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אז , "הקל קול יעקב"גימטריא , "אור יסוד עליון"בהאיר 
" הקל קול יעקב" כי –טלין במהרה בימינו אמן הקליפות ב

 אשר לפני יבוא –של אלף השביעי " יום השביעי"גימטריא 
קליפות הידועות של ' גימטריא בביטול הג" מלך המשיח"

 פעמים כי אמילם' אשר כנגדן נכתב ג, ישמעאל עשו וערב רב
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כדי להעלות משם הניצוצות , ו שנה"טעם לגלות מצרים רד
ובעלייתם ממצרים התחיל , שירדו עם הכלים בזמן שבירתם

 ובתורה –' כמו שכתוב וגם ערב רב עלה אתם וכו, התיקון
, גלויות' בד, ד בסוד לך רד"ר' גימ' כתיב נקדים חסר ו

' רדת בדוהכוונה שבעבור עולם הנקודים צריך אתה גם כן ל
 גלויות לגמור כל הבירורין של ניצוצות הנזכרים למעלה













 

–
 

אבות והן חסד דין ' מדות דג' כמו יעקב בקדושה כולל כל הג
' כמו כן להבדיל בין זה לזה בקליפת יון הכוללת כל ג, רחמים

ור 'מור ש'חראשי תיבות , "חשך"אבות הטומאה בסוד 
שור קליפת , חמור קליפת אברהם בסוד ישמעאל, לב'כ

 ערב רב, וכלב קליפת יעקב בסוד עמלק, יצחק בסוד עשו







 







 
של יחוד אור וחשך " אמת ואמונה"גימטריא " חכמה יונית"

הוא העדר , ו"חושבן סוד הדעת הנעדר ח, ו"המתבטל ח
לכן חכמה זו , "כח האמת"גימטריא " דעת"כי , האמת

כי רצו לשכחם מתורתם , החשיכה לגמרי את עיני זרע יעקב
והיינו הטעם . ייקא אשר כל עצמותה אור בהיר בשחקיםד

, שלא נשאר רק פך אחד של שמן חתום בחותמו של כהן גדול
ורק האמונה יען כולם מאמינים בני , כי ירדו ישראל פלאים

מאמינים נשארה קיימת בעומק לבם ובה נחתמו בחותמו של 
כהן "ו, ש המכונה כהן גדול כביכול"מלך מלכי המלכים ית

והאמונה כלי , "ל גדול-ל אחד א-א"גימטריא חושבן " לגדו
כטעם בא חבקוק , ותכלית צמצום לראית האמת דחכמה

אשר משום זה לא היה בו כדי להדליק רק , והעמידן על אחת
 והנס הנפלא הוא –כי אמונה בחינת דיום אחד , יום אחד

והיינו , שמכח אמונתם זו הטהורה נתקנה ראות עיניהם
היות כל גילוי , נוספים שהאירה המנורההשבעה ימים ה

 ימים דמעשי בראשית' ז' דעולם הזה בחי
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– 
יצא קין שהרג הבל שהיה , מזוהמת הנחש שהטיל בחוה

 לכן משה – זהו בשגם הוא משה –בכור אדם הראשון 
לכסות ערות אביו לקח בת יתרו לאשה שכתוב בו ובני קני 

 וגם רצה –שנפרד מקין ,  ולמה נקרא קני–חותן משה 
ואמר לו , לכסות עליהם להחזיר ערב רב לקבלם בתשובה

ה "ועליהם אמר לו הקב, תקבלם שהם גזע רעלא , ה"הקב
לפי שהם מגזע עמלק שכתוב בהם תמחה , אמחנו מספרי

 את זכר עמלק










 



 

– 
עמלקים גבורים רפאים נפילים ענקים , מיני ערב רב הם' ה

ק מן "ם מן בלעם ב"טול ע,  בלעם ובלק הם מצד עמלק–
 'כי שם בלל ה, בלק ונשאר בלל




 

–
 

וכי אומות הרבה יצאו עם , למה נקראו המצריים ערב רב
 שיצאו  כי אלו–והרי לא היו אלא מצריים , ישראל ממצרים

ובראשם יונוס ויומברוס המכשפים , ממצרים היו מכשפים
ובשעות היום היו עושים הכישוף מעת נטיית , הגדולים

ובאלו , השמש מראש שבע שעות עד ראש תשע שעות
 – ולזה נקראו ערב רב –הכישופים היו עושים מה שרוצים 

לפי שהם שולטים , ונקראו ערב קטן, ויש כישופים אחרים
אבל זה נקרא , ושני ערב הן, עית עד חצי הלילהמתחלת תשי

 ערב רב
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מיד נעשינו ממלכת , בצאת ישראל ממצרים מכור הברזל
 – וזכינו לדגלים שהם דוגמא ממש למחנה שכינה –כהנים 

בדד ' לקיים ה, וראוי היה שלא לקבל עוד ביציאת מצרים
ואם המה מתגיירים מאליהם דאסיקנן במסכת , חנוינ

יבמות דבדיעבד אפילו טבלה לנדתה או טבל לקריו למי 
שאינו מחוסר אלא טבילה מהני אף על גב דלכתחלה בעינן 

טבילה באפי תלתא אנן נעביד להו תקנתא למיסב בר 
מינייהו בת הנתינים ועבדי שלמה דהא בימי דוד ושלמה נמי 

ם ואיגייור מאה וחמשים אלף מאליהם לא היו מקבלים גרי
 וכן יהיה לימות משיחנו –וגזרו עליהם שלא יבאו בקהל לנו 

 אך בקש משה –אם רבים מעמי הארץ יהיו מתיהדים 
לפיכך קבלם ומל , להפסיק הזוהמא מערב רב עלה אתנו

כיון , ויחשבה לו צדקה, ורובם נספחו על שבט שמעון, אותם
 ולפי – הוא החיה את מיכה  אף–שעדיין לא ניתנה תורה 

וכביכול קצר המצע מהשתרר עליו שני , שהעביר בים צרה
היו משה ובני ישראל כבדי שפה בסוף שירת הים , רעים

כי מתנאי , מלך' ולא אמרו ה, ימלוך לעולם ועד' באמרם ה
המלוכה האמתית הוא אבדן כל מערער ומקטרג כמו שיהיה 

אדרבא , עא מלתאוהשתא מיהת לא אסתיי, באחרית הימים
נספחו אלה בערבוביא עלינו עד שהחטיאו אותנו וגברה 

כי שבו האלילים כהתר ונגזרה המדה כנגד , הקטיגוריא



  
מדה להביאנו אל המקום הזה נוטרים כרמים בטהרה עד 

 ירחמנו עושנו



































        



  


 
לא נחלקה , שאלמלא חטאנו בעגל, בא וראה כמה העון גורם

שבשבילם , ולא תעינו אחרי חטאות ירבעם, מלכות בית דוד
 גלינו מארצנו ונוטל כבוד מבית חיינו






























 

 



  
בע בן בכרי וגרם לנו ולבנינו תנא הוא מיכה הוא נבט הוא ש

הנפוץ ובמצרים כתיב ויפץ העם ומשה שהצילו נענש להיות 
ה "בן בנו תועה אצלו והיה עשנו מתערב עם עשן שיל

לאכפייה , והוא בגימטריא אלהים אחרים, בגימטריא משה
שכן קברו של משה , ה"ף כמספר מש"ן א"והיינו חרו, לן

 ה"בגימטריא מש, ר"משקיע את פעו


















 

כבדה ידם ,  סדום לקרבת זמנם והיותם מגבול ארצנואנשי
, ומתו מנין רב מפושעי ישראל בשלשת ימי אפלה, עלינו

והכי דייק תנא דאבות , הדא הוא דכתיב נופלת עליו דווקא
ומי שלא , עליו דוקא כאמור, דקתני וקבל עליו שכר כלם

 הבין את זאת שבש את הגרסא
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שלא , ואיש נבוב ילבב בפקודי משה ואהרן במדבר סיני
 שרוח –נאמר פקודיו במספר שמות אלא בשבט שמעון לבדו 

, "אשר טפחתי ורביתי אויבי כולם: "הקדש דואג עליהם
ונשאו אחר כך נשים , לפי שנספחו עליהם רבים מערב רב

רע לדינה בת יעקב מעין מה שאי, מבנות שמעון וילדו להם
וילדה לו , שהטיל בה החויא זוהמא קודם שנשאת לשמעון

אלא איפה חטאו , זמרי בן סלוא הוא שאול בן הכנענית
היתה בם ויהי המתים במגפה כמספר ' וגם יד ה, והחטיאו

 –אחרי שנכנסו בברית המילה שלא לשמה , הרוגי שכם
 שהיה, והדבר ידוע בפקודי משה ואלעזר בערבות מואב

ויש במשמע פקודיו , שבטו של שמעון ירוד מאד באותו מנין
בשביל החסרון שהיה עתיד , לדאבון נפש, האמור שם המנין

ודעת חנה ,  ואולם היתה שרה אמנו בפקידה–וצפוי אליהם 
על דרך המוציא , בה נכנסת במספר צבאות מעלה ומטה

 במספר צבאם
















 



  

––
 

ממה שידענו שאין בשר המת מרחיב את העור ורשעים 
 כתיב לפיכך בהתחבר אברם ללוט, בחייהם קרוים מתים

שאין ,  כתיב אין שלום לרשעים–ולא נשא אותם הארץ 
וכל , שנאת חנם ושלילת השלום מצויה אלא בנשמות פגומות

 לא מתו בני שמעון אלא –שכן אם בשכבר כשלו איש באחיו 
 מזרעו של ערב רב שנשאו נשים באותו השבט
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כל דור המדבר היה מבחינת לאה זו שתחלת נבואתו של 
ה לא היתה אלא להם וזהו חשיבותו של אותו הדור מש

זה דור "בגימטריא " דעת "–שזעיר מסתכל בהם תמיד 
אלא , בגימטריא הכי הוה" ערב רב"וכן , עם הכולל" המדבר

ואלה מן , שהראשונים מן הקדושה ממדתו של משה
הקליפה ממדתו של בלעם הרשע שהיה מושל בכתרין 

 תתאים כלן






 

––
 

ת מהיכן ידעו מלאכי השרת שעתידין בניו של ישמעאל "וא
ומהיכן ידע השטן שהיה מתדיין , להמית גלות ישראל בצמא

עם מיכאל בשעת העקידה כדלקמן שעתידין ערב רב 
ל כי דברים ודומיהן ידועים "י, להטעות את ישראל העגל

, למעניהו וגם רשע ליום רעה'  פעל הלחיל שמיא בסוד כל
לרעה לא נאמר לפי שהללו יודעים הזמנת הדבר בלבד אבל 

לפיכך נאמר ליום רעה שתלוי , הרשות נתונה לבחור בטוב
 לו חכמה ישכילו זאת להחזירו למוטב ורעה לא –ועומד 

כי יש לכל יום מעין ברכותיו ואין בחיל שמיא , תמצא בו
ואם גלה סוד , לבדו' בלתי הודיירי ארעא ממה שנבחר 

לנאמן ביתו והראהו בסיני דור דור ופרנסיו ולא נעלם ממנו 
, ב"הדיוטות אין להם חלק לעוה' מלכים וד' מה ששנינו ג



  
ואף מה שבקשו למנות מלך אחד להרבות בכפרתו ומן 

וכיוצא בדברים הללו שאין , השמים נרמז להם שאין צורך
 שאני דכתיב ביה ותמונת נאמן בית, לפנינו משניות סדורות

ובכל כגון אלו אמרו , יביט על דרך המפורש לנו במקומו' ה
דברים צוה אותי לאומרם ביני לבין עצמי כי נוסף על , בספרי

סודות התורה שהותרו לו לאמרם דוקא לשנותם ולסדרם 
בפיו הנה האלה העתידות הבחיריות יובן מלת לאמרם כמו 

 אמרתי אני בלבי
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אשר אמרנו כי טוב , הפרצופים הגרועים'  לגמצאנו ראינו
הוא להרחיקם בברכותינו מעל גבול ישראל אשר יש להם 

דיוקנין קדושים לבושין ראשונים ' ייחס ודמיון קצת עם הג
לנשמה העצמית כמו שבארנו שכנגדם שפחה ועבד ואמה 

ל ראתה "ויובן עם זה מארז, בעולמות הפירוד ממטה למעלה
חלילה לכבוד ,  ראה יחזקאל בן בוזישפחה על הים מה שלא

העליון שתהא שפחה בישה מערב רב זוכה להסתכל ולהורות 
ועדיין לא ניתנה תורה שיהא דין , באצבע זה אלי ואנוהו
ואמתהון , ועוד אמה כתיב בה, אמה העבריה נוהג
או נערה ראויה להיות אם בישראל , שמשמעותא מרבונתא

 אבל לא תקרא שפחה ,י יעוד בסוד מה נאמר ומה נספר"ע
בשום פנים לפי הפשט זולתי הכנענית שגופה קנוי קנין 
עולם להתנחל אותה לדורות מבנותיו של ארור כנען עבד 

 עבדים יהיה לאחיו והנוטים עקלקלות כמותו
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בבראשית רבה אמרו על חנוך בן ירד שהיה חנוף וסלקו 
ה בבחרותו קודם שיחטיא חלילה לחכמי האמת "הקב

והצדק לספר בגנות היחיד בכל הדורות מאדם ועד נח שעלה 
והוא שביעי קודש לאדם , בגוף ונפש לכהן פאר בשמי מרום

לא ,  לתקן בחייו את אשר עוותו בעיניו רואותהראשון וזכה
עבד עברי ודאי עבד נאמן מצד הטוב ' ט עבד ה"חנוך מט
אף מדת שעתו גרמה לו חן מימין אף משמאל , שביצירה

 והפלא ממה שאמרו חכמים שסלקו –דהיינו טוב ורע 
ה קודם שיחטיא כיוונו בזה להבל שאין בו חטא והוא "הקב

ן ראשים "ט וסנדלפו"בן שמטמיוחס לתינוקת של בית ר
ואם , והם שנים כרובים אשר יחדיו ימתיקו סוד, עליהם

, ן נער הוא שנסתלק חנוך לפני זמנו"תשאל בשלמא מטטרו
ל "י, ל בסוד אליהו מאי מינקותיה"ל הנקרא יהוא"אבל סנד

והנה , שגם הוא שאל את נפשו למות קודם זמנו ואז נסתלק
ד דורות "תתקע' בגימלת תנוקת עם שנים כרובים ממש 

למה שהיה גלוי וידוע לפניו כי , אשר קומטו קודם חטאם
והם שוברי הלוחות שחטא ערב רב , רחוק מרשעים ישועה



  
להם בשביל מה שהיה צפוי כי עתידים היו ישראל  גרם

להבטל כמותם בימי ירבעם ותקון הקלקול שקדם לחטוא 
י "עמסור להבל שאין בו חטא אם לדורות שקומטו ותקונם 

ואם ללוחות שנשברו ותקונם מיועדת , שנים כרובים שזכרנו
 בזכות תינוקת שלנו
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––
 

, אלפים שרי מאות שרי חמשים בפרשת יתרו כתיב שרי
 אבל במשנה –חוץ משרי עשרות , ו החבור"כלם בלא וא

כי פיו , ת מדתו של משהבסוד אות אמ, ו"תורה באו כלם בוא
ויקהל בנדבת המשכן באו '  וכן בפ–המדבר באזני כל ישראל 

שמן , וכלם בנדבת הנשיאים, תרומה' ווין רבים שאינם בפ
, כי הנה משה קבל ערב רב מדעתו, ובשמים ואבני האפוד

ז לכבודו אמר רחמנא מאת כל איש אשר ידבנו לבו "ועכ
וכבר היו בישראל , גלאך ערב רב סרחו בע, תקחו את תרומתי

שבקשו , כדכתיב יעשו עגל בחורב, מי שהעלה לבם טינא
 .לעשות ולא עשו












 


 

דחו הדרשה דאז יבנה שלמה בקש לבנות ' י שבגמ"ואעפ
והעלו שהואיל ולא מיחה בנשיו כתיב אז יבנה והרי בנה ' וכו

מ שאין "ש של אז יבנה יהושע הא כ"היינו משום דדרשי ג
 אבל –ש שפיר מצינן למדרש בקשו לעשות ולא עשו "שם ג

מו במדתו של משה סוד הדעת דכתיב ביה ערב רב פרצו ופג
' לו בגימ' נ לא ידענו מה הי"וה', גבי פרעה לא ידעתי את ה

ואלה בניו , וכתיב איש בער לא ידע, בער אביו של בלעם
ושני פרצופין ', ד מספר מה הי"ה ובשם א"כחשו בשם מ
וגם קראו , שרבוע שניהם בער כנודע, אלקים' אלה הן הם ה

ת " אותם משה כשהעלה ממצרים רתגר על המילה שמל
כ לא היה הענן חופף "שאעפ, לימהל כלומר ולא הועיל

