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אנשי דור ' הם בחי,  בדור הזה עתהכל הבעלי תורה אשר
 הטעם שנשותיהם מושלות עליהם לפי שבימיהם –המדבר 

אבל הנשים לא רצו , עשו הערב רב את העגל ולא מיחו בהם
 ולכך הם מושלות עתה עליהם נשיהם, לתת נזמי הזהב לעגל
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נתערבו כל הנשמות בתוך , ן והבלעל ידי חטאם של קי

ומאז והילך הולכים , וזה נקרא עירוב הטוב ברע, הקליפות
 וכשיתבררו כל –ומתבררים הנשמות מתוך הקליפות 

 הנשמות כולם אז יבולע המות לנצח ויבוא משיח
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, כלם יתגלגלו בדרא בתראה, עם הערב רב, דור המדבר עצמו

כי כלם , וגם משה יקום בתוכם.  מצריםכימי צאתך מארץ
 וגם הערב רב, ודור המדבר, משה, הם מסוד הדעת















 

 



  









 

gG 

 
,  ברשעלפעמים יהיה שקצת טוב שבנפש הצדיק נתערב

 נתערב בצדיק, וקצת רע של הרשע
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ולמזכה להו כמאן דרדיף , צריך האדם למרדף בתר חייביא

אולי הרשע , צדיק אחר הרשע לזכותוכי ברדוף ה, בתר חייו
ונצוצותיו , ההוא יש בו אותם נצוצות טובות שנאבדו ממך

אז , ועל ידי שתתחברו יחד בחשק ואהבה, הרעות נתנו לך
, ואז אתה נשלם בכל הטוב, הטוב שבו יוסר ממנו ויותנו בך

 והוא נשלם בכל הרע
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ה מן הראוי לו שימסור עצמו להריגה כשקמו אהרן הכהן הי
 עליו הערב רב ואמרו לו קום עשה לנו אלהים
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כי אני , ל"אמר לי מורי ז: ל כותב"רבינו חיים וויטאל ז
לפי שכל , דםיותר משאר בני א, מחוייב לזכות לחייביא

אשר רובם או , הם בחינת הערב רב, הרשעים שבדור הזה
שנתערבו נצוצותיו הטובות , קרוב לכולם הם משורש קין

כי הם מן השורש , ולכן אני מחוייב לתקנם, ברע ורובו רע
אלא אפילו הרשעים של הדורות של , ולא די זה, שלי

יכול אני , הראשונים שכבר עברו מימי