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– 
 
היו הניצוצות של השחתת , כל אותם המצריים שבדור ההוא

רב שיצאו והם הם בחינת הערב , הזרע דאדם הראשון
 ממצרים








 

gG 

 

– 
 

עניני בירור הנשמות שבכל דור ודור וענין גלות מצרים וערב 
 רב



 

 



 




 
gG 

 
 והיה כולל כל העולמות, אדם הראשון היה כולל כל הנשמות








 

gG 

 
היו מעורבות בין הקליפות ,  הנשמות שבמצרים או כולםרוב

 הנקראים מצרים



 

gG 

 

 



 

 
קרי של נשמות קדושות שהוליד אדם הראשון ניצוצות 

גיירם יוסף , ל שנים הראשונים הנקראים נגעי בני אדם"בק
 הצדיק ומהל אותם








 













 
gG 

 
ל שנה שפירש "שנבראו באותם ק, כל אותם השדין ורוחין

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

 י גלגולים רבים"ע, עד תום חלאתם מהם, וללבנם


 

 

 



 




 
gG 

 
יעקב בחיר שבאבות התחיל תיקון הנשמות ותיקן אדם 

  ולא נולדה אומת ישראל עד יעקב אבינו–הראשון 


      



 





 
gG 

 
שהיו מורדים וכופרים , ענין גלגולי נשמות שבדור המבול

  הארץועיקר חטאם היה בהשחתת זרעם על, בהשם יתברך








 

 

 



  






 

gG 

 
, וגופם נמוחו במבול, "רעת האדם"דור המבול נקראים 

 תמורת טיפת רותחין של השחתת זרעם על הארץ











 
gG 

 
 ענין גלגולי נשמות שבדור הפלגה







 

 

 



  

 
 ענין גלגולי נשמות שבאנשי סדום

  


 

















 














 

 

 

 



 






 

gG 

 
וכנגדם היו דור הפלגה שבנו מגדל , ון כפר בעיקראדם הראש

ורצו לעלות בקרדומות לרקיע להלחם בעיקרו , וכפרו בעיקר
 של עולם




 
gG 

 
וכנגד זה היו , אדם הראשון עבר על הדינים שנצטווה עליהם

להעמיד עליהם דיינים , אנשי סדום מרשיעים במצוה זו
 זייפנים שקרנים





 

gG 

 

 

 



 

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

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





 

gG 

 
למה היה , בקושיא אחת גדולה נתחבטו בה גדולי עולם

ולמה באופן השעבוד המכוער ? הגלות במצרים דוקא
 ?שבמצרים








 

gG 

 
אשר לכן , כנגד מה שחטאו בדור המבול בהשחתת זרעם

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

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

 

 



 
לכן עתה נאמר במקומו הבה נתחכמה לו כנגד הבה , בו

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














 

gG 

 
ישראל ההם שבדור יש נשמות שנתקנו לגמרי ונתגלגלו בבני 

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

והם בחינות הנשמות , אבינו היה מגייר גיורים במצרים
 הנזכר











 

 



 


 




 
gG 

 
והיו בעריהם , האנשים האלה לא נתערבו עם שאר המצריים

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

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

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

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
















 

 



 


 
gG 

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

 יתבטלו הגרים הנקראים עם בני ישראל






 

gG 

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

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

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










 

 

 



 





 


         










 













 






 

 

 

 



 


 


















 








 
gG 

 
 גם בהערב רב היו קצת ניצוצות טובות



 

 

 



 









 

gG 

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

 הם ענפיו של בלעם





 






 










 

 

 



 








 

gG 

 
 בדרך פרט, מבאר ענין הערב רב


 

gG 

 
כי הוא הסיגים , בלעם היה שונא את ישראל בתכלית

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





 

gG 

 

 



 

 
וכל , בלעם הוא ראשית המובחר שבכל הרע והשורש שלהם

 הערב רב הם הענפים שלו


 


 
gG 

 
כי כמו , הערב רב הם הסיגים שנשתיירו מדור המדבר

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

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





 

gG 

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

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

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



 

 

 



 



 

gG 

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

 והוא להם כנשמה לגוף, ה"משה רבינו ע






 

gG 

 
הערב רב הם מבחינת הרע שהוברר מסיגי נגעי בני אדם 

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







 
gG 

 