לפי סברתם של אותה , עליהם ומשה עצמו מסתתר מהם
 –לפיכך בקשו להם אלקים אחרים אשר ילכו לפניהם , שעה

מה ' ועוד כיונו להפוך החסד שבדעת שמלאכו מיכאל בגי
לנו אלקים ד דכתיב עשה "היה לו שתשתנה הכרעתו למה

והוא היה עוונם של דור הפלגה , במספר שוה לכפול מדתו
עם ' שבקשו להגביר הדין דכתיב ונעשה לנו שם בגימ

 אז היה ערב רב נראה ונדחה אינו חוזר, פ אלקים"המלות י


















  






 

ונראה שהמספר שוה בהסיר כל הווין של שמוש שאינם 
לפיכך הקהיל משה את ישראל בלבד לנדבת , מעיקר הכונה

אבל , ו שלו במבחר הנדבה כאמור"המשכן ותקן באות וא
ו "ומעקרא נמי נאמרו הדברים נפרדים בלא וא, הכל צפוי
לא היה המשכן , שאם היו ערב רב משותפים בם ,החבור

 –הוא הדבר המפורש בספר עזרא ,  בצרוף חלקיועולה יפה
שנאמר לכותיים לא לכם , היא במספר שקלים' וגם מתני

ל רחמנא למשה מאת כל "וכך א, ולנו לבנות בית לאלקינו
' ששכר מצוה מצוה בגי, תורה' איש אשר ידבנו לבו בגימ

כאלו אמר מאת כל איש תורה זו מצוה , מאת כל איש
לאפוקיה ערב רב , י זו מצוה שניהתקחו את תרומת, ראשונה

 דלאו בני תורה ולבם לא נכון
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נקטינן כי השפע הראוי למלכות לצרכה ממש איננו נעצר 
כ היא מונעת עצמה ממקצתו כטעם ותקצר נפשו "לעולם אא

, שהיה מזומן לתת לה לצורך העולם וממה –בעמל ישראל 
הנה חלק הרשעים ראויה היא ליטול ואין לה עד שיבא צדיק 

בסוד תוספת כח , זוכה בחלקו ובחלק חברו ויטול לו ולה
וחלק הצדיקים הנמנע מהם לפי שאין , בגבורה של מעלה

הלא הוא כמוס בתוכה בסוד עצרת חתום , הדור כדאי
הוא הרוח של , מרוםעד יערה עלינו רוח מ, באוצרותיה

תחיית המתים שיחול על הרושם הנשאר ממנו בנפש דבי 
, אלקיך' וכתיב תמים תהיה עם ה, קברי עלינו דוקא
בסוד שתי , ואולך אתכם קוממיות, והתהלכתי בתוככם

כי , לאור הנר בשבת קומות ושתי מרדעות שאין קורים בהם
לאין  ושתי קומות הללו הם דו פרצופין ע–לילה כיום יאיר 

 –ענני כבוד שהיו קולטים את ישראל ולא ערב רב ' כוללים ז
, בעלים ממש, ושני מרדעות אני שונה בהם שני מרי דעות

, ו כנפי החיות"רנ' וידוע כי ענני הכבוד היו בזכות אהרן בגי
דהשתא , דרוש וקבל שכר, אי בעית אימא בחולם או בשורק
א יכנף עוד ולעתיד כתיב ול, מיהת כתיב בצל כנפיך אחסה

וזכור תקראי אישי בסוד יהי אור ובת אצל האם , מוריך
שיכלו נשמות , בארנוהו למעלה ולא תקראי לי עוד בעלי

 שבגוף













 
















 



  

–
– 

ולפי מה שבארנו כי לא היה המן יורד לשבטים האחרונים 
על זה נאמר והממעיט לא , פנימה להםשבכל דגל ודגל אלא 

, אלקים מן חוץ למחנה כלל' כי לא המטיר ה, החסיר
הן מקום שכבת , והרצועות הללו כל אויר שבין שבט לשבט

וכלם לא היו רשאים לצאת , הטל דאתמר בה סביב למחנה
בשבת אפילו אמה אחת מגבול הקדושה אל מקום שאין המן 

שכל , צא איש ממקומוויבא כפשוטו אל י, יורד בו בחול
פ שאסור הוצאת הכלים "מחנה ישראל מקומו הוא אע

שכלם פתוחים , ללקוט המן מתחיל איש איש לפתח אהלו
 אבל חוצה –לרשות הרבים באותו האויר שבין שבט לשבט 
' שהם בגי, לו למחנה ישראל מקום הפקר היה לערב רב

ד שניה כשנוסיף במספרה ארבע אותיות "לילת חסר יו
וכן עמלק במלוי אותיותיו יהיה ,  כי המה בניה,שמה

 המספר מכוון
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ר ם בטעם ואביו שמר את הדב"ת גרי"ר א"ה שומ"סוד יהו
ג "כאריה ישא'  וראשי התיבות האלה ישאג דכתיב ה–

, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שאוג ישאג על נוהו
שהוא , והוא מצפה מתי וישלם לאלה הברור והצרוף

המעמיד המקדש על מכונו בטעם אין מקבלים גרים לימות 
' ועל הדבקים בה, כ בימי דוד ושלמה"ולא קבלום ג, המשיח

 עוד –ילכו כאריה ישאג ' כיו כתיב אחרי הההולכים בדר
אלף יומין דחול בצירוף רבוע ' ם בגימט"ר את גרי"שומ

שהן עתידין להתקדש על ידם בכח אל , אלקים שהוא מקורן
ב צירופין שכל אחד "ויש לו י, שם של רחמים המקרבין

ואם החפץ העליון , מהם כלול עשר פעמים עשר במספר שוה
דכתיב ביה , אחר כך לשכר פרי הבטןדרכם יחפוץ משם יזכו 

 –ותחת הסרפד יעלה הדס וכתיב והוא עומד בין ההדסים 
 והדברים עתיקין
















 
ה למלאכי השרת "שת וירא אמר הקבדרש רבי תנחומא בפר

באו ונבקר את העולם אמרו לפניו מה אדם ותדעהו אתה 



 

אמר להם חייכם אלך לי אל הר ', הולך במקום הטנופת וכו
 וכבר יקשה שכבר ידעו –המור שהוא ערב עלי ממור ולבונה 

אבל הם הבינו , מלאכי השרת כמה חבתו של אברהם אבינו
, אלא את העולם,  אוהביה נלך ונבקר את"שלא אמר הקב

והם לא אמרו אלא גבעת , שזה תחלת תקונו לקרב רחוקים
,  פירוש–הערלות של ילידי ביתו ומקנת כספו שנמולו אתו 

, להיות צוות לו לא לשם שמים אלא לשמוע בקול אברהם
כ למה שהם הנפש אשר עשו "ה השיבם כי אעפ"והקב

, בח בזהוהוא לבדו נשת, חביבים הם לפניו, אברהם ושרה
כי אחד היה אברהם , ומשה בערב רב, לא כן יוסף במצרים

' אבל יוסף ומשה היו להם צבאות ה, ורוצה לזכות את הרבים
 ולמה זה בילדי נכרים יספיקו, לזכות עמהם

















 











  








 
, שבלעם הרשע שקול ככולם, גם הערב רב היה ששים רבוא

קדתי על בל בבבל והוצאתי ה מחזיר לקיים בו ופ"והיה מרע
ומה בלועו זה , כטעם וימלוך בלע וימת בלע, את בלועו מפיו

דכתיב ביה כי , לא היה בכלל ישראל אלא ערב רב לבדו, העם
, אשר הלך חשכים במעשה העגל, ב"אותיות ער, ע הוא"בר

, ונזדמנו אליה, כי לא זכו להתקבל בתשובה, ואין נוגה לו
ולא נותר , את העם אלו ערב רב' כטעם ויגף ה, ומתו כלם

 מהם איש









 

לימא , כתיב ויפול מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
ד שבמלת "ף שבמלת כשלשת ויו"אלא כ, שלשת אלף איש

ף פעמים "דנימא הכי כ, לא נכתבו כי אם לדרשהאלפי 
והיו שקולים , הרי ששים רבוא, ד פעמים אלף"שלשת ויו

, כ היו שקולים כשני בנים לחצאין"וככה ג, כבלעם לבדו
ואלה השנים בחוץ כקוף בפני נדב , שהם שלשת אלופיהם

ואביהו שנקנסה מיתה עליהם בעון אביהם להשמידו זה 
 והנה –תפלת משה לאלעזר ואיתמר והועילה , כילוי בנים



 

ל "י בליע"ושני בניו בנ, ל במספר שוה"בלעם היה בליע
 ד כי שחת עמך"ר' בגימ











 

אלמא לא מתו , כ"ואם תקשה מן האספסוף שנאמר אח
כי הם מן הטף של ערב רב שלא היו בני ,  תשובתך–כולם 

וכתיב ביה , וסימנך אספו עם האמור ביואל, עונשין בעגל
נמצאו כל יוצאי מצרים הגברים , אספו עוללים ויונקי שדים

, מחמש מאות בעולם' י צירף א"ע,  ואלהבהחשב אלה
ומניינא דוקא בכל גוונא וראשון עקר דלא אתא קרא לעקורו 

 ערב רב כלל





–


 
חוץ מן , מחמשת אלפים הוא כלל השמשות האמצעיות' א

ין סוד האלף השביעי מן המנוי, הברכים אשר לא כרעו לבעל
 וסימנך –כי הברכים הם הנחשלים שבכלל הקומה , בחורב
אלא שהיה כחו יפה ויזרח לו השמש , ף ירך יעקב"ותקע כ
ה לצרכו מנרתיקה שמש צדקה ומרפא "שהוציא הקב, דוקא

אין , בביטול האנדרטי של נבוכדנצר, בכנפיה שכנגדה בחוץ



  
הדבר נגמר עד כי התגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על 

 אלמא בשמירת הברכים של קדושה והתרחקם מן –גלוהי ר
העבירה הוא תכלית התיקון שפתח בו המלך החסיד אשר 

 וכל הפה אשר לא נשק לו הוא סוד –לא הלך בעצת רשעים 
כי , מהם שהיו בסוד נשיקין למי שזכה אליו, האלף הראשון

ויש כאן תיקון גמור מכף רגל ועד , לא הוגלם כמו האחרים
ול ההיזק שן ורגל בסוד תתחדש כנשר נעורייכי ראש בביט

, ובסוד החלב לתנוק שמועיל להלוך הרגלים ולדבר השפתים
ובפרט , בלעגי שפה ידבר, אפילו גדול, כי מי שאין לו שינים

 לפיכך יציאת מצרים –ש הם שבעת אלפים "באותיות זסצר
מדות ' כי היא היתה כוללת בסוד ה, טפילה לקיבוץ גליות

ד קץ חי עלמין שהגינו עלינו בשעתן אאימה מגבורה ע
חשיכה גדולה נופלת עליו בהבחן הגלות הרביעית ימין 

הרי שתים שהיה , ושמאל נופלת השמאל עליו הוא הימין
 אמנם הגאולה העתידה –כח אברהם אבינו מעורב בהם 

 גוג ומגוג' מדות בתוס' כוללת ז
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כן תמצא בגוף האדם , כמו שיעקב ועשו היו בגוף אחד

, שנקרא עולם קטן שני עניינים עיקרים שחיותו תלוי בהם
 הקנה סוד הדבור –וזהו הקנה והוושט , הם נגד יעקב ועשוש

 הוושט –נגד יעקב , הנאצל מהנשמה שמשכנה בעולם הבא
 וגם הוושט –שהוא ענין אכילה ושתייה הוא סוד עשו 

ל שרו של "מושט נעשה שטן שהוא סמא' ו'כשנתפשט הוא 
אתאריך , מן ושט בריבוי אכילה דגזיל' ו' ולבתר דשט –עשו 

שטותא , שטו העם ולקטו, ומאן גרים דא', שטן 'ואתעביד
דלהון דאתערבו ערב רב שטן דתאוה דלהון אכילה ושתיה 

ואתגבר על ,  ודא גרים דאתפשט שטן באכילה ושתייה–' וכו
ן חסר "כחושבן השט, ה לא תעשה"כל איברין וערקין בשס

ואיהו כגוונא , דא יום הכפורים דלית בה אכילה ושתייה, חד
 דקנה
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'  הלא בכל התורה כולה כתוב אני ה–" אלהיך' אנכי ה"
אנכי הוא ,  התירוץ–למה אמר כאן לשון אנכי , אלהיכם
, אינו מספיק אלא לערב רב שקבל משה ונתגיירולשון מצרי 

ר שנגאלו בזכות שלא "ל בויק"אבל ישראל אמרו רבותינו ז
 אם כן הוה ליה למימר לשון אני, שינו את שמם









  


 

––
 

על , על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון"
תלינו , על הערבים ערב רב, "ערבים בתוכה תלינו כנרותינו

 רצה לומר כשהיינו טובים אז היה נשכח פקודת –כנורותינו 
 כי תליית כנור של דוד היה תיקון לזה, העגל







 

––
 

ראוי שיתעורר לשוב : א"בראשית חכמה שער התשובה פ
כדכתיב , בתשובה כשיחשוב שהשכינה גולה בסבתינו

והתרתה מהגלות תלויה על ידי , ובפשעכם שולחה אמכם
למה לא יתעורר כל אחד ואחד בתשובה להקל , תשובתינו

 ובחינה זו ביארו –ולהאיר מה שפגם בה , מעליה עול הגלות
י לון לבני נשא דקודשא בריך הוא אסיר עמהון וו: בתקונים
ואתמר בה אין חבוש , ושכינתא אסירת עמהון, בגלותא

ופורקנא דילה דאיהי תשובה , מתיר עצמו מבית האסורין
דחמשין תרעין דחירו , איהי תלויה בידיהון, אימא עילאה

, עמה לקבל חמשין זמנין דאידכר יציאת מצרים באורייתא
באילין חמשין אתוון דמייחדין בכל , ה"כה ו"דא הוא ויפן כ

וירא כי . דאית בהו כה וכה אתוון, יומא פעמים שמע ישראל



 

ואיהו משגיח מן החלונות , אין איש דאתער לה בגינייהו
לההוא דאתמר ביה אל , דאתמר בהון חלו נא פני אל ויחוננו

נא רפא נא לה דאסוותא בידיה דאיהו ידו פשוטה לקבל 
והיא בעד החלון נשקפה ותייבב , ין אישוירא כי א, שבים

דאתמר בה ויפתח נח את חלון התיבה , בתרועה דאיהו יבבא
, דתיבת נח איהי אימא עילאה, ודא יום הכפורים, אשר עשה

דביה אור ותורה אור , חלון דילה איהו עמודא דאמצעיתא
אלו עשרת , ויפן כה וכה מציץ מן החרכים, ואיהו אור הגנוז
 ועוד משגיח מן החלונות –רא כי אין איש וי, ימי תשובה

דאבא ובנוי אינון בבית הכנסת , אילין חלונות דבי כנישתא
, ואיהי בכל יומא אשגחותא עלייהו ויהיב לון מזונא, אסירן

ויפן כה וכה אם אית מאן דאתער בתיובתא לתברא בית 
הדא הוא דכתיב לאמור לאסורים צאו , איסורין דלהון

אלא ,  ויפן כה וכה וירא כי אין איש–ולאשר בחושך הגלו 
באורחין דלהון איש לבצעו , איש לדרכו פנו בעסקין דלהון
 ולאו אינון –לירתא האי עלמא , מקצהו בבצעא דהאי עלמא

מסיטרא דאלין דאתמר בהון אנשי חיל יראי אלהים אנשי 
אלא כלהו צווחין , אלא וירא כי אין איש, אמת שונאי בצע

ורי ככלבים הב הב לנא מזונא וסליחה בצלותין ביומא דכפ
פ ככלבים דאינון אומין "ואינון ע, כתבינו לחיים, וכפרה וחיי

דעלמא עובדי עבודה זרה דצווחין לגביה ולית לון בושת 
דלא אית מאן דקרא לו בתיובתא דיחזיר שכינה , אנפין

ואידמיין , כגוונא דיחזיר לגבייהו, לקודשא בריך הוא
ואינון , יתערבו בגוים וילמדו מעשיהםלכלבים דאתמר בהו ו

 הרי בפירוש –ערב רב דכל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין 
כמה ראוי שנתעורר בתשובה לאהבת השכינה להקימה 

ולא נדמה לערב רב או , מהגלות ולא על מנת לקבל פרס
 לגויים








  








































       



 





 

––
 

ל שנה שהיו "אותם ק, "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו"
היו להביא , ה"ישראל במצרים קודם לידת משה רבינו ע

ולכן נדונו , להציל אותם ניצוצות של קרי של אדם הראשון
ה  ניצוצות אלו באו תחיל–בעבודה קשה לצרפם וללבנם 

