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כבר , שרים של עממין' שתערובת הע, ומעמים אין איש אתי
כי כבר כליתים , כלה אותם והפרידם ממנו מבין ישראל

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

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

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

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

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

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

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

 



  
ליבש מקורו ומעיינו מניצוצות , אתה חותה על ראשו

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

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

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

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

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הוא יכנס עמהם לארץ
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 סוד –זה בקדושה וזה בקליפה , משה ובלעם הם סוד הדעת

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

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

 ערב רב בגימטריא דעת
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מלת וקם תוכל לחזור עם שלפניו , הנך שוכב עם אבותיך וקם

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

 



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

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








 
gG 

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

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

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

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

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

 ל ושעשו ירבעםסוד העגל שעשו ישרא
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 הערב רב רצו לעשות אחיזה לטומאה גם כנגד הטיבור
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 לכן אמרו אלה אלהיך ישראל, יו סוד קיןלפי שערב רב ה














 














 





 

 

 

 



 

 
 ענין אהרן הכהן
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– 
 

 – והיו מחלק הרע של משה –העם הבוכים היו הערב רב 
 מצד שהוא לקח תאומתו שהיא ציפורה, והיו מתקנאים בו
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, ת'ש, שה'והסימן מ, ה היה משורש הבל"משה רבינו ע

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

 

 



 

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

אז כל הנולדים וכל הבאים היו מורכבים , היתה אם כל חי
 מטוב ורע
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שראשי אלפי ערב רב היו , ה"י ע"כבר ידעת מה שכתב רשב

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

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

וכוונתו היתה להרחיק , על היותם מחלקו, ומתחבט עליהם
 הרע מהבל ולעשות הכל טוב
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ה האספסוף אשר בקרבו התאוו "ינו עכשראה משה רב

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

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

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

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

ה לא "והקב, לכך ויך את הסלע במטה, קליפתן של ישראל
  לבדבדיבור, צוה אותו כי אם ודברתם אל הסלע לעיניהם
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מאחר שאתם מורים ', ם המן הסלע הזה וכושמעו נא המורי

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

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

 מצות לא תחיה כל נשמה
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ומאלו היו , לשון מחשבה, הם מבירור חכמה" זמזומים"ה

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

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

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

 אין דור שאין בו משה









 
gG 

 



 

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

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

וכתיב כל העם , כמו שכתוב העם אשר אנכי בקרבו, לו קצת
 ואדרבה קלקלו לישראל, ולזה רצה לתקנם, אשר ברגליך
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, נשחת לא נאמר אלא שיחת', לך רד כי שיחת עמך וכו

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

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

 וכשחטאו ישראל נעלם ממנו, שערי בינה הגדול מכולם
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מעיקרא ', שערי בינה נבראו בעולם וניתנו למשה חסר א' נ

 חסרו לו אחר כך' וא, כולם נתנו לו












 

gG 

 
ולא , כמה תפלות התפלל משה שלא יבוא בעיבור כל דור

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

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






 

gG 

 

 



 

 

– 
 

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

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

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

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

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










       










 



 








 

gG 

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

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

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

 ואין חלק ישראל בזה, זה לדברים חומריים











 
gG 

 
, נתערבו ישראל בערב רב, בחטא אדם שעירב טוב ברע

שהם הנבראים דומם וצומח וחי בלתי מדבר , ונתקלקל הכל

 



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

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













 
gG 

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

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

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

 כשלא יברך ברכת הנהנין, יעכבהו בלי גאולה








 
gG 

 

 



 

 

– 
 

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

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

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

 נשאר דבר
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– 
 

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

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

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

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















 

gG 

 



 

 

– 
 

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

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

 'במשפט וכו








 















 

 

 



 

 
בהיות שבכל דור ודור יחוייב , ה"אומרת השכינה להקב

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

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

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

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

 מושיע לישראל
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והערב רב , כל בחינות אלה הם בישראל, אלה אלהיך ישראל
 י מאלה"ולהפרידו מ, צו לפגום בור
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עיקר חטא אדם הראשון היה שרצה להקריב אליו כל 
 דוגמת זה היה גם כן –תערובת חמץ ערב רב ושבעים אומות 

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

 



 

 וגם בזה –כי לא יבא גואל ויגאלנו עד שנטהר ונתברר מהם 
 ברצותו להקריב גרים, ה"היה חטא שלמה המלך ע
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, כל כוונתו של עמלק לעשות לישראל זרים ונכרים

 ולהרחיקם מאביהם שבשמים
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 בזה –ק ראש צורים "נבנה הכרך גדול שעולה עמל

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

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

 בימינו אמן
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אלא , שלמה המלך לא נתן עבד מישראל בבנין בית המקדש

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

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

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

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

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

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

 שבותנו אמןאת 
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