 



 

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

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






 

gG 

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

 רב הם בגימטריא דעת









 

gG 

 

 



 

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

 נקראים בין הערבים, שהם ערב רב וערב קטן






 

gG 

 
בחינת דור המדבר הם בחינת הטוב שהובררו מאותם נגעי 

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

 ונקראו דורו של משה,  כולם היו בניו ממש–שלהם 









 

gG 

 

 



 

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

 המוכרח לגדלו ולהטריפו לחם חוקו, היונק



 
gG 

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

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










 
gG 

 
נתן , כנגד עון דור הפלגה שכפרו בעיקר ועבדו עבודה זרה

 להם במרה שבת ודינים שלה





 

 

 



 








 
gG 

 
נתן להם פרשת משפטים , כנגד עון דור המבול בעון הגזל

 ים בהשכל דיני גזלה וגניבה נכתב









 
gG 

 
 הוצאת שכבת זרע לבטלה כבר נתקן על ידי שהושלכו ליאור


 

gG 

 

 



 

 
לכן ניתן להם פרשת , כנגד עון אנשי סדום שכפרו בדינין

 ומינוי שופטים ודיינים, ואתה תחזה מכל העם


 
gG 

 
 משה היה השורש –תרו בענין מינוי הדיינים ענין משה וי

 לכולם












 

gG 

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

 ההוא





 

 

 



 






       


 

gG 

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

  קיןהיו בהם מבחינת









 

gG 

 
כמו שהתחלת תיקונו של הבל היה במשה שהיה טוב בלי 

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






 

 



 




 
gG 

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

 יתרו









 

gG 

 
נבאר עתה בקיצור ענין גלות ישראל למצרים ולמה היו 

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

 הנכללים בהםודרושים רבים , וערב רב




 

gG 

 

 



 

 
כל הנשמות באות מטפת החסדים נמשכים מן הדעת שמשם 

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

 שנכנסו בגלות









         



 

gG 

 
 טעם שישראל נקראים בני ישראל





 

gG 

 

 



 

 
ובכללם יתבארו , נבאר עתה דרוש גדול כולל דרושים רבים

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

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

 וענני כבוד, ומן









 

gG 

 
פרצוף אמצעי העומד כלפי פנים דפרצוף דור המדבר הוא 

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








 

gG 

 

 



  

 
החיצונה היא יעקב באמצע וערב רב בימינו ועשו שורה 

 בשמאלו
 

gG 

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

 שיצאו ממצרים עם ישראל ונתגיירו





 














 
gG 

 

 

 



 

 
לכן שלטו , הערב רב אשר מימין יעקב היא הארה מועטת

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

  ערב רב בגימטריא דעת–ולגיירם ונקראו על שמו 
        







 
gG 

 
לכן , עשו אח יעקב היא הארה גרועה מכל ההארות כולם

 גייר כללשלטו בו הקליפות יותר מבערב רב ולא נת






 

gG 

 
הטעם שיצחק אביו של עשו היה רוצה לקרבו ולגיירו ולתת 

 לו הברכות והבכורות


 

 

 



 











 
gG 

 
כמו בשורה , בשורה האמצעית אין בהם אחיזה אל החצונים

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

 בו

















 
gG 

 



 

 
רק בערב רב ועשו שהם , הטעם שלא שלטו החיצונים ביעקב

 הארות גרועות ומועטות









 
gG 

 

– 
 

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

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

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

 הערב רב שעדיין אינם נתקנים ואינם ראויים למצוה זאת







 

 



 














 
gG 

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

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

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

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

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

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

 לנו אלהים אשר ילכו לפנינו







 



 




















 
gG 

 
כל צורך חוזק יד לא היה בעבור ישראל אלא בעבור הערב 

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

 ליד חזקה ההוא







 

gG 

 



 

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

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

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

 בחצות הלילה


















 
gG 

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

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



 

 



 

















 
gG 

 
הטעם למה נתן מצות אכילת מצה גם לערב רב מה שלא 

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








 

gG 

 



 

 

– 
 

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

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

לכן לקחו משה , במצוה זאת והיה העיקר הראשון לגיירם
 עמו







 
gG 

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

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

 כי קדושים הם ולא יזיקוך






 

 

 



 

 

– 
 

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

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

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

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

 כמותם בעולם


















 
gG 

 