כענין אדם והיו ' גם הם חטאו וכו, בדור המבול ובדור הפלגה
 אותם ניצוצות שהיו בני בניהם של אדם –משחיתים זרעם 

הנה אלה הם סוד אלו , ואותם אשר יצאו בדור המבול
המצריים שמל יוסף והחזירם אל הקדושה בסוד ברית 

 וזהו ואת העם העביר –לפי שיצאו משם בסוד קרי , עליון
כי אלו שהעביר יוסף ', רים מקצה גבול מצרים וכואותם לע

 .וטלטלם לצרפם וללבנם ואלו הם הערב רב, הם אותם שמל



















 




 
תחילה אמר הנה עם , "ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל"

 סוד –כ אמר ויקוצו מפני בני ישראל "ואח, בני ישראל
כי הלא עברים היו אותם שנימולו והיו נוהגים , הענין

ואמנם ראה פרעה אלו הנקראים עם , בעריהם מנהג ישראל
 זהו הנה עם בני –בני ישראל ואינם ישראל ממש עצמם 

פירוש כי הנה גם אלו , וזהו ויאמר אל עמו הנה', ישראל וכו
, רק שלא היו עמו של פרעה רק עם בני ישראל, היו מצריים
, אלו המצריים שלו היו עם בני ישראל, מר אל עמוולכן ויא

 ובזה –ואחר כך ויקוצו מפני בני ישראל שהם ישראל ממש 
בשביל ניצוצות , תבין קצת טעם למה גלו ישראל במצרים

 וזהו סוד וגם ערב רב עלה –אלו שלקטם ערות מצרים והבן 
שנתערבו ניצוצות הקדושים , כי אלו היו סוד הערב, אתם

ה ראה " אך הקב–ולפיכך רצה משה להעלותם , םאלו במצרי
ולא היה רוצה , שהנה עדיין לא היו מתוקנים וראוים

,  ואמנם שני מינים היו ואלו נקראו ערב רב–להוציאם עדיין 
דאית ערב רב ואית , כזוהר תצא, ויש שנקראים ערב קטן

ואלו הם ערב רב שיצאו , כי בסוד בין הערבים, ערב זעירא
, לא מצד היסוד הנקרא קטן, ליון הנקרא רבמסוד הדעת הע

ואלו שחטאו וקצצו למעלה , ולכן ערב רב בגימטריא דעת
 בסוד עם קשה עורף בפרשת עקב














  















 

, ת קדש לי כל בכור" תחלה אמר השי–" קדש לי כל בכור"
כ "ואח', ומשה לא עשה כן רק ויאמר משה אל העם זכור וכו

', י והעברת פטר רחם וכו"פרשה שניה אז ציום מצות השב
 אך הענין כי הלא כבר בארנו כי משה –וזהו תימא גדול 

ולא כן , ה היה רוצה להכניסם תחת כנפי השכינה"רבינו ע
אמר קדש לי כל בכור בבני , ת לפי שלא היו ראויים"השי

לפי שעדיין לא היו , ולא בעם שהוא הערב רב, ישראל
ובפרט כמו , ולכן אין ראוי לקדש את בכורותיהם, מתוקנים

, שידעת כי סוד עון הקרי עולה עד הדעת העליון הנקרא בכור
ה ראה שאם עתה מצוה שהיתה "ואמנם משה רבינו ע

, והיה נותנה לישראל ולא להם, ראשונה בצאתם ממצרים
כמו . היו חוזרין למצרים בראותם שאינם נכנסים בסוג אחד

שראו הארון נוסע לפני בני ישראל ולא , כ בעגל"שעשו אח
ולזה אמרו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו  , לפניהם

 מפחד זה התחיל משה לומר מצוה זו השוה לשניהם להם –
ובכלל דבריו הודיעם שאין , שהיא מצות החמץ, ולישראל

הלא תחלה נאמר ,  והענין–להם חלק במצות קדושת בכורות 
וכל שאר ', היום אתם יוצאים וכו, םבלשון רבים אשר יצאת

 והוא כי בתחלה –' כי יביאך וגו, הפרשה נאמר בלשון יחיד



 

פירוש , ואמר מבית עבדים', אמר זכור וכו, דבר עם ערב רב
ואין , שמצרים נקראים בית עבדים שנשתעבדו שם ישראל

 וזהו ויאמר משה אל העם –הכוונה שהם נשתעבדו שם 
ופירש כי לבני ', חוזק יד וכוואומר כי ב, שהם הערב רב

כי בטענה גדולה בא משה , ישראל לא היה צריך כל כך חוזק
אך אלו שהיו , שלח את בני ישראל ויעבדוני, אל פרעה

לולי חוזק יד והנסים והמופתים לא היה , מצרים כמותם
ולכן גם אתם ולא יאכל ', וזהו כי בחוזק יד כו, משלחם פרעה

 חמץ

































   





 
', בינה'כי כבר הודעתיך שערב רב הם בסוד הדעת העליון ד

, והוא סוד המצה השמורה העליונה, וסוד מלכות של הבינה
 וגם שם –ולכן נצטוו ישראל במצה , ידאחד רבת' ד'והיא 

 –' קלה'כי מצה בגימטריא , הוא סוד דעתן של נשים קלה
לומר , הציע להם הקדמה זו, והנה אמר היום אתם יוצאים

אל , כי תשמעון שאני מצווה מצוה זו אחת לישראל ולא לכם
ה "לא לפי שאין הקב, כי אין אתם צריכין לה, תתמהו על זה

צות מצה הנוגעת לכם כבר נתתיה לכם כי הלא מ, חפץ בכם
והטעם כי הלא , אבל זו האחרת אתם פטורים בה, גם כן

פירושו כי ישראל נצטוו על פטר ', אתם יוצאים היום וכו
ואמנם , רחם לפי שניצולו בכורי ישראל ולכן נצטוו עליהם

ולכן שלחם , זה היה בלילה אחר חצות בעבור מכת בכורות
אבל היום אתם יוצאים ולא , ה זופרעה ולכן מחויבים במצו

 ואתם פטורים ממצות קדושת בכורות, בלילה



















 


 

ואחר שפייסם הפך פניו נגד ישראל ודבר עמהם בלשון 
ולפי שמצות ישראל בענין החמץ היא טעם משונה , יחיד

, לי ולא בעבור הערב רב' בעבור זה עשה ה, מטעם ערב רב
ולהשוותם עם , ולכן חזר ואמר להם מצות החמץ בדרך אחרת

אחר כך אמר עיקר הכוונה שהיא מצות  ו–ערב רב במצוה זו 
עד כאן ', וזהו והעברת כל פטר רחם וכו, קדושת הבכורות

 לשון הקונטרס








 



 

––
 

, לעםחביבין ישראל למקום שהוא לנו לאלהים ואנחנו לו 
על כן כשחוטאים , בחר בנו מכל העמים ואין אמצעי בינינו

ה למשה ועתה " מתחילה אמר הקב–' אינם נקראים עם ה
וכיון , לך ואשלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל

 –לך רד כי שחת עמך , שעשו אותו מעשה מה כתיב תמן
כד אינון חטאי , רבונו של עולם, ה"אמר משה לפני הקב

, בין חטאי בין זכאי דידך אינון, כד אינון זכאין דידךו, דידי
, סימון'  אמר ר–יחרה אפך בעמך ' למה ה, והם עמך ונחלתך

על הרעה ' שנאמר וינחם ה, לא זז מחבבן עד שקראן עמו
 אשר דבר לעשות לעמו



















 
, ה למשה"ואמר הקב, ישראל לא חטאו רק על ידי הערב רב

מר ואכלה  וכשא–לך רד כי שחת עמך ערב רב אשר קבלת 
יחרה אפך בעמך ' למה ה' עמד בתפלה ויחל וגו, אותם

' אכן בעמך למה ה, בשלמא עמי ערב רב ניחא, דהיינו ישראל



 

על ' וזהו שאמר וינחם ה, ה" והודה לו הקב–יחרה אפך 
', הרי ישראל עם ה, הרעה אשר דבר לעשות לעמו ישראל

כמו יעקב , אלא חתומים בחותם אל', ולא זו שהם עם ה
 –ופירשו אלהי ישראל קראו אל , קרא לו אל אלהי ישראלוי

,  וכל זה הדביקות באמצעית התורה–ומשה נקרא אלהים 
ובעשיית העגל , שפסקה זוהמת הנחש כשעמדו בהר סיני

 .חזר הזוהמא














 
 העגל בכלל ובפרט  חטא–כל מה שתמצא בנחש תמצא בעגל 

ל אמרו "רז,  בפרט כיצד– בכלל ענין העגל עבודה זרה –
העולם חוטאין מיעוטן בעריות ורובן בגזל וכולן באבק לשון 

 לשון הרע –י עריות "ויקומו לצחק פרש,  כן בכאן–' הרע כו
שאמרו אלה אלהיך , שאמרו במדרש שהוציאו לשון הרע

הנהנה מן העולם במסכת ברכות אצל ,  חטאו בגזל–ישראל 
הזה בלא ברכה גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא 

מאי חבר , ה אמו כנסת ישראל"אביו הקב, לאיש משחית
חבר לירבעם בן נבט שהשחית את , הוא לאיש משחית

 –רצה לומר בעגלים אשר עשה , ישראל לאביהם שבשמים
וכביכול התשת כח שלמעלה , הרי מעשה עגל גזילת השפעה

 וכך הנהנה בלא ברכה גוזל –אין פשע אין שפע , ז לדבר רמ–
לשון , גזל, עריות,  הרי שלושת אלו בפרט היו בחטא עגל–



 

 וזהו רמזו –ל ראשי תיבות שלושת אלה " וכן עג–הרע 
כי , ל אין לך כל חטא וחטא שאין בו מפקודת עגל"רבותינו ז

 כל החוטא הוא מהרוב או מהמיעוט או מהכל





















 

––
 

בני " הכא כתיב –" ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
 ומה, "מאת כל איש"ובציווי מלאכת המשכן כתיב , "ישראל

 וכתב הזוהר שציווי מלאכת המשכן –" קחו מאתכם"זה 
זה היה קודם , דהיינו ויקחו לי תרומה, ה למשה"מפי הקב

ה מאת כל איש תקחו תרומה "ואז אמר הקב, שעשו העגל
 אבל ציווי משה לישראל היה לאחר מעשה –אפילו מערב רב 

וקלקול העגל היה על ידי הערב , העגל במחרת של יום כיפור



 

ואמר קחו ,  כן ויקהל משה עדת בני ישראל דוקאעל, רב
 מאתכם דוקא ולא מערב רב




















 

––
 

והם היו מכפרים על עון , ישראל סמכו את ידיהם על הלוים
 נמצא קדושת הלוים היא גורמת –אל העגל שעשו ישר

,  הלוים הם שלוחים של ישראל–להיות ישראל קדושים 
,  הרי יתבאר בכאן מחנה ישראל–ושליח של אדם כמותו 

ונסמך אחר כך , ישראל קדושים הם ונטהרו מעון העגל
 הנה ישראל כשעשו העגל –לטהרת העגל פרשת פסח שני 
, רב שהסיתו אותםמכח ערב , המירו את כבודו בתבנית שור

וכשראו שנלקה בחרו במזל של , שעבדו מתחלה מזל טלה
שהוא על סדר , על כן בא מצות פסח שני באייר, אחריו

, כי הפסח מורה על בטול כחות המזלות, חדשים במזל שור



 

שהוא הראשון היותר , ומורה בפרטות על ביטול מזל טלה
ערב  ואלה הרשעים ה–והך הכפתור וירעשו הסיפים , גבוה

ולא היו מבינים אם הראשון נלקה מכל שכן , רב שוטים היו
 הבא אחריו
























 

––
 

'  ד–תורת האדם , תורת אמת, תורת אלהים, ה"תורת יהו
 –' קהל ה' ד, עדה' ג, קהל' ב, עם'  א–שמות ' כתות ולהם ד

עם שיש תוספת , השיווי במושכלות והם ערב רב, עם
ל קהל גרים אקרי " אמרו רז,למעלה מזה,  קהל–קדושה מה 



 

למעלה ,  עדה–והם נכנסים למצות התורה וטעמיה , קהל
',  קהל ה–מהם עדה הקדושה השלימה יודעים שמו יתברך 
 סוד נשמה לנשמה חזרת הנשמה למקומה










 

––
 

כמה דאת אמר , הזמזומים הם מבירור חכמה לשון מחשבה
וכל מי שיש לו הרהור , ומאלו היה הערב רב, כאשר זמם

 ומחשבות רעות הוא מהם




















  



 























 

––
 

בשם המקובל " בי למענכם' ויתעבר ה"סוד גדול בפסוק 
בי ' ויתעבר ה, ל"י ז"ר חיים תלמיד מובהק של האר"מהר
ה לא היה "לפי שהקב, בכל דור בא משה בסוד עיבור', וגו

, ובזה לא היה מיתה ולא גלות לעולם, רוצה לקבל הערב רב
 כי טוב  והוא קבלם בחשבו–" חרות על הלוחות"שנאמר 

כמו , ובפרט שהיו נוגעים לו קצת, להכניסם בקדושה



  
וכל העם אשר "וכתיב , "העם אשר אנכי בקרבו"שנאמר 
 – ואדרבה הם קלקלו לישראל –ולזה רצה לתקנם , "ברגליך

נשחת לא נאמר אלא , "לך רד כי שחת עמך"וזהו שאמר 
 ולזה הוצרך – ועתה רוב הדור מהם –שחת לישראל , שחת

למי שהוא השורש ,  בעיבור אחד לחמשים שנהלבוא משה
 ישראל לתקנו שלא יטעוהו ערב רב

















 


















  



 

בור בכל דור ולא כמה תפילות התפלל משה שלא יבא בעי
שאני בא , "בי למענכם' ויתעבר ה"זהו שאמר משה , נענה

והיה מדבר , כי אתם גרמתם לי, בעיבור בכל דור בשבילכם
 או ידבר עם ישראל ופירוש למענכם כדי לתקן –עם ערב רב 

 אתכם








 
















 

פירוש שנכנסת ונקברת נפשו , "ויתן את רשעים קברו"
 של הדורות הללו שהם כרשעים לגבי בסוד עיבור בגופות



 

רצה לומר שיקח שכר כנגד , "אחלק לו ברבים" לכן –דידיה 
 ובודאי שקול משה כנגד כל –כיון שזיכה לכל הדורות , כולם

זכות הרבים תלוי ' ל משה זכה וכו"כמו שאמרו רז, ישראל
ה "פירוש הוא יקבל חלקו מהקב, "ואת עצומים יחלק "–בו 

תחת אשר הערה למות , ם יקבלו על ידוושאר הצדיקי, ממש
לרמוז , בלי הפסק" משה משה" ולזה כתיב –נפשו בכל דור 

ואת פושעים נמנה והוא חטא רבים  "–שבכל דור הוא בא 
וחטא אדם וחוה , שעל ידו נגמר לימחל חטא הדורות, "נשא

 שהם רבים פירוש גדולים

































  





 
אז , היו לאחר שחטאו ישראל, "בי למענכם' ויתעבר ה"

והשיג אף שער , ומשה עלה אל האלהים שהיא הבינה
היה משה , ולה ואף שכל ישראל היו במעלה גד–החמשים 

אור ,  ואז היה משה באספקלריא המאירה–עולה עליהם 
 על –מאחר שהשיג גם כן שער החמשים , בהיר מאור הגנוז

כי , שערי בינה נתקיים שם הבל' שזכה בקבלת תורה לכל נ
עתה , לשמו דהיינו משה' ה'וכבר לקח ה, משה גלגול הבל

ת ב נתיבו"שהם ל, ב השמים"עלה בהר הבוער באש עד ל
שערי בינה '  כי כשזכה לכל נ–חכמה מצד השפעתם לבינה 

הרי נשלם שם , ב נתיבות חכמה"ממילא קיבל השפעתו ל
י " בהאר–חומשי תורה ' הוסיף הארה בה' ה'וגם ב', הבל'

 והנה –ל "קחת ראשי תיבות הב'הרה ל'עלותי ה'ב, ל"ז
 וכן –לפי גדולתו ענותנותו , ה עניו מכל אדם"משה רבינו ע

כי היה ענף ממשה , הילל נשיא בישראל והיה עניו גדולהיה 
 ה"ך שנה כמו משה רבינו ע"לכך חי ק, ה"רבינו ע


















  



















 
כמעט החושך , "את הקול מתוך החושך וההר בוער באש"

כי האש שהוא ,  יש בזה סוד–והאש הם שני הפוכים 
שהם מגולגלים ' שת' 'הבל'אותיות ' שלהבת, 'שלהבת

