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 רפואה לא עלתה –חנו לא נושענו עבר קציר כלה קיץ ואנ

 ולא עלתה ארוכה למכתינו – אין מזור לבשרנו –למחלתינו 
 –שנים ' ק וד"לחורבן בית מקדשינו הנחרב זה היום אלף ות

, ה שהוא אלף שנים"אוי לנו כי פנה היום יום אחד של הקב
' שנים יותר מחצי היום הב' ק וד"וגם נטו צללי ערב שהם ת

 ואתנה את פני לחקור –ועדיין בן דוד לא בא  וכלו כל הקצין –
ולדעת מה זה ועל מה נתארך קיצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן 

  ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי–ישי 
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ה אשר התורה " בזמנינו זה בעו–כל חסד דעבדי לגרמייהו 

נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה אשר עסקם 
יתירות וגם להיותם בתורה על מנת לקבל פרס והספקות 

מכלל ראשי ישיבות ודייני סנהדראות להיות שמם וריחם 
נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה 

 הבונים מגדל וראשו בשמים
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מינים מהם הוא הנקרא '  רב ומן הגחמשה מינים יש בערב

' כת גבורים דאיתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ומגדל וגו
ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושוין בהון 

 נוח –' ת ועטרה על רישיה ולא לשמה אלא למעבד לון וכו"ס
 לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם
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 ונבל כי ישבע –לית יחודא עד דערב רב יתמחון מן עלמא 

 לחם דא ערב רב
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כאשר חס ושלום שונים בה ומטמאים את הטהור ומכשירין 

דעת רע את הפסול ומתירין את האיסור אז נהפכת לעץ ה
 ומר להם
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כבר , ם שלא יעוררו את הגאולה"השבועה הגדולה לאלהי

 ל כי זמן השבועה היא עד אלף שנים"אמרו רז
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מנינו זה וזהו עצמו עון הערב רב קצת בני תורה אשר בז

המוציאים שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל 
 ו"מי שמתעסק בה ימות בקצרות שנים ח
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 נבאר ענין הערב רב שנתערבו בדור המדבר
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 על –ערב רב הם ניצוצין של משה בסוד לך רד כי שחת עמך 

 מת במדבר בעבורם כי רצה לתקנםכן טרח בעבורם כל כך ו
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 גם בלעם היה מבחינת קליפה –ת "ב גימטריא דע"ב ר"ער

 הנאחזת בדעת הזה כמו שכתוב ויודע דעת עליון








 
gG 

 



 

– 
 

ל חמץ אל הערב משה מעצמו רצה לצוות מצוה זו שלא לאכו
רב לזכותן ולהכניסן תחת כנפי השכינה ולא כן צוה השם 

 יתברך
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, אז יושלם צלם הערב רב להתברר הטוב שבו, כשיבוא משיח
 והרע יוקדין ליה בנורא
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