם
מכל מקום , רצה לומר אף שיצא ממנו ירבעם, שמר הדבר

 ניצוץ קדושה בתוכו בסוד אשר נתן לי אלקים בזה







 

 



  





 
gG 

 
ל אותו דבר דכתיב יען "ר, וזה סוד ואביו שמר את הדבר

שהוא נאמר על אביה בן ירבעם שהוא , נמצא בו דבר טוב
, מרמז על יוסף, אל תוסףה " והשיב הקב–משיח בן יוסף 

הזה מרמז על ניצוץ , ר מרמז על יען נמצא בו דבר טוב"בדב
 צו את יהושע שהוא בא –ה "קדוש שמרומז במלת אלהים בז

 כי הוא ינחיל והוא –הוא יתקן חטא ירבעם בחייו , מן יוסף
 אבל אתה עלה ראש –ה "ח הטומא"ר בגימטריא רו"יעבו

כי גדולים , רכבה טמאהל כשתמות אז תעביר המ"ר, הפסגה
, שאז נקבר על הר העברים,צדיקים במיתתן יותר מבחייהם 

שאז העביר הבעל , ה"ה טמא"ם בגימטריא מרכב"עברי
ית 'א נוטריקון ב"ש ונשב בגי"ז, פעור שהוא החרון אף

לכן נקבר , ל עבור שהסיח עבודה זרה"ר, דני'סח א'אים י'ג
 מול פעור















 



  


 
gG 

 
רמז לעתיד לבא יבא משיח בן אפרים מן , צו את יהושע

שהם אותיות יוד , והגאולה תלויה בסוד טל חרמון, יהושע
'  לו גם כן גוכן יהושע יש, הא ואו שיש ביוסף שנקרא יהוסף

שיש לו , ה לעשות חזקיהו משיח" ובקש הקב–אותיות יהו 
, של למרבה המשרה' רק שנסתמה מ, אותיות יהו' גם כן ג

שלעתיד לבא ,  ועל זה אמר רב לך–שהוא אות של משיח 
 ויתא ראשי –הגדולה יהיה שלך שתהיה רבן של ישראל 

 כשיבא משיח יבא משה ואהרן עמו, עם










 

gG 

 
כי הוא , ואמצהו על בן יוסף, ש וחזקהו על משיח בן דוד"ז

ל "כי משיח בן יוסף יהיה מת ט, ל משיח בן יוסףיעבור ע
אותיות יהו שראשי ' עד שיחיה אותו בטל אורות ג, ימים

אז צדיק כתמר , אהיה כטל ישראל יפרח כשושנה, נמלא טל
לכן והוא יעבור רמז על העברת משיח בן יוסף מן , יפרח

 



  
, ן" ועל זה נאמר כטל חרמון שיורד על הררי ציו–העולם 

ן חושבן "ף אירע לציו"כי כל מה שאירע ליוס, שהוא יוסף
רמז על הטל אורות שיורד על משיח בן , דדין כחושבן דדין

את הברכה חיים עד ' זה שאמר כי שם צוה ה, יוסף שמת
רומז על משיח בן דוד , ץ"והוא ינחיל את האר, העולם

על , ועתה ישראל שמע אל החקים, ץ"שעולה הנעלם של אר
אז יבא , שמע אל החקים, שמעוןדרך היום אם בקולי ת

 משיח עתה בימינו אמן וכן יהי רצון
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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 



  

  ד"בס
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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