 –והחושך ירמוז על קין שהלך חשיכים , ה"במשה רבינו ע
 אדם –ענין אדם וחוה וקין והבל , ל"י ז"על פי הסוד של האר

פירוש הנשמה וכח ', מה' 'כח' 'חכמה'ופירש , חכמההוא מ
 חוה היא מבינה אם –' אדם'בגימטריא ' מה'דזעיר הנקרא 

ל "ב' ה,  הבל מצד החסדים– קין והבל הם מהדעת –כל חי 
, גבורות שבו מצד הבינה'  וקין ה–ב נתיבות חכמה "ל

 ולזה –הנקרא קן ובית לחכמה ויש בה בחינת חכמה גם כן 
וזהו סוד ,  מהחכמה היא בין שתי אותיות קןשהיא' י'ה

, ס" קין בגימטריא ק– וקין היה מצד חוה –ודרור קן לה 
 –שערי בינה ' ארוכה רמז לנ' ן'לכן יש בקין , ן"ה דיודי"אהי

רק שקין מגולה והבל ', קין'ב בגימטריא "פעמים ל' ה' הבל'
בגימטריא ' הבל' 'קרח' (–והם כלולים זה בזה , סתום



 

ושניהם ,  אך בקין גובר בחינת בינה ובהבל חכמה– )ה "מש
 בסוד הדעת



























 

––
 

, "ל יוסף כל אשר יאמר אליכם תעשולכו א"י כתב "האר
ל שנה "אותם ק,  סוד הדבר–ל כי יוסף מל אותם "אמרו רז

היו , ה"שהיו ישראל במצרים קודם לידת משה רבינו ע
לכן , להביא להציל אותם ניצוצות של קרי של אדם הראשון



  
 ניצוצות אלו באו תחלה –. נידונו בעבודה לצרפם וללבנם

כענין אדם והיו ' גם הם חטאו כו, בדור המבול ובדור הפלגה
 אותם ניצוצות שהיו בני בניהם ואותם –משחיתים זרעם 

הנה אלה היו סוד אלו מצריים שמל , אשר יצאו בדור המבול
לפי שיצאו , יוסף והחזירם אל הקדושה בסוד ברית העליון

את העם העביר אותם לערים מקצה " וזהו –משם בסוד קרי 
ביר יוסף הם אותם שמל  כי אלו שהע–" גבול מצרים

 ואלו הם הערב רב, וטלטלם לצרפם וללבנם

















 

–– 
 מה כתיב באהרן תורת אמת היתה –מי הוא הגורם לזה 

והלא עיכב עד ,  תעלה על דעתך שאהרן עבד אלילים–בפיהו 
 יש אומרים כדרך שנתכוון יעקב אבינו ויתנו –שיבוא משה 

אל יעקב כל אלהי נכר קיים יעקב התורה קודם שנתנה 
כ העלה עליו הכתוב כאלו עבד " ואעפ–לבניו כך נתכוון אהרן 

 – אם כן הרי לך לפניך שאהרן עשה מה שיעקב עשה –ז "ע
ועדיין לא שבנו מטעותינו מאחר שהגרים עשו העגל ואם כן 

חס ושלום להתרעם על מה שקבלו הגרים וכענין שפירש 



  
י גבי שחת עמך שחת העם לא נאמר אלא עמך ערב רב "רש

 ואמרת שידבקו שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי
 שור בזכות אברהם –גרים אם כן לא יפה עשו שקבלו הגרים 

ל על נאספו עם "כי למדו מאברהם לקבל גרים כמאמר רז
אלא אברהם שהיה , אלקי אברהם ולא אלקי יצחק ויעקב

ראש לכל הגרים והיה מגייר גרים כענין ואת הנפש אשר 
מר ומשום הכי קא, וזכות זה בא להם מאברהם, עשו בחרן

 יצחק ראש –" אברהם ראש לגרים "–שור בזכות אברהם 
 ימים' לנמולים לח

































 




 

`` 
 

 

 
וזה כי התורה , עולם מתקייםבהבל פיהם של תינוקות ה

ולפעמים מתחזקת מתחלשת על בני , מתחלשת לפעמים
כמו , ובפרט הערב רב שבישראל, האדם מפני החטאים

והקדוש ברוך הוא עושה בסיס לתורה , שאמרו בתיקונים
כי כבר הוא , מזה ההבל שאין בו חטא ובו התורה מתחזקת

קים יסדת מפי עוללים ויונ "–מוכן לזה להמשיך כח התורה 
שהם , "למען צורריך" וזהו –" יסדת"והוא ממש , "עוז

, שהוא הסיטרא אחרא, "להשבית אויב "–הערב רב 
והוא סוד הנחש שהוא " ומתנקם" ואמר –ממש " להשבית"

על "שנאמר בו ,  וזהו סוד לנחש קצצו רגליו–נוקם ונוטר 
ולנקום זה הוא רודף אחר הרגלים שהוא ענין , "גחונך תלך

והן סוד הרגלים של מעלה התומכות , "י דרבנן דשילהיברכ"
ובהן תלוי כח תמיכות התורה לחזיק אותה שלא , לגוף

 "ותומכיה מאושר"בסוד , תמוט










  
–

––
–







 
נמצא שהנחש רודף אחר ענין זה שלא להניח סמך לתורה 

 אך התורה –כי הנחש הוא שיקרא דלא קאי , חס וחלילה
והוא היה רוצה להנקם מזה ולגרום , היא קושטא קאי
ותסתלק , שראלשלא יהיה לה סמך בי, לתורה חס וחלילה

 והבל פה התינוקות מתקן ממש –ותשכח מהם חס וחלילה 
כי הם תלויים ממש באלו הרגלים העליונות , תיקון זה
והם סמכי קשוט בסוד , "תינוקות של בית רבן"הנקראות 

 "להשבית אויב ומתנקם"וזהו , קושטא קאי


––






 



 

`` 
 

 

–
 

שהם סוד התלת גוונין של , ד כוללת תלת קוצין"כמו שהיו
שלהעבירם צריך מילה , כסויים' זה יש גכנגד , ת"הקש

ערב "ו" ישמעאל"ו" עשו" וסודם –ופריעה ואטיפו דדמא 
 עשו וישמעאל באים –אבות ' והם ממש מקבילות לג, "רב

כי כל זה , וערב רב נתערב בזרעו של יעקב, מיצחק ואברהם
ולכל בני ישראל היה אור " זהו סוד –תלוי במצות המילה 

 "במושבותם







 



  
אז החסדים מתפשטים ,  כשאין ערלה מכסה–ענין המילה 

 וזהו ממש מקום –נפש ' בסוד ע' והם ע, מן החזה ולמטה
 – וזהו במושבותם –שהוא המקום שרחל מצויה שם , הישוב

 אך –אזי ישראל הם בגדולה , תפשט שםבהיות האור הזה מ
ואז , השיב אחור ימינו מפני אויב, בשלוט הערלה נאמר

כנגד ,  עד מתי אלהים יחרף צר–נשאר החושך והגלות 
 למה תשיב –כנגד הפריעה ,  ינאץ אויב שמך לנצח–הערלה 

 כנגד אטיפו דדמא', ידך כו









 

ז " ע–י הם שמות של אלהים "ד דשד"הספירות בסוד ש
אותיות עצמן המה '  אלו הה–נאמר עד מתי אלהים יחרף צר 

ל "ו רר לחמ" זה סוד ונחש עפ–ר "ך שסודם צ"אותיות מנצפ
 והערלה עצמה נקראת –ך "ר מנצפ" פ–נקודות אלהים ', ע

וכן וחרפת , בסוד גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ה"חרפ
  נמצא שהצר מחרף–עמו יסיר 





––


 

 נמצא –ש לו מילה ולא פריעה שי, יש עוד בחינת ישמעאל
שנאמר בה אני , הזאת' שהוא מנאץ את השם שהוא סוד הי



 

 ועד שלא נפרעת היה –הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ' ה
' ע הוא בגי"כי תראה כי פר, נקרא שהאויב מנאץ השם

א "נ( בהיות ישמעאל –ה "פרע י, והוא סוד פריעה, י"שמ
מר ינאץ אויב שמך א, ועשו בסוד הוד, בסוד נצח) ישראל

 ח"לנצ





–


 
אך הנה עוד יש הערב רב שבעבורם גם כן אין החסדים האלו 

ועליהם אמר למה תשיב ידך וימינך מקרב , מאירים לישראל
כי ,  והוא גם כן מה שכתוב השיב אחור ימינו–חיקך כלה 

וחוזרים ממש אל החיק , רים לאחורהם החסדים החוז
, בחינות'  בזרוע יש ב–שהוא המקום שמשם היו מתגלים 

ד פרקים " כי היד הוא סוד הי–בחינת יד ובחינת יד ימין 
שהם , אצבעות'  ויש בחינת ה–שהם שייך לימין ולשמאל 

ב "כי י, ד הוא סוד כל השבטים" י–חסדים ' סוד הה
'  ובסוד הה–ד "הרי י, ולויכהן ' ולוי מתחלק לב, שבטים הם

' והוא סוד הע, ד"פעמים י' דהיינו ה', חסדים נעשים ע
 וכל זה צריך להיות שב אחור –חסדים שאמרנו שמתגלים 

 מפני הערב רב






–





 





 

 תשש כחו א כביכול"נאמר בז, בשוב אלה החסדים לאחור
 –בסוד אחור וקדם צרתני , כנקבה שהוא ממש סוד אחור

 אך –שלא נשאר רק בחינת הנוקבא שזה סוד אחור באחור 
הנה אפילו הגבורות מאירות , כשחוזרים החסדים להאיר
ס "בסוד כו, כי הם הישועות, בבחינת זכר וגורמות הישועה

ת "ם מלכי מקדם פועל ישועו" וזהו סוד ואלהי–ת "ישועו
 בקרב הארץ











 

–
 
ומה שגרמו למשה ,  ישראלמפני החטאים אשר חטאו

ועניני הערב רב וכל שאר קלקולים שהיו , לחטוא בסלע
 ונשמותיהם של צדיקים –א "הם גורמים סיתום הס, בעולם

בסוד , כי הם סובלים חטאיהם, מתקנות בעד ישראל הרבה
 והם צריכים להיות במלחמה הזאת –והוא מחולל מפשעינו 

 ועל –א "א כנגד הס ובאמת אינו אל–הנראית לפנינו ביניהם 
והיתה , כן הנה רעיא מהימנא המשיך ההארה הזאת להם



 

מאחר שאין תלמידי , הולכת להעביר סיתום הרעה הנמשך
והם בתחלה , חכמים למטה לומדים לשם שמים כראוי

כי לא , ולכן נצולו מן האבן, היתה הארתם חזקה בסוד המגן
 שית ואז היה ממשיך המשך יותר גדול בסוד, הוצרכו למחץ

 שלבחינתם לא היה להם זה הכח, אבנין











–







 

להעביר הרע מה שמתאחז , ועוד החזירו ההמשכה אליו
כי כל אלה ,  והבן היטב–מפני חטאו בסלע ובסוד הערב רב 

' הם תיקונים גדולים שנתקנים תמיד למעלה על ידי הס
סודם ו, רבוא נשמתין דמתיבתא עילאה ומתיבתא דרקיע

 כי כבר נתבאר במקומות רבים –שורש כל נשמות ישראל 
 שיש חלק אחד עליון והוא עומד –איך הנשמות הם כפולות 

בסוד , וחלק אחד עומד למטה בתוך הגוף וסביבו, למעלה
 לכל משריין דנשמתין דמקננין עמך –ן ונשמה לנשמה "נר

 בסוד הדיוקנא של הנשמה מתלבשות –בדיוקנא דילך 
אחרות לעשות התיקונים הצריכים להעשות הנשמות ה

 בסוד השרשים האלה עומדות כל הנשמות של –עמהם 



 

פ שלמטה נתפשטו הנשמות " אע–רבוא ' ישראל בסוד ס
 וכל נשמה –רבוא ' אך בשרשם הם רק ס, לפרטות הרבה

 –הולכת תחת השורש שלה ונכללת שם , כשחוזרת למקומה
אה ובמתיבתא רבוא הם נשרשים במתיבתא עיל' ואלה הס
,  ובמתיבתא תתאה הם הקושיות והמלחמות–תתאה 

 ובמתיבתא עילאה אינו כן



        








      








 

– 
 כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו –אודיעך כאן סוד גדול 

ל אחד בא לעולם ונמצא שסיני אינו נשלם אלא כשכ, בתורה
כ מי שבא לעולם ולא נשתדל בתורה " וא–וגילה את חלקו 

שעל זה ,  אך האמת הוא–איך התורה נשלמת , לגלות חלקו
כי ,  והענין–שמשה הוא כבד פה וכבד לשון בגלות , אמרו

להוציא ,  והיה ראוי שיהיה פתוח ברווחה–סיני הוא הפה 



 

רמו סיתום  ומפני שבאו הערב רב וג–התורה בכל חלקיה 
למשה שלא יכול להוציא כל , גורמים במאסם אותה, לתורה

 והוא סוד – ובאמת אינו מוציא אלא מעט –מה שהיה ראוי 
 והנה כלל החלקים –עתידה תורה שתשתכח מישראל 

כי , הכל יהא מונח עד שיבא אליהו, האלה נאמר בהם
ויצאו , ואז מיד משה יפתח פיו ברווחה, ישלים הוא בעד הכל
  האורות לאכול לשבעהכל















 

–
 

, הלכו בני האדם אחר החומריות, כיון ששלטו החושים
 לכן לא חששו על דברי –ניהם שהוא מה שרואים בעי

 ואז –שאין טובה מורגש ונראה , ב ועל עניני הקדושה"העוה
הם "שנאמר בהם , שהם הערב רב, "היו צריה לראש"נאמר 

שהם בעלי , כי הם מושלים בכח, "הגבורים אשר מעולם
ואיש זרוע לו " ואז נאמר –מפני העושר שיש להם , זרוע
 זה סוד –ז "השולט בעוה וכל זה הוא מפני החושך –" הארץ

שבעבורם אין אדם רואה אלא הדברים , "סערות תימן"



 

ואלה הם הגבורים , "וחתו גיבוריך תימן "–ל "החומריים כנ
בסוד עליונים למטה , שעתידים להיות חיתים לעתיד לבוא

 והנה המלכות היא נתנה להם מקום כל –ותחתונים למעלה 
הו רשע שהשעה  וז– זה סוד משגיא לגוים –זמן המצאם 

 מלכות הנותנת –" מארץ התימני" וזהו –משחקת לו 
שאז הוא זמן שנאמר בו בושו והכלמו , שליטה לזה התימן

 וחפו ראשם



    
















–
 

כי איננה עוד , "וארץ רפאים תפיל"מר כ נא"אבל אח
 והנה –משיבה גמולו בראשו , אלא אדרבא, משחקת לו

' ואז לא תצטרך עוד נוק, ביחד' ונוק' באותו הזמן נתחברו אי
ומיד , אלא תתעורר הדיקנא העליונה, להראות פנים לרשע

 ולכן לא –' וכו'  ואז נאמר ונגלה כבוד ה–יעביר חושך זה 
 –אלא אחר אמת , אדם אחר הבלי העולםירדפו עוד בני ה

אדני ", "אלקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן' ה"וזהו 



 

והלך , ומיד, בדיקנא עילאה, בשופר יתקע', ואי' נוק, "יקוק
 וישאר הכל אור בלא –להעבירם מן העולם , בסערות תימן
ולא , ויתדבקו בני האדם בחכמה ובקדושה, חושך בגילוי

  ועל כן ונבאו בניכם ובנותיכם–בחושים ובחמריותם 








–
––



 

`` 
 

 

– 
ומתמן , כמה אלקים אינון דמתפרשאן דרגא בתר דרגא

אבל בזמנא דסליק שרשא , לתתאמתאחדין זינין מסאבין 
כדין כלהו , לעילא לגבי ההוא מקורא דכלא דמתמן נפקין

 ורזא דא רומה על השמים –מסאבין מתברן משלשליהון 
'  ורזא ה–דא בינה אלקים חיים , על השמים ודאי, אלקים

 בההוא זמנא וארץ –כדין בל יחזיון , יד שמאלא, רמה ידך
, מרו אלה אלהיך ישראל ורזא דא ערב רב א–רפאים תפיל 
 וכדין מתמן מתתקפן אלקים –י "ה ממ"לאפרשא אל



  
 ורזא דא קום עשה לנו –מגו אלקים דקדושה , אחרים

לפנינו דייקא ולא דיסתלקון לעילא , אלקים אשר ילכו לפנינו
 ובזמנא דאלקים דלתתא –איהי מארא דדינא ' דאי', לגבי אי

ים אחרים ואלק, אתקשר כלא בקדושה עלאה, סליק לגבה
 מתברן כמה דאתמר


–



















 

