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רב רב רצו לתת אחיזה אל הקליפות אף גם בנקודת הע
 הטיבור מכנגדה בצד האחורים ולהתאחז אף בבינה
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 –הערב רב עשו העגלים בסוד אחור באחור דוגמת הקדושה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ולפיכך חזרו לסורם ,  תיקונם נגמר עדייןאלא שלא היה
 במדבר בעון העגל
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