 

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

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

כי בעלייתו תהיה עלייה , כולם היו חפצים בתיקונו, עצמם
 להם














 

gG 

 
ים שלהם כי אין לו יכולת לעלות משם ויביטו ויבינו בקסמ

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

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

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

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

 



  
וקבלוהו עליהם למנהיג שיודיעם עתידות וכל הצריך , לחי

 אלוכל זה על ידי מה שהחטיאו לישר, אליהם















 

gG 

 
הוא שהיה צווח ואומר , נפש בעור הרשע אשר בשור ההוא

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

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

הזה בחודש תמוז שהוא החדש האחרון של זמן גלגול עליית 
 בעל חיהצומח אל מדרגת 









 

 



 



 

gG 

 
, ומשה הוא הבל, והבל הוא טוב, כבר ידעת כי קין רובו רע

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

 כל העולם















 

gG 

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

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

 



  
שמסר עצמו עליהם ואמר ואם אין מחני נא מספרך אשר 

 כתבת






















 

gG 

 



  

 

– 
 

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

 אחד









 
gG 

 
 גם עמלק היה שונא –תכלית שנאתם עם ישראל על חנם 

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

 דמחשבה דילהון דלא ישלטון ולא ישתארו בעלמא








 

 



 


 

gG 

 
עמלק הוא בחינת פסולת הרע שהוברר מן קין בן אדם 

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

 לכן היה עמלק שונא גדול –עירוב רע של קין ושל הבל 
  הטוב שבקין נברר ביתרו–לישראל 










 
gG 

 
מן הרע של קין ומן , בלק ובלעם היו מעורבים משתי רעות

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

והיה בהם הרע , ב של הבל לא הובררו"אותיות ל' וב, במשה
 ל"של הבל ונתנו בבלק ובלעם בלב






 

 



 



 

gG 

 
, ל נתנו בבלעם"אותיות הראשונות של עמלק שהם עמ' ג

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

 ועיקרו של בלעם הוא מן הבל, של קין






 

gG 

 
אבי , עליו נאמר גם צפור מצאה בית, בן יתרו, בלק בן צפור

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

 ורוח של קין בשמואל הנביא, הנשמה של קין נתנה ביתרו








 

 

 



  

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

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

 לבן עצמו נתגלגל בבלעם








 

gG 

 
 בלק היה –והטעם לזה , ובלעם הוא נחש, בלק היה קוסם

  בקסמים מבלעםיותר בקי







 
gG 

 
הישראל עצמם ששרשם הוא , בחינות היו בישראל' ב

והערב רב הנקראים עם סתם , ניצוצות משה הבא מן הבל

 

 



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

 ויקץ מפני בני ישראל –ב שהם הערב רב הנקראים ר, הוא
 עצמם שהם מן הבל










 
gG 

 
 משה הוא מן הדעת –בלעם הוא בחינת הרע של משה 

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

 לכן ערב רב בגימטריא דעת, רב








 
gG 

 

 



  

 

– 
 

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






 

gG 

 

– 
 

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

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

בידו רק הנסירה והפרידה ולא להחזירם פנים בפנים 
 להזדווג יחד






 

 



 









 
gG 

 

– 
 

מר על העגל שעשו הערב רב נא" ידע שור קונהו"הפסוק 
 ישראל שנקראים –במדבר שהיה נכלל משור וחמור יחד 

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

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

 וכל מי שנשק לעגל היו שפתותיו –משנים ונקרא עגלים 
 מזהיבות ומשה היה הורגם










 



  


 
gG 

 
בכלל הזהב שהשליכו לבור השליכו טס של זהב , הערב רב

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

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

 ולכן טעו אחריו, העגל עלה מעצמו















 

gG 

 
ידע מי הוא שעשאו , השור שעשו במדבר,  שור קונהוידע

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

 



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

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

 הערב רב השליכו לאש הטס שהיה כתוב בו עלה שור











 
gG 

 
 שכתוב וגם ערב רב עלה אתם, הערב רב, מי עשה את העגל





 

gG 

 

 



  

 
, הוא ראשי תיבות משה, נואץ למפרע'מי מ'יום ש'כל ה

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

תמיד הוא מתגלגל ומנואץ בתוכם בגלותא , גלגולי הערב רב
 בתראה
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