בגין דארץ רפאים תפיל דאינון ערב , כדין על כל הארץ כבודך
 ורזא דמלה –מעלמא ויפלון בגיהנם דכדין יתעברון , רב

רע ,  לבתר–לאתמשכא זינא בתר זיניה , תהומות יכסיומו
 – כדין על כל הארץ כבודך –וטוב אשתאר , יתעבר מעלמא

 ועשו באלקים אלין –דבזמנא אחרא כי קללת אלקים תלוי 
ן ודא "אלקים ואתוון דלהון איהו השט'  וד–אתתקף ודאי 

דאתמר ביה ועם עקש , ו נחש ולקבליה משיח דאיה–עשו 
ומשיח לקבליה אצטריך , דנחש איהו עקלתון, תתפתל



  
 וכד דא יתעבר –לאעקרא ליה מכלא , למיהך אבתריה

 כדין על כל הארץ כבודך, מעלמא












 



  

– 
, תרין משיחין לאתקנא תרין דרגין עץ החיים ועץ הדעת

דא , וך הגןועץ החיים בת' אלקים וכו' דאתמר בהו ויצמח ה
כללא , דקיימין בגו גנתא, י"ו דא מב" ועץ הדעת ט–ד "מב

אתמר ,  ובגין דלא אתתקנו מילין כדקא יאות–דכל ישראל 
 דלית לאתערא –ו לא תאכל ממנו "י ומעץ הדעת ט"במב
אלא ,  ואימתי הוה מתתקן–אלא עד דיתתקן כדקא חזי , ליה

הוא רע דכדין הוה ה,  אי הוה אוריך אדם–ביומא דשבתא 
 דכדין אתמר –י אשתזיב ממותא "ומב, תב ואתהדר לטוב

דא ,והנה טוב מאד' ביה וירא אלקים את כל אשר עשה וכו
 אבל בגין דחב אדם אצטריך לאורכא –מות דאתהדר לטוב 

 בגין כך –עד יומא דקבילו ישראל אוריתא על טורא דסיני 
וי דהא כדין אתהדר רע למיה, ויהי ערב ויהי בקר יום הששי

 עד לא אתתקן עץ הדעת לאתחברא בחיבורא חד בהדי –טוב 
, עץ החיים לא אשתכח ולא אתגליא בעלמא, עץ החיים

 אבל כיון דעץ הדעת –דכתיב לשמור את דרך עץ החיים 
 תב עץ החיים לאתפשטא, אתתקן





















 





 

לבתר תבו ערב רב לקלקלא מילין ואהדרו פגימו דעץ הדעת 
אלא בשעתא דכתיב וירא העם כי בשש ?  אימתי–לאתריה 

 –ק נמי " ודא זמנא דאתפגים על ידוי דאד–באה שש , משה
 –אתנטיל מנייהו חירות , בגין כך מאי דהוי להו חרות

 וכאחד השרים –ק "ואתמר בהו אכן כאדם תמותון דא אד
 דבגין האי אצטריך –חד מאינון תרין שרים , י"תפולו דא מב
 וכמה –לאתקנא ההוא עץ הדעת דאתפגים , ליה מותא

הכי אינון אתמר בהו , דצריך איהו מותא לאתקנא פגימו דא
י ביומא י נמ" ומב–במדבר הזה יתמו ושם ימותו , לבתר

לאתקנא , שתיתאה בתר פלגו דיומא אתחזיאת ליה מותא
 ומתמן ולהלאה יתחברון תרין אילנין כחדא –תיקונא שלים 

 למיהוי בשלימו חד














 
ה משיזבין לי, ותיקונין דאתתקנו ביה, ד אריכו דגלותא"ועכ

 וזכותא דמארי קבלה מתקפין ליה לההוא טוב –ממותא 
 בגין כך והמשכילים –לאתפרשא מגו רע בלא האי מותא 



  
בזמנא דאתמר ביה והיתה עת צרה ' יזהירו כזוהר הרקיע וכו

כדין והמשכילים יזהירו לאתקפא בנהירו דילהון ', וכו
 כדין ותרא אותו כי טוב הוא ותחמול –למיהב ליה חיין ודאי 

בסוף ,  דבההיא שעתא אתמר ביה ותשם בסוף–יו ודאי על
חזיר , בזמנא דאתהדר חזיר מיער,  על שפת היאור–יומיא 

 לדעת מה – ותתצב אחותו מרחוק דא שכינתא –מיאור 
 כדין ותחמול עליו, יעשה לו ודאי













 
בשעתא דקיימו ישראל על טורא דסיני אתיהיבת להון לוחין 

, קתוכדין הות אורייתא בלא מחלו, מסטרא דעץ החיים
 וכדין אשתכח –ו "ולבתר אתיהיב להו מסטרא דעץ הדעת ט

טהור וטמא , כשר ופסול, היתר ואיסור, תמן ימינא ושמאלא
תמן מתחברן ימינא ושמאלא ,  דעץ החיים איהו כלל–

תמן , ו איהו פרט" אבל עץ הדעת ט–בחיבורא חד 
 בגין כך דא מכשיר ודא –אשתמודען מילין כל חד לסטריה 

, וכלא מההוא יובילא נפיק, טמא ודא מטהרדא מ, פוסל
ג דמתפרשן " ואע–דאתמר ביה אלו ואלו דברי אלקים חיים 

 וכלא אוקמוה רבנן אל אחד –לעילא כלא איהו חד , לתתא
דביה , מסטרא דעמודא דאמצעיתא, נתנן פרנס אחד אמרן

כי , ושכינתא מסטרא דא, ומשה היה רועה לדברא עלמין
דאתמר ,  כללא דכלהו נהורין עלאיןה איהו" וקב–רועה היא 

ומהולל ,  גדול מסטרא דימינא–ומהולל מאד ' ביה גדול ה



  
וכלא באן אתר , דתמן ניגונא דליואי, מאד מסטרא דשמאלא

בעיר אלקינו , אלא בעיר אלקינו דא שכינתא, אפקיד
דהא כמה דרגין מתפרשן , כ הר קדשו"בג, א"מסטרא דעד
 איהי דלא אתמשכת אבל חד נקודה טמירתא, בשכינתא
, ותמן יהיב כלא בחיבורא חדא, הר קדשו ודאי, אלא למלכא

 כמה דאיהו כליל כלא הכי


























 



  
 על רזא –כל חד לסטריה , לבתר מתמן אתפרשן מילין בפרט

 דהא תמן כל אינון חילין –למינו ' דא כתיב תדשא הארץ וכו
כל חד , תבין ומתפרשן לזינייהו, דאזדרעו בכללא חד

אלין נשמתין ', עשב וכו דשא –באתריה כדקא יאות 
 וכלהו בריין נמי, דצדיקיא





 
















 
בזמנא דיתחברון תרין אלנין אלין , לזמנא דאתי כלא יתתקן

 וכיון דאלנין –דאתמר בהו והיו לאחדים בידך , למהוי חד
 בההוא זמנא כתיב –ברן כלהו ענפין הכי נמי מתח, אתחברו

 דהא ענפין בתר שרשין –' אפרים לא יקנא את יהודה וכו
מתחברן ענפין , וכיון דאתחברו שרשין לעילא ותתא, אזלן
דאתמר בה ונרגן מפריד אלוף  , א דאפרישת לון"דלית ס, נמי

 –' וירגנו וכו, א דברי נרגן כמתלהמים"אלא כד,  מאי נרגן–
, אלא מגו קטרוגא דילהא לא אפרישת דרגין "דהא ס

ף " כדין מפריד אלוף דא אל–דסלקת מאתרה מתתא לעילא 



  
 ',א הא ז"ורזא דמלה ו, דא שכינתא' וא, ה"דא קב' דו, ו

 מפריד אלוף ודאי, פירודא בין שית לשבע














 
א מעלמא אתמר הלא מעתה קראת לי "א דתתעבר סולזמנ

ה קרי לשכינתא "דקב,  קראת לי אבי–אבי אלוף נעורי אתה 
בזמנא דאתבניאת מיניה כדין אתמר בה , ברתיה בקדמיתא

לו , בזמנא דאתחבר בה,  לבתר אלוף נעורי אתה–לו לבת 
אלא . מאי נעורי,  כדין חטאת נעורי ופשעי אל תזכור–לבית 

דישראל בזמנא דהוו , א כי נשאתי חרפת נעורי"הכא רזא כד
שראן לאתתקפא בגזעא קדישא לעלמא באבהן ותריסר 

וזמנא , א לקבלייהו וגלו למצרים"מיד אתתקפת ס, שבטין
 דא איקרי נעורים להו ודאי








        


 



  
, פורקנא נמי שלים הוה, אלמלא סבלו ישראל גלותא שלים

 אבל כיון דלא יכילו למסבל –דלא הוה אבתריה גלותא 
ליפין כל דלהון לא נטלו כלהו ק, ואצטריך לאתקצרא, גלותא

 ובשעתא דחבו –מלכיות '  ולבתר שלטו כל חד באתריה בד–
 שנין דמדברא' במ', במדברא תבו ואתמסרו לאינון ד











 

 –אלא בגין דלא אתגזרו , מאן גרים לון דלא יכלו למסבל
מסטרא דערלה , בגדו כי בנים זרים ילדו' ואתמר בהו בה

 וכדין –בך ממש דא ערלה , דאתמר בה לא יהיה בך אל זר
ואשתעבידו , מצרים דאיהי ערות הארץ שלטת עלייהו

 להו מסאבין דהוו מתקטרין בהתחותה ותחות כ






 

 –יהיב להו דם פסח ודם מילה , ה לאפקא לון"כד בעא קב
 ודם –דם מילה לאשתיזבא מההיא ערלה קליפה קשיא 

 כדין כתיב גם את –פסח לאתחברא בגו קדושתא דמאריהון 
 –דאתפרקת בחילא דא , לשכינתא אתמר, בדם בריתך

 –כ משכו וקחו לכם " בג–אלין ישראל , שלחתי אסיריך
 וקחו לכם –לא יהיה בך אל זר , ז דא ערלה"משכו ידיכם מע



 

ד כיון דלא אשתלים " ועכ–צאן של מצוה דם פסח ודאי 
 וכד תבו למחטי בעגל –א לגמרי "לא אתפרשת ס, גלותא

 תבו לאתמסרא בידייהו, ובמרגלים


  








 
חילא משכין לגבייהו מההוא חילא דנטלו , כל מלכיות אלין

לאדכרא ', כ למען תזכור את יום צאתך וכו" ובג–בקדמיתא 
,  ולזמנא דאתי–דלא יתגאון לחרבא עלמא , ירו קדמאהתב

וכתיב הנה ', וכתיב כימי צאתך וכו', כאשר שמע למצרים וכו
ויתברון ענפין , לתברא שרשא, רוכב על עב קל ובא מצרים' ה

 אבתריה








 
והוה , אתמשך אבתרייהובמדברא ודאי משיכו ממצרים 

, כ אמרו תדיר נתנה ראש ונשובה מצרימה" בג–אסחר להו 
דלא ,  והכי כלא–זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 

,  וכיון דלא אתגזרו במדברא נמי–אתפרשו מיניה לגמרי 
 וכד –א בחילא דמצרים ודאי "ש דאתתקפת עלייהו ס"כ

ת מצרים אתמר היום גלותי את חרפ, אתגזרו בידא דיהושע



  
דחילא נטלו מאינון נעורים , ודא חרפת נעורי, מעליכם ודאי
 –ומתמן משכין חילא לשלטאה בזמנייהו , כלהו מסאבין

דכדין תתחדש , ולזמנא דאתי וחרפת נעוריך לא תזכרי עוד
וכל חילא יתנטיל , בזמנא דיסתלק כל פגימו, כנשר נעוריכי
, עי דלבתרופש, כדין חטאת נעורי, וכלא יתתקן, ממסאבותא

 אלא אלוף נעורי אתה, אל תזכור















 



  
צלך על ' שומרך ה' דכתיב ה, לזמנא דאתי כלא ודאי יתתקן

 וכלא באינון תרין ידין דאתחברו –' ישמור וכו' יד ימינך ה
על ימינך לא , צלך על יד ימינך' ורזא דמלה ה, מהוי חדל

דשמאלא אתחבר בימינא ואתעביד , אלא על יד ימינך, כתיב
 וכדין –י בחיבורא חדא "ד דכליל ביה מב" ודא מב–כלא חד 

ה על "וקב, וכל ישראל אבתרייהו, כחדא יפקון מן גלותא
ון דלא יעכב, ישמור צאתך'  כדין ה–צלך ודאי ' ה, רישייהו

,  ובואך דלא יעלון בהדייהו כזמנא אחרא–חייביא על ידייהו 
דדא ,  מעתה ועד עולם–דכתיב וגם ערב רב עלה אתם 

אלא , דלאו כבקדמיתא דייתי גוג לקטרגא, תיקונא שלים
 מעתה ועד עולם ודאי














 

– 
 ואית בינה ואית –חומשי תורה מסטרא דבינה ' אלין ה', ה

ד לא " ועכ–ודא תורה ומשנה תורה , ה"תבונה ודא ה
והכא לית , אלין שית סדרי משנה'  ו–מתפרשן דהא כלא חד 

ואית גמרא , דא גמרא'  ה–אפרשותא דכלא גופא חד 
וגמרא בבלית , עלאה' מסטרא דה, ירושלמית מסטרא דלאה

גמר סוף ,  וגמרא–ה "ורזא דמלה ה, תתא'  ה,מסטרא דרחל
דהשתא כתיב ויעבידו , בה יתפסקון עמלקים מעלמא, פסוק



  
, אלין ערב רב דנפקו ממצרים, מצרים את בני ישראל בפרך

בחומר , דגרמין להו לישראל לאשתעבדא בפולחנא קשיא
אבל כד אלין יתפסקון , ו ובכל פלפולא דגמרא ודאי"בק

 האכלא בנייחא י, מעלמא












 

– 
אלין תיקונין דאתקין להו משה ', ולכל היד החזקה וכו

,  ולכל היד החזקה מסטרא דנשמתא מסטרא דלגו–לישראל 
ם "ק יאקלוקקי"נר יאקקויק, נשמת אדם' ואתמר בה נר ה

 –חופש כל חדרי בטן מסטרא דלגו ולגו קיימת , י"יאקדונק
דא נשמתא דאתעבידת , יב נעשה אדם בצלמנועלה כת

 – אבל גופא כדמותינו ולא בדמותינו –בצולמא דלעילא ממש 
אלא כדמותינו דיוקנא לפום רזין , דלעילא לית צורה דגופא

, אלקיכם'  ונשמתא מסטרא דילה בנים אתם לה–עלאין 
, אלין דעיילין בלא בר, אלין בנין דשלטין בנכסי אבוהון

וכד נשמתא סלקת , מנן קיימין על תרעיןדכמה נטורין מ
ואיהי אעלת לגו בכל אתר ולית דימחי , צריכין למסגד קמה
 ורזא דא ולכל היד החזקה, בידה






 












 

מי אבל גופא נ, במתן תורה אתתקנת נשמתא בישראל
, דהא במצרים אתבר מאינון גופין כל רע, אתתקן בהדה

 ואתמר בהו ישראל שעמדו –ובמתן תורה אתפרש מינייהו 
 –חירות ,  כדין חרות על הלוחות–על הר סיני פסקה זוהמתן 

 כיון דחאבו תבת –ואי לא חאבו בעגל חירות הוה להו ממש 
 במדבר הזה יתמו ושם –ד לאו כבקדמיתא "ועכ, זוהמא

כ "בג, דהא תמן אצטריך לאתעברא זוהמא דלהון, תוימו
 ועל –עד דאסתלק זוהמא דא , כ ושם ימותו"אבל בג, יתמו

עד דאתהדר , עד תומם' היתה וכו' רזא דא כתיב וגם יד ה
כדין ,  ובההוא זמנא יתמו חטאים מן הארץ–מת תם 

 ורשעים עוד אינם













  


 












 
, דבכל דרא אשתכחן מינייהו, אלין ערב רב" יתמו חטאים"

 דהא בקדמיתא לא יכילו ישראל –ומתעברן מגו עמא קדישא 
ואתדכיין הכי זעיר בכל , לאתדכאה מינייהו כלא בזמנא חדא

 – עלייהו כתיב וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם –דרא 
ואינון נטלין ,  עגלאדערב רב אינון דגרמו לישראל למעבד

 ואתעברן מגו עמא קדישא, עונשא דלהון בכל דרא








 
כל דרא אזדמן קמי מלכא עד לא ייתי ? מאי ביום פקדי

 – והיינו דאוקמוה דור דור וחכמיו דור דור ודורשיו –לעלמא 
 –ל ליה בחושבנא ודאי ה וקבי"תב קב, כיון דאשתלים דרא

בההוא זמנא אעבר מההוא דרא אינון ערב רב דאתעריבו ביה 
ה " דהא הכי בדר לון קב–'  בגין כך ביום פקדי ופקדתי וכו–

'  ועל רזא דא כתיב ויניעם במדבר וכו–בכל דרא לאעברא לון 



  
וסלקת לזמנא דאתי ,  ומלה סלקת לזמנה–עד תום כל הדור 

לותא אנע לון לישראל עד א בג" דהא במדברא דא ס–
דאתמר בהו קשים גרים לישראל , דישתלים דרא דערב רב

אלין גרים דגייר לון משה וגרמו כל האי בישא , כספחת
 בההוא – ולזמנא דאתי יתמו חטאים אלין ערב רב –לישראל 

אלא גרים גרורים , זמנא אין מקבלין גרים לימות המשיח
אתערבא בגו כללא ולאו ל, הם לקבלא עלייהו מרותא עלאה
 קדישא

















 

דאינון אמרו מי , הו בשרא לא אתתקן בגלותאערב רב בגיניי
בשרא סומקא מסטרא דדינא דתמן תוקפא , יאכילנו בשר
דבגיניה ,  ובשרא דא אלקים–ואינון תאיבו ליה , דמסאבותא

ה " דחולקא דישראל הוי–אמרו קום עשה לנו אלקים 
 ואינון קום עשה לנו –עמו ' דכתיב כי חלק ה, קדישא
ל "א' ו אתוון כגונא דא א"וט אלקים –ודא עגל , אלקים

 –דא עגל ודאי ,  ותרין רזין דלהון–ם "י אלקי"ק אלק"אל
 דבגין –" חשך משחור תארם"ובגינייהו אתמר בישראל 
 ואלין –אצטריך לאתגרעא , א"דבההוא בשרא אתתקף ס

ושבקין לה , סטרא דבשר, אינון דאזלין בתר הנאין דעלמא



 

כדין וראו ,  מן הארץ ולזמנא דאתי יתמו חטאים–לאורייתא 
 דהא בההוא זמנא והיה אור הלבנה כאור –כל בשר יחדיו 

 והמשכילים יזהירו –ואיהו לעילא ואיהו לתתא , החמה
בהאי זוהר קדישא דבשרא יתוב לאתקדשא , כזוהר הרקיע

 בקדושתא עלאה ולאנהרא כגונא דנשמתא ודאי



















 



  

– 
 ולכל המורא –ולכל היד החזקה דא תיקונא דחובא דקין 

א " בשעתא דחב אדם גרים לס–הגדול תיקונא דחובא דאדם 
 כיון דחב קין גרים לה לשלטאה על סטר –לאתפשטא 

,  ודא ולכל היד החזקה– לזמנא דאתי כלא יתתקן –קדישא 
דלאו לאשתעבדא תחות , לאהדרא סטר קדישא על תוקפיה

לאהדרא מילין ,  ולכל המורא הגדול–סטר מסאבא 
 לאתרייהו בתיקונא שלים








 

ורזא דא גוי אחד בארץ  ודא , עם זו יצרתי לי אלין ישראל
 מגו יחודא דלהון נפקין –דא צדיק ' ו, דא שכינתא' ז, "זו"

 –א לאתקנא לה לשכינת,  בגין כך תהלתי יספרו–ישראל 
 וערב רב –דהא בגין כך תיקונא דא להו אתמסר ולא לאחרא 

 כלא –הא אתמר דאפרידו בין שש לשבע , בזמנא דעבדו עגל
בגין למיהב תוקפא לאמהון חייבתא דא לילית שפחה בישא 

ו "כגונא דא מ, ב" ועגל דא ק– ורזא דא אמלאה החרבה –
אתוון ' כ צירופין דאלקים וה" מסכה אלין ק–ט "ז י"ל

 ה ובאלקים"בגין דבכלא אתאחידו בהוי, דיליה












  



 

 –רזא עלאה ודאי לוחות אבן מסטרא דשכינתא ודא אלקים 
ואינון , ן דאזדמן לקבל תלת דשריין עליה"אבל אבן דא ב

 כיון דחאבו ערב רב –ואלין אתוון דחקיקין בלוחיא , מ"עס
ים אלא אינון באלק,  במאי–ן מאתריה "אעברו האי ב
, ן מאתריה"ומתמן אתתקפו לאעברא האי ב, אתאחידו ודאי
ודא , ב דאיהו קב חרובין"מ נפק לבר ההוא ק"ומאינון עס

 כדין –ולוחות אתברו ,  כדין אתוון פרחו מאינון לוחות–עגל 
א לאתפשטא "וגרמו לס, אתהדר חובא דאדם לאתריה

ד אכן כאדם "הה, תבת,  כדין מותא דאתעברת–בעלמא 
 תמותון











 



 

 וכדין חובא דקין ,א יתיר"לבתר במרגלים תבו לאתקפא ס
א לשלטאה על קודשא "ואתר אתיהיב לס, אתהדר לאתריה

והא ,  בההוא זמנא אתגזרת גזירה לאתחרבא בי מקדשא–
בגין דתמן יתדכון ממסאבותא , אתמר ואינון במדברא מיתו

, תמים ודאי, ורזא דא במדבר הזה יתמו, דאתתקף עלייהו
 להו בגין דהא מותא תמן אצטריכת, אבל בגין כך ושם ימותו

 – ולזמנא דאתי כל אלין חובין יתתקנון כחדא –לאתדכאה 
 ועוד ולכל היד –ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול ודאי 
 החזקה דא רזא דקרבא











 

– 
, בזמנא דנשמתא חדא מישראל נפקת למיתי לעלמא

 כגונא דא בשעתא דתבת –ן נפקת ודאי "בחיבורא דדו
, תבת לאתקשרא במקורא עלאה דילה, לאסתלקא מעלמא

 בגין –לכנשא לה לגבייהו , ן לאתחברא בגינה"כדין תבין דו
, וברוך אתה בצאתך, למיתי לעלמא, כך ברוך אתה בבואך

 ואומין דעלמא אתמר –לנפקא מעלמא לאתהדרא לאתרה 
מ ובת זוגיה "דהא מס, זרע שקר] פשע) [זנונים(בהו ילדי 

 ואלין עמלקים ערב רב, נפקין


        



  






 



  
ורזא דא . ש מתחברן כחדא בכמה חיבורין עלאין"דהא קו222

ח קדושין עזקא "אלא ת. מאי אינון. חופה וקידושין
' י' ז תי"ת(ואתמר ' ודא ז, דא עטרה בראש צדיק, באצבעא
אצבעא דא , ואי תימא שכינתא ודאי איהי עזקא). ב"כה ע
אצטריך לה למיהב קדושין ' אי הכי אתחזי דנוק, קצדי

דאוקמוה , ח כלא רזא עלאה"לדכורא עזקא באצבעאב אבל ת
משה דא . הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל

שכינתא דת דלהון . וישראל דא ישראל זוטא. מקורא סתים
) משלי ג יט(בחכמה יסד ארץ ' ורזא דא ה. איהי ודאי

, ומינה אתיהיבת ליה לישראל. יהי עזקאדמסטרא דיליה א
ותהי לי לאשה ' דכתיב וגם אמנה אחותי בת אבי וכו

חיבורא לא ). ב"ג ק ע"זוהר ח(והא אוקמוה ) בראשית כ יב(
ש אינון "אבל כלא בגין דקו. אשתכח אלא בסטרא דחכמה

ורזא דא . דהכי הוו מחוברין לעילא מן קדמת דנא, מין במינו
' וכלא איהי י, ש בחיבורא חדא" קוד דא"ו, ד"בחכמה יו
דהא בגין חיבורא דא דאתחברו . ודא טבעת עזקא. סתימא

, ודא אתיהיב לה לשכינתא. הכי מתחברן לתתא, הכי לעילא
. דמיניה מתחברן השתא תנינות, לסימנא דחיבור קדמאה

.). ב כז"י' ז ת"ת(קדש ודאי מסטרא דחכמה , ודא קדושין
. ופה על רישייהו ואוקמוהדאיהי ח', וחופה מסטרא דאי
, ש בחיבורא חדא ברזא דיחודא ודאי"כדין מתחברן קו

מגו יחודא , וישראל מתמן נפקן. למהוי כלא חד ביחודא חד
אבל סטרין אחרנין אתמר בהו אין אישות . קדישא עלאה

אלא , דלא קיימין ברזא דחיבורא.). סנהדרין פב' עי(לגוי 
,  דלהון ילדי זנונים אינוןבנין, ואומין דעלמא. ברזא דפירודא

  :זרע שקר לקבל זרע אמת
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בכמה נשמות רעות של ערב רב שהם , בקהל רפאים ינוח

מ "וס, נזמנים שם בקבורה רעה שהיא לילית שפחה רעה
, יהיה אסור שם שלא יוכל לצאת לקטרג על ישראל כלל

בו כי יסכר פי ' ה נסתם שנאוהפה של הקבר הרע הזה יהי
 דוברי שקר












 








 

– 




 
יש שנה טובה שהיא השכינה הקדושה , יש שנה ויש שנה

ויש שנה רעה , שמתפללים עליה חדש עלינו שנה טובה
שהם שנים , שפחה רעה בזמן שהיא שולטת' שהיא לילי

שבאותו , ת משיחאאשר תאמר אין לי בהם חפץ והם בעקבו
, אלא חפץ מתעלם למעלה, הזמן חוצפא יסגי וחפץ לא נמצא

וזה שנות , שהיא חוצפא מלכותא בלא תגא, וחצף שולט
בה כי רעה נגד ' והיא לילית שפחה רעה שנא, ראינו רעה

שאמרו עליו זכה עזר , שהיא כגון עזר כנגדו, נגד ודאי, פניכם
 לא זכה כנגדו
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הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה שהרי לילית ' ה

שפחה רעה וטמא שמתדבקת בו הם שפת שקר ולשון רמיה 
שעומדים בקטרוג על מי שרוצה להתדבק בקדושתך 

ה "אבל שמך הקדוש יהוה ב, ביחודיך ולקשר באהבתך
רצויה לפניך ' יועבודתינו תה, יעמוד לנו להציל נפשנו מהם

ולהסיר מחסה כזב מן , לגלות אמונתך לכל עמך בית ישראל
הטמאים על ' שכך לילית שפחה רעה פורשת כנפי, העולם

ומרמה בני אדם בכמה פיתוים של שוא , בריות עולמך
וזה מחסה כזב , שנראים שהם מתקיימים בהנהגת עולמך

נגד אמונתך אמת שעומדת לפנים שאינה מתגלית אלא 
בה מה רב טובך אשר צפנת , עי תורתך תורת אמתליוד



 

שהם , ולכן ביחודך תגלה אמתך למקוים לך', ליריאיך וכו
מתחזקים ביחודך בתוך כל חשך ואפילה שכן הוא שולט על 

' ה, אור לי' בו כי אשב בחשך ה' שנא, כל חשך ואפילה
 הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה
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רבון כל העולמים הרי ערב רב הם זרע שקר שהם מתגאים 

בהם הרבנות מקברת את , נתךלפניך ואינם עומדים באמו
וזהו , שהיא שפחה רעה שררה מצד עשו בנו הגדול, בעליה

אבל יעקב בנה הקטן שהוא נקטן לפניך בו , שאמר יש לי רב
' תתן אמת ליעקב שבו קרוב ה, מי יקום יעקב כי קטן הוא

וערב רב שהם , הקול קול יעקב ודאי, באמת' לכל קוראיו וכו
ולפיכך דכית ,  תוסף דבר אלירב לך אל' גאים בעבורם נא

בהם ' ישראל עמך עד שנסתלקו מהם הגאים האלה שנא
, ואסיר מקרבך עליזי גאותך והשארתי בקרבך עם עני ודל

ושארית נחלתו , שארית ישראל שיריים, והשארתי דייקא
שארית ישראל לא יעשו עולה , למי שמשים עצמו כשיריים



  
כ תפלתם "וע, שהם זרע אמת מצד יעקב, ולא ידברו כזב

 הקול קול יעקב, נשמעת לפניך
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לפי שערב רב עשו את העגל ונסתלק יחודך מן העולם כך 
' אנכי ומצד ב' אותיות פרחו מן הלוחות שהם בסוד א

מסתלקת משכינה ' וכן כשאי, נשתברו שנתפרשו זה מזה
בהם מי זאת ' מיד נא' וכשמתחברים כא, מיד גלות נמצא

תגלה אנכי מיד שזה י, הרי אנו ליחודך מקוים באמת, עולה
אל ' ה, תכנתי עמודיה סלה להתתקן הכל בתיקון שלם

 תאחר















 



 

– 





 

קליפות קשות רוצים להתערב בו שהם עשו וישמעאל ' אם ג
וערב רב הרי מילה ופריעה ואטיפו דדמא עומדים להפריד 

המבול רוצים ובכל זמן שעשו וישמעאל שהם מי , אותם
שהם , להתגבר על ישראל ולהחזיר עולם לתוהו ובוהו

אבות מאירים ' קשת זה מתעורר לפניך וג, א"שליטת הס
וצדיק מאיר , ומיד מתפרשים אלה הרשעים מישראל, בה

 להם לישראל
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è÷ú øôñ" úåìéôú å–òù äìéôú "à

d ceqb ' mixtq–miwicv ly  , lye miipepia ly
miryx ,ae l`xyi iwicv miazkp mday ' axr ipin

mdipiay ax
בה הדבקי היו' ואת כלכ חיי ערב, אלהיכ להוציא

אלו מפריד ונרג שה שלא–רב שבה הרשעי אות
דת מרותא לקבל אות"רוצי ושונאי של, ח ספר הרי

גמורי יבואוויאמר, רשעי לא ישראל אדמת ואל , בה
לה יהיה טוב עמה ועושי תחת שמשתעבדי ואות

בינוני של רע, ספר רוב שה מה יש רב ערב שכ
טוב גמורי, ומיעוט רשעי טוב, וה מצד שה ואחרי
בינוני וה עליה, ורע יעברו משיח יעבור, וחבלי רע ומיד

גרור גרי להיות טוב וישאר ישראלמה ע אבל, י
שכינת שלה יקר מקור החיי בספר כתובי ה ישראל

בה, הקדושה ודאי' הדבקי אחד, אלהיכ גוי ישראל שה
כלל, באר עליה ישלטו לא משיח וחבלי

ä  úåìäú  íéøôñî  åðà  éøä  ãçåéîå  ãéçé  ãçà  ìà  ' øùà ïéá÷åð ïéøú íäù
ìàøùé  úéá  úà  ïäéúù  åðá  ,éçéùî  ïéøúì  çë  úúì øôñä  åúåà  ï÷úì  ï

àðù  'øôñá  áåúë  àöîðä  ìë  êîò  èìîé  åá  , íééçì  áåúëä  ìë  áéúëå
íéìùåøéá  ,íééç  øôñ  äæå  ,àðù  íúåàá  'äá  íé÷áãä  íúàå  íäá  ' íëéäìà

íåéä  íëìë  íééç  ,óåìà  ãéøôî  ïâøðå  íäù  áø  áøò  àéöåäì  , ùé  íãâðìå
íéøôñ  éðù  ,)ìò]  (ìù  [úåøî  ìá÷ì  íéöåø  àìù  íäáù  íéòùøä  íúåà à

úã"íúåà  íéàðåùå  ç  ,íéøåîâ  íéòùø  ìù  øôñ  éøä  , ìàå  íäá  øîàéå
åàåáé  àì  ìàøùé  úîãà  , áåè  íäîò  íéùåòå  íúçú  íéãáòúùîù  íúåàå

íéðåðéá  ìù  øôñ  íäì  äéäé  , òø  íáåø  íäù  íäî  ùé  áø  áøò  ïëù
áåè  íèåòéîå  ,íéøåîâ  íéòùø  íäå  , íäå  òøå  áåè  ãöî  íäù  íéøçàå

íéðåðéá  ,åøáòé  çéùî  éìáçåíäéìò    , áåè  øàùéå  íäî  øåáòé  òø  ãéîå
ìàøùé  íò  íéøåøâ  íéøâ  úåéäì  , íééçä  øôñá  íéáåúë  íä  ìàøùé  ìáà
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äùåã÷ä  êúðéëù  íäìù  ø÷é  øå÷î  ,äá  íé÷áãä  'éàãå  íëéäìà  , íäù
õøàá  ãçà  éåâ  ìàøùé  ,ììë  íäéìò  åèìùé  àì  çéùî  éìáçå  , åðàù  éôìå
äìà  úåìäú  íéøôñî  ,äæ  ïå÷éú  ï÷úì  øäîú  äúà  ,à øéàéù  êãåçé  øå

úåîìåòä  ìëá  ,êãåçéì  íéå÷î  åðçðàù  åîë  ,ä  'øçàú  ìà  , êúòåùéì
ä éúéå÷'.

è÷ú øôñ" úåìéôú å–îùç äìéôú "ì

 didiy in l`xyia meid `vnp `l ax axrd zaiqa
mipeilr mipewiza dpikyd owzl al el , xn`p mday

xdd zizgza eavizie , dhnl miwacp eidy jezny
lrl evx `ldlrn iabl ze , meid oi` mzaiqae

 dxezd zvr ea miiewiy in l`xyia– e`yp xy` lk 
eke eal 'dlrnl dpikyd owzl

בתיקוני להשתדל לב לו שיהיה מי נמצא לא זה בעבור
לשכינה לב לתק למטה, עליוני כפו ראש כל , אלא

נפשי"כמ כפ הנדיבי, ש מאות נמצא ע, ולא שה
אברה היה,אלהי שחש בזמ לשכינה לב לתק שהתחיל

בעול לגבי, שולט עולי שהיו רב הערב בעבוד וזה
ההר' שנא, השכינה בתחתית ויתיצבו למטה, בה ונדבקי

מעלה לגבי עולי וכו"וקב, ולא יביאה לב נדיב כל אומר ' ה
לבו נשאו אשר כל מנשאי, וכתיב אנו של ביחוד ועתה

שכ לב לתק לגב ינתלבנו

àðù  äéúçú  ìåàùî  åðìòä  ãçåéîå  ãéçé  ãçà  ìà  ' úåéúçúá  åàåáé  åá
õøà  ,àðù  íúåà  ïåâë  'øää  úéúçúá  åáöéúéå  íäá  ,ñä  éøäù" àì  à

äùåã÷ä ãö úçú àìà úãîåò ,ää"á÷ò åðôåùú äúàå ã , äá ÷áãðù éîå
àð  'õøàì  äèîì  àéä  úãøåéä  äîäáä  çåøå  äá  , áùåð  íäìù  çåø  éøäù

äèî  éáâì  ,úî  àìåàðù  ïåéìòä  ïå÷éúá  íéð÷ú  'éàñë  íéîùä  åá  , éë  àìà
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åððèá  õøàì  ä÷áã  åðùôð  øôòì  äçù  , åì äéäéù éî  àöîð  àì  äæ  øåáòáå
äðéëùì  áì  ï÷úì  íéðåéìò  íéðå÷éúá  ìãúùäì  áì  , íùàø  íìë  àìà

äèîì  óåôë  ,îë"éùôð  óôë  ù  ,íéáéãðä  íúåàî  àöîð  àìå  , íò  íäù
íäøáà  éäìà  ,  äðéëùì  áì  ï÷úì  ìéçúäù èìåù  äéä  êùçù  ïîæá

íìåòá  ,äðéëùä  éáâì  íéìåò  åéäù  áø  áøòä  ãåáòá  äæå  ,àðù  ' íäá
øää  úéúçúá  åáöéúéå  ,äìòî  éáâì  íéìåò  àìå  äèîì  íé÷áãðå  ,á÷å" ä

åëå  äàéáé  áì  áéãð  ìë  øîåà  'åáì  åàùð  øùà  ìë  áéúëå  , ãåçéá  äúòå
  åðà  êìù)íéàùðúî]  (íéàùðî  [êúðéëù  áì  ï÷úì  êáâì  åðáì  ,øé"  î åîë

úîàá  êãåçéì  íéôöî  åðàù  ,úîà  êøãá  äúåà  ï÷úì  çë  åðì  ïúú  ïë ,
êãåçéá åðòéùåä êúîàá åððò ,ä 'øçàú ìà ,ä éúéå÷ êúòåùéì'.

è÷ú øôñ" úåìéôú å–öú äìéôú "ä

p 'oe dtetk 'dpikyl mifnex mdipy dheyt , onfa
 mi`bznd ax axrd ceqa dawr lr jexk ygpy

l`xyi cbpe dcbp ,dpikyd dilbx z` dlrne zttek 
mipezgzd on dzgbyd znlrne , zcner `id f`e

p ceqa 'dtetk .d`lr `ni` zelbida la` ,q ceq ,'
dpknqze dilr , dhnl hytzdl dilbx eaeyi f`

m ceqa eidyk 'dheyt
נ שהיא נפילתנו את סמו ומיוחד יחיד אחד נפלה' אל שבה

ישראל בתולת קו תוסי יקי, ולא אימי אלא ' אותה
ס שהיא ה' עלאה וכו' סומ וזוק הנופלי לעשות' לכל

נ פשוט' אותה נאמ על, פשוטה כרו נחש היה שבתחלה
ס, עקבה גאה"שהוא דל זקופה, מ בקומה רגלי, מל שדוחק

בישראל רב ערב וממנו שנא, השכינה הרוח גסי בה' שה
לראש צריה תחתי, היו כפופי ה וישראל ' נ, הושכינה

ודאי יעלה, כפופה בקרב אשר הגר דכתיב לעפר שנפלו
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מטה מטה תרד ואתה מעלה מעלה נחש' ונ, עלי עד, נעשית
כו' שאי אקי ההוא ביו דכתיב אותה תקי מיד', עלאה

המדבר מ עולה זאת למטה, מי נהפ מטה' שנא, נחש בו
ה ישלח אויבי' עוז בקרב רדה נכ, מציו יהיה נחש פהמיד

השכינה של רגליה תדרו, תחת ופת שחל על דכתיב
ותני כפיר נס' וס' ונ, תרמוס נס, הוא ליריאי נתת בו

לישראל, להתנוסס שנעשה ונפלאות נסי אי, בכמה ' מצד
כו, עלאה מאר צאת כימי 'דכתיב

ð  àéäù  åðúìéôð  úà  êåîñ  ãçåéîå  ãéçé  ãçà  ìà  ' óéñåú  àìå  äìôð  äáù
àøùé  úìåúá  íå÷ì  ,éà àìà äúåà íé÷é éî 'ñ àéäù äàìò 'ä êîåñ ' ìëì

åëå  ó÷åæå  íéìôåðä  'ð  äúåà  úåùòì  'èåùô  ïîàð  äèåùô  , äéä  äìçúáù
äá÷ò  ìò  êåøë  ùçð  ,ñ  àåäù"äàâ  ìã  î  ,äôå÷æ  äîå÷á  êìî  , ÷çåãù

ìàøùéá  áø  áøò  åðîîå  äðéëùä  éìâø  ,àðù  çåøä  éñâ  íäù  ' åéä  íäá
ùàøì  äéøö  ,ë íä  ìàøùéå  äðéëùåíäéúçú íéôåô ,ð 'éàãå äôåôë , åìôðù

 äèî ãøú äúàå äìòî äìòî êéìò äìòé êáø÷á øùà øâä áéúëã øôòì
äèî  ,ðå  'ùçð  úéùòð  ,éàù  ãò  ' àåää  íåéá  áéúëã  äúåà  íé÷ú  äàìò

åë  íé÷à  ,'øáãîä  ïî  äìåò  úàæ  éî  ãéî  ,äèîì êôäð ùçð ,àðù ' äèî åá
ä  çìùé  êæåò 'êéáéåà áø÷á äãø ïåéöî ,ð ãéî äéìâø úçú äôëð äéäé ùç
äðéëùä  ìù  ,ïéðúå  øéôë  ñåîøú  êåøãú  ïúôå  ìçù  ìò  áéúëã  ,ðå  'ñå ' àåä

ñð ,ññåðúäì ñð êéàéøéì úúð åá ,ìàøùéì äùòðù úåàìôðå íéñð äîëá ,
éà  ãöî  'äàìò  ,åë  õøàî  êúàö  éîéë  áéúëã  ,'éà" íéå÷î  åðçðà  êãåçéì  å
úîàá  ,êéúåàìôðå  êéñð  åðàøä  ,úòåùú  åðòéùåäíéîìåò    ,ä  'øçàú  ìà ,

ä éúéå÷ êúòåùéì'.

è÷ú øôñ" úåìéôú å–ðçúàå äìéôú "ï

 miax mixwir epiax da llk dpexg`d ef dlitz
xtqd mezigl cegid ixzqn micakpe , ipipr mdn
ux`a zn`d ielibn mikynpd oewiz , ipipr mdne
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zi ecegi mlrdn miribnd lewlw ,' zelitz dnke
znlydl zeabyp elbzpy cegid ifx zekfa oewizd 

df xtqa
ה ויצמח הזמ מלא, אלהי' באותו למראה, ש נחמד ע כל

למאכל המשיח, וטוב מל מב, וזה זה מב, י"כל נחמד, ד"ע
אבל לו ורע צדיק היה אחר שבזמ למאכל וטוב למראה

לו וטוב צדיק רבי, עכשיו עלי שממו כאשר הרע , ובאותו
בה שנ"בעבור ששמ' אמ ציו הר על ציו, בו דרכי וזה

היה, אבילות העליונה שהקדושה הנתיבות אות כל שהרי
שממה נעשו בה נא, מתפשטת א' ולפיכ המשיח למל

נפשו אש הדרכי, תשי באלה ללכת יכול אינו שהרי
ביש ולבושיה מלגו טב שהוא חמור על ורוכב עני וכל, אלא

צ בשביל וז' זה נתקנה והכלשלא ברית על שחפתה ערלה ה
ברית אות רע) שהנש(בעבור שה רב רשעי, בערב הפו

ע'ר, ואינ ר'ב רע"רב לתק"ואעפ, ת מתקרבי שהיו י
לע כגו נהפכי שנא"שהיו וכו' ל עמי אל אהפו ' אז

רב ערב הוא, ונעשה ברע כי הע את אלא כ עמדו לא , אבל
לו ורע צדיק היה באלוגאול–ולפיכ לישראל נמצאת לא ה

עולמי חי צדיק שהוא שנא, הששי חי ולא מת שהיה ' לפי
עול כמתי הושיבני במחשכי ממנו, בו הנופל יפול כי , וזה

ה ה' בעבור שה רב ערב של שנא' משפחות טמאי ' דמי
ממנו הנופל יפול כי בבית דמי תשי ולא בר, בה וזה

ממ יהנו שלא כדי הוק שלא הטמאינפלי אלה וכתיב, נו
תקרב לא טומאתה בנדת אשה שנא, ואל הבית חורב בו' וזה

עד ש להתקרב שלא ישראל תפארת אר משמי השלי
באש, שיטהר אלא טהור הוא יבא, ובמה אשר דבר כל שבו

חמתו כאש שפ לפיכ באש תעבירו עצי, באש וכמה
שנא מאות ה' ואבני עצי ישבעו שנ', בה בה' אאבני
חפ לאבני גבול שבישראל, וכל צדיקי בעלי, שה עצי

מצות, תורה בעלי עליה, אבני נשפכה זו שכ, שחימה
סובלי שה האבני ועל העצי על חמתו שפ אמרו
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שנא שלל' חולאי יחלק עצומי ואת יהיה, בה האש ובזה
בטהרה המקדש בית ה, נבנה אתה ובאש' כי הצתה באש

עתיד סביבאתה אש חומת לה אהיה ואני דכתיב לבנותה
בתוכה אהיה קנאה, ולכבוד אש שהוא אהיה הה, בש אל

הה גדולה, יוד קנאה לציו קנאתי יהוה, בו ש עמו ויתחבר
יאההויהה וזה יהוה נא יעבוד–דכתיב שני כ"אח, שש

שנא אותה חנ לחפשי יצא והשביעית' ובשביעית בה
ונטשתה לס, ודאיחנ, תשמטנה בה אחיזה כלל"שאי , א

שנא משיחי תרי עמ אביוני ואכלו מקימי' אלא בה
אביו ירי מאשפות דל השדה, מעפר חית תאכל , ויתר

שנא אד' אות פני פניה ודמות עליונה, בה חיה מצד
ישראל' שנא וכל ישראל אלהי תחת ראיתי אשר החיה בה

אמת חות שהוא בחותמו שורקבה, נחתמי נטעתי ואנכי
אמת זרע הקדושה"וא–כלה מ דבר איזה בגזילה שנטלו , ת

שנא יוס יסוד מצד אלא נטלו הבורה' לא אותו וישליכו בו
בגלות השכינה ע שעומד קרוב שכ שהוא ת, לפי ת"אבל

רחוק ה, אח מרשעי השקר', רחוק שאי ליעקב אמת תת
כלל בו י–שולט שיעורר בשעה אמתולפיכ יוס לגבי עקב
תצמח ה, מאר הזמ ירשיענו' באותו ולא בידו יעזבנו לא

מב ימות שלא ומבקש"כמ, י"בהשפטו לצדיק רשע צופה ש
ה, להמיתו יעקב' אלא מצד בידו יעובנו ניצול, לא בו שכ

במצרי אביו, יוס של דיוקנו לו נזדמנה אמרו מיד, וכ
תחתיו רשע ויבא נחל מצרה צדיק

  ìà âäðì  êúùåã÷  úåâéøãîá  úàøá  úåîìåòä  ìë  éøä  ãçåéîå  ãéçé  ãçà
ôá øáã ìë íäá"éåàøë íìù ïå÷éúá ò , ìëä ïî äìòîì äìåò êìù ãåçéå

ãá  'á  äåäé  ùåã÷ä  êîù  úåéúåà"ìåòì  ä"ò  , úîù  úåéúåàä  äìàáå
êîò  ìàøùé  úðåîà  ,ôòà  éøäù" ìáà óåìéçå  éåðéù  ùé  êìù  úåâéøãîáù  é

ìë  éåðéù  íåù  ïéà  êáø÷éòå  ì  ,á  äåäé  ùåã÷ä  êîù  ïëå"ìåòì  ä" åá  ïéà  ò
ä  éðà  áéúëã  ììë  éåðù  'ôòà  úåâéøãîä  ìë  éøäù  éúéðù  àì" äìà  íäù  é

à  íå÷î  ìà  êìåä  ìëä  ìàîùì  äìàå  ïéîéì  'ãá  ' êîù  ìù  úåéúåà
èìåùù  ùåã÷ä  ,àðù  ïîæá  êîìåòá  äìâúù  äî  äæå  'ä  ãåáë  äìâðå  'åëå ,'
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ä  äéäå  ïîæä  åúåàá  'åëå  êìîì  ,'êîìöá  íãà  úàøá  äæ  ãåñá  éøäù  , åá
øùé  íãàä  úà  äùò  íéäìàä  ,íãà  ,åé"ä  ã"àå  à"ä  å" ìë  ììë  à

ãçà  åá  úåùòäì  êãåçé  úçú  íéììëð  íìëù  éåàøë  êìù  úåâéøãîä ,
à  íãà  'éúàöî  óìàî  , ìë  ùàøá  äøèò  àéäù  åùàø  ìò  äøåù  äðéëùå

÷éãö  ,äá  íéåìú  íìåòä  úåéøá  ìëù  ä  äæå  ,íãàá  ììëð  ìëä  äæå  , äæå
íãàä  ,àð  åðå÷éúá  äìåòù  ïîæá  'øùé  íãàä  úà  äùò  íéäìàä  åá  , äæå

úåâéøãîä  ìëá  äìåòù  øùéä  íãà  , ììëð  åáå  äøùé  ìâø  íäéìâøå  íäá
àðù  íéðåúçúä  éøáã  ìë  'éìâø  íåãä  õøàäå  íäá  , äðéëù  ø÷éò  ïàë

íéðåúçúá  ,øùéä  íãà  ,øùé  íãàä  úà  äùò  íéäìàä  , äìåòù  ãéîå
ïîãæî íééçä õò äìòîì íééç íäù äé ãöî íééç ìù õò àåäù åúàø÷ì 

íéðåéìò  ,òðåî  ïéà  êìù  ãåçéì  éøäù  äàá  äåàú  íééç  õòå  ãéî  , äìçúáå
è  úòãä  õò  äæå  äãùä  õò  íãàä"å  ,íéáø  úåðåáùç  åù÷á  äîäå  íù ,

øùé  íãàä  úà  äùò  íéäìàä  êãåçé  ãöî  ìáà  , äàá  äåàú  íééç  õòå
éàãå  ,è  úòãä  õò  ãöîå"ð  áåè  ìò  òø  èìùùë  åà  ' ùéàî  úçùî  ïë  åá

íãà  éðáî  åøàúå  åäàøî  ,äöò  úà  úéçùú  àì  êúøåúá  úøäæä  äæ  ìòù ,
åúåà  àøá  íéäìà  íìöá  åáù  íìö  àåä  õòù  , ãò  úçùð  íìö  ìáà

á  äåäé  íù  ãöî  ïåéìò  íìö  øøåòúéù"ä  , äåàú  íééç  õòå  äàìäå  íùî
äàá  ,àð  çéùîä  êìîìå  'êúìçð  íéåâ  äðúàå  éðîî  ìàù  , ïîæä  åúåàá

ä  çîöéå  'íéäìà  ,àìî  íù  ,ìëàîì  áåèå  äàøîì  ãîçð  õò  ìë  , êìî  äæå
çéùîä  ,áî  äæ  ìë"é  ,áî  õò"ã  , øçà  ïîæáù  ìëàîì  áåèå  äàøîì  ãîçð

åì  áåèå  ÷éãö  åéùëò  ìáà  åì  òøå  ÷éãö  äéä  , åîîù  øùàë  òøä  åúåàáå
íéáø  êéìò  ,äá  øåáòá"àðù  î  'íîùù  ïåéö  øä  ìò  åá  , ïåéö  éëøã  äæå

úåìéáà  ,íúåà  ìë  éøäù  úåáéúðä  ]ù[ úèùôúî  äéä  äðåéìòä  äùåã÷ä
äîîù  åùòð  íäá  ,àð  êëéôìå  'åùôð  íùà  íéùú  íà  çéùîä  êìîì ,

 áè àåäù øåîç ìò áëåøå éðò àìà íéëøãä äìàá úëìì ìåëé åðéà  éøäù
ùéá  äéùåáìå  åâìî  ,ö ìéáùá äæ ìëå ' ìò äúôçù äìøò äæå äð÷úð àìù

  úéøá  úåà  øåáòá  ìëäå  úéøá)íùðäù  (ø  áøòáòø  íäù  á  , íéòùø  êåôä
íðéàå  ,ø  áøò  áø"òø  ú  ,ôòàå" ïåâë  íéëôäð  åéäù  ï÷úì  íéáø÷úî  åéäù  é
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òì"àðù  ì  'åëå  íéîò  ìà  êåôäà  æà  'áø  áøò  äùòðå  , êë  åãîò  àì  ìáà
àåä  òøá  éë  íòä  úà  àìà  ,åì  òøå  ÷éãö  äéä  êëéôìå  , úàöîð àì äìåàâå

íéîìåò  éç  ÷éãö  àåäù  éùùä  óìàá  ìàøùéì  ,  äéäù  éôì éç  àìå  úî
àðù  'íìåò  éúîë  éðáéùåä  íéëùçîá  åá  ,åðîî  ìôåðä  ìåôé  éë  äæå  , øåáòá

ä  'ä  íäù  áø  áøò  ìù  úåçôùî  'àðù  íéàîè  íéîã  ' íéùú  àìå  íäá
åðîî ìôåðä ìåôé éë  êúéáá  íéîã , åðäé àìù éãë í÷åä àìù éìôð øá äæå

íéàîèä  äìà  åðîî  ,áø÷ú  àì  äúàîåè  úãðá  äùà  ìàå  áéúëå  , äæå
áøåçàðù  úéáä  ï  ' áø÷úäì àìù ìàøùé úøàôú  õøà  íéîùî  êéìùä  åá

øäèéù  ãò  íù  ,ùàá  àìà  øåäè  àåä  äîáå , ùàá àáé øùà øáã ìë åáù
åúîç  ùàë  êôù  êëéôì  ùàá  åøéáòú  ,àðù  íúåàî  íéðáàå  íéöò  äîëå '

ä  éöò  åòáùé  íäá  ,'àðù  íéðáà  'õôç  éðáàì  êìåáâ  ìëå  íäá  , íäù
ìàøùéáù  íé÷éãö  ,  éìòá  íéöòäøåú  ,úåöî  éìòá  íéðáà  , åæ  äîéçù

íäéìò  äëôùð  , íäù  íéðáàä  ìòå  íéöòä  ìò  åúîç  êôù  åøîà  ïëù
àðù  íéàìåç  éìáåñ  'ììù  ÷ìçé  íéîåöò  úàå  íäá  , äðáð  äéäé  ùàä  äæáå

äá"äøäèá  î  ,ä  äúà  éë  ' áéúëã  äúåðáì  ãéúò  äúà  ùàáå  äúöä  ùàá
äëåúá  äéäà  ãåáëìå  áéáñ  ùà  úîåç  äì  äéäà  éðàå  ,  íùá àåäù  äéäà

äàð÷  ùà  ,ää  ãåé  ää  óìà  ,äìåãâ  äàð÷  ïåéöì  éúàð÷  åá  , åîò  øáçúéå
ääéåääàé  äæå  äåäé  íàð  áéúëã  äåäé  íù  ,ìéç  äæå  ,ä  ïéîé  ' ïéîé  äîîåø

ä  'ìéç  äùåò  ,ìàøùéì  ìéç  äùòðå  ìéç  åá  ,ìéç  äùåò  ìàøùéå  , ãéî
íéîìåò éç  ÷éãö  äæ  åúù÷  ïúéàá  áùúå ,çøæàä ïúéà íäøáà äæ ïúéàáé ,

àðù  ùîù  çøæé  ø÷á  øåàëå  åá  'íåéä  íçë  ìäàä  çúô  áùåé  àåäå  åá ,
ääéåääàé  ,íéîìåò  éç  ÷éãöì  íééç  ïúðéù  äòùá  , äøãùä  èåç  äæå

çåîä  ïî  ãøåéù  ,ääéåääàé  çî  ,âå  'éåå"â  íäá  ïé÷øãæîù  íùî  íéàöåé  ï '
ïéôéè  ,âå  'éåå"ç  íä  ï"é  ,íéîìåò  éç  ÷éãö  , äãö  íéöçä  úùìù  éðàå  ãéî

âá  äøåà  'éãåé"åéáâì  åãøéù  ï  , éðà  åáù  êìù  ãåçéá  ï÷úð  ìëä  äéäé  íäá
åëå  éðàå  ïåùàø  ,'äøåøá  äôù  íéîò  ìà  êåôäà  æà  ãéî  ,ääéåääàé  æà ,

ãçà  íëù  åãáòìå  äåäé  íùá  íìë  àåø÷ì  ,éàãå  ãçà  , íäøáàá  éåéà
â  íéãøåé  íäáù  á÷òéå  ÷çöé  'äìà  úåôéè  , ïéãåé  éðù  ääéåääàé  ãåòå



d"ax axr "srzqnd lke`qy

÷çöé  íäøáà  ,ùä  èåçå  äøã  'íòöîàá  ,éåé  à  éøä  , íùá  íìë  àåø÷ì
éàãå  äåäé  ,ãçà  íëù  åãáòìå  ,ø  á÷òéå  ÷çöé  íäøáà  à"é  ú"áåè  æ  , íäá

äðù  äøùò  òáù  íéøöî  õøàá  á÷òé  éçéå  ,àðù  óñåé  øåáòá  ' ãåò  áø  åá
éç  éðá  óñåé  ,éàãå  á÷òé  éçéå  åá  ,åì áåèå ÷éãö äðù äøùò òáù ïá  óñåéå ,

ø íùî á÷òé øéáà éãéî ãéîìàøùé ïáà äòå ,äá úøèåòîå úììëåî ïáà ,
éùã÷  øä  ïåéö  ìò  éëìî  éúëñð  éðàå  ,ö  àåäù  êìîä  ïáà  äæå  ,'éàãå  ÷éãö ,

 ÷ãö  àéäå  ÷éãö  àåäù  äé  äãåà  íá  àáà  ÷ãö  éøòù  éì  åçúô
ä÷ãö  äùòð  ãçéá  íéøáçúîùë  ,é  íäá  øéàî  äé  íù  æà  'ä  ÷éãöá '

éàãå  äé  äãåà  íá  àáà  ä÷ãöá  ,éðåáä  åñàî  ïáà  ãéîäðô ùàøì äúéä í ,
 úåìâá  ùø  äéäù  äî]å[àð ' äðåòîå íéäìà äëåî òåâð åäåðáùç åðçðàå åá

åéìò  øéàîù  ïåéìò  ãåçéá  ùàø  äùòð  ,íùì  åúåà  äìòä  éî  , éøùà  àìà
åðãîìú  êúøåúîå  äé  åðøñéú  øùà  øáâä  ,éàãå äé äãåà  íá  àáà ,è äæå" å

äé  øù  åúâéøãîì  çéùîä  êìî  äìåò  íäáù  úåìòîä  øéù  ,ãéî éðàå  
éùã÷ øä ìò ïåéö ìò  éëìî  éúëñð ,äàá äåàú íééç õòå , êîî ìàù íééç

ãòå  íìåò  íéîé  êøåà  åì  úúð  , äåùú  øãäå  ãåä  êúòåùéá  åãåáë  ìåãâ
åéìò  ,àð  úåìâáù  äî  'øãä  àìå  åì  øàåú  àì  åá  , äåùú  øãäå  ãåä  äúò
åéìò  ,  äîá)àì]  (àìà  [äé  åðøñéú  øùà  øáâä  éøùà  äéá  , äìåòù  ãåä  äæå
îáäé  ïéð  ,åðáì  äåã  äéä  äæ  ìò  úåìâá  ,åéìò  äåùú  øãäå  ãåä  äúò  ìáà ,

äå  ãéî  'åëå  ùòøú  åôö÷î  íìåò  êìîå  íééç  íéäìà  àåä  úîà  íéäìà ,'
çîöú  õøàî  úîà  éøäù  ,è  àìà  úéàøð  àì  äãøéù  äòùá  ,' úîà  äæå

ãåáòé  íéðù  ùù  åáù  êåðçã  ïè÷  ïåáùçá  ,çà" éùôçì  àöé  úéòéáùáå  ë
àðù  äúåà  íðç  ']äá[äúùèðå  äðèîùú  úéòéáùäå    ,éàãå  íðç  , ïéàù

ñì  äá  äæéçà"ììë  à  ,àðù  ïéçéùî  ïéøú  êîò  éðåéáà  åìëàå  àìà  ' íäá
ïåéáà  íéøé  úåôùàî  ìã  øôòî  éîé÷î  ,äãùä  úéç  ìëàú  íøúéå  , íúåà

àðù  'íãà  éðô  íäéðô  úåîãå  íäá  ,àðù  äðåéìò  äéç  ãöî  ' øùà  äéçä  äá
úçð  ìàøùé  ìëå  ìàøùé  éäìà  úçú  éúéàø  íéî)åîúåçá]  (äîúåçá [

úîà  íúåç  àåäù  ,úîà  òøæ  äìë  ÷øåù  êéúòèð  éëðàå  äá  , åæ  éàãå  éëðà
á÷  çúô  äáù  äðéëù"ä  éëðà  éðéñ  øä  ìò  ä  'êéäìà  , ä÷ìç  íä  ìàøùéù
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äøåúä  äðúéð  íäìå  äðéëùä  ìù  ,äðáìì  ïéðåî  ìàøùé  äæå  ,à  ìáà" ä
íäì  äðéà  äøåú  äìù  ÷ìç  íðéàù  ,  åæ  á÷òéì  åéøáã  ãéâî  àìàäðéëù ,

ä  øáã  'éàãå  ,ãå  'ã  ãöî  úåäîà  'éðãà  úåéúåà  ,á÷òéì  åéøáã  ãéâî  íäá ,
á÷òéì  úîà  ïúú  íäá  ,àðù  äîúåçá  íéîúçðù  ìàøùé  ' òøæ  äìë  íäá

úîà  ,ìàøùéì  åéèôùîå  åé÷åç  êëéôì  ,ú" àìà  íéòéôùî  íðéàù  ÷éãöå  ú
äðéëùá  ,àå" íåòãé  ìá  íéèôùîå  éåâ  ìëì  ïë  äùò  àì  äãöî  íðéàù  ä
äåéåììä  ,àå"äùåã÷ä  ïî  øáã  äæéà  äìéæâá  åìèðù  ú  , ãöî àìà åìèð  àì

àðù  óñåé  ãåñé  ' íò  ãîåòù  áåø÷  ïëù  àåäù  éôì  äøåáä  åúåà  åëéìùéå  åá
úåìâá  äðéëùä  ,ú  ìáà"÷åçø  çà  ú  ,ä  íéòùøî  ÷åçø  ,' á÷òéì  úîà  ïúú

ììë  åá  èìåù  ø÷ùä  ïéàù  , úîà  óñåé  éáâì  á÷òé  øøåòéù  äòùá  êëéôìå
çîöú  õøàî  ,åàáä  ïîæä  åú  ' àìù  åèôùäá  åðòéùøé  àìå  åãéá  åðáæòé  àì

áî  úåîé"é  ,îë"åúéîäì  ù÷áîå  ÷éãöì  òùø  äôåö  ù  ,ä  àìà  ' åðáåòé  àì
á÷òé  ãöî  åãéá  ,íéøöîá  óñåé  ìåöéð  åá  ïëù  , åð÷åéã  åì  äðîãæð  åøîà  ïëå

åéáà  ìù  ,åéúçú  òùø  àáéå  õìçð  äøöî  ÷éãö  ãéî  ,ä  éå÷å  ïîæä  åúåàá '
  åìòé  çë  åôéìçéíéøùðë  øáà  ,àðù  ÷éãöî  å÷çøúð  íéãé  éðùù  äòùáù '

àð  ìàøùé  ïáà  äòåø  íùî  á÷òé  øéáà  éãéî  íäá  ' çë  àìá  åëìéå  ÷éãöá
óãåø  éðôì  , äúòå  ãéî  åá  íéøáçúî  åéäé  äìà  íéãé  éðùù  äòùá  ìáà

 ùã÷î  áéúëã  åá  úéðáð  äéäúù  ìëéä  àéäù  äðéëù  åæ  éðãà  çë  àð  ìãâé
ä  'êéãé  åððåë  ,ä  ééå÷å  ãéî  'é øùð  á÷òé  ãöî  íéøùðë  øáà  åìòé  çë  åôéìç

äáëøîã  ,éà  ãöî  íéøùðë  ãåòå  ' åéìæåâ  ìò  åð÷  øéòé  øùðë  äáù  äàìò
óçøé  ,ìåãâä  øùðä  äæå  ,øáãîä  ïî  äìåò  úàæ  éî  ïîæä  åúåàá  , øîàéå

ä  éúéå÷  äå÷  äðéëùá  'éúòåù  òîùéå  éìà  èéå  , ììëð  úåéäì  àåààãå  èéå
íãà  úåîãá  ,ìàáèéäî  åúùà  íùå  ãéî  ,î"é  ä"è  ,ä  éúéå÷  äå÷  'éìà  èéå ,

ä  'ë"å  ,é"åìù  éåìéî  è  ,ãà  àåä  ìëä"í  ,åæ" íãà  íîù  úà  àø÷éå  íàøá  ï
ãçà  úåéäì  ìäàä  úà  øáçì  íäå  ,àì  çàù ' çà àìà ÷åçø çà ãåò äéäé

à  ãåçéá  øáçúäì  áåø÷  ,'éàãå  ãçà ,ä ìàøùé òîù 'ä åðéäìà 'ãçà ,éà" å
ðøáçúå  úîàá  êì  íéå÷î  åðàù  åðúå÷ú  ìá÷ øåáî  åðìòúå  êúùåã÷á  å

àðù  øáãë  ïåéä  èéèî  ïåàù  'ä  éúéå÷  äå÷  'åëå  'åëå  øåáî  éðìòéå  ' ìò  í÷éå



d"ax axr "srzqnd lkebqy

åëå  éìâø  òìñ  'åðéäìàì  äìäú  ùãç  øéù  éôá  ïúéå  ,ôòàå" çë  åðá  ïéàù  é
êéìà  åðëéùîú  ìåãâä  êçëá  éøä  åðúåìôùî  úåìòì  , çë  åðì  óéìçú  ãåòå

 òéâî âåøè÷ íåù ïéàù  ïåéìò  íå÷î  ãò  äìòðùíù ,ä éå÷å áéúëã ' åôéìçé
åâå  çë  'åôòéé  àìå  åëìé  ,åðúìôú  úà  ïåöøáå  íéîçøá  ìá÷ú  äàìäå  íùî ,

äìá÷  äæå  , ïåäåáà  íã÷  ìàøùé  ìëã  ïåäúåòáå  ïåäúåìö  ìá÷úú  äá
ïîà  åøîàå  àéîùáã  ,éäðåãäàé  ,ïîàð  êìî  ìà  ,éà"øçàú  ìàå  åððò  å  , ïú

  åðúåìâì  óåñ)äéçú]  (äìéçú  [åðùôð  ïåéãôì  ,  øáãëàðù ' íà]äéäé [ êçãð
ä  êöá÷é  íùî  íéîùä  äö÷á  'êç÷é  íùîå  êéäìà  ,ä  'øçàú  ìà ,

ä éúéå÷ êúòåùéì'.

ä êåøá 'ïîàå ïîà íìåòì.

ä êåìîé 'äéåììä øåãå øåãì ïåéö êéäìà íìåòì.

ä ìàøùé òîù 'ä åðéäìà 'ãçà.

ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá.

ä äéäå 'äéäé àåää íåéá õøàä ìë ìò êìîìä  'ãçà åîùå ãçà.









































































































































































 
  

  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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v 

 

    


  



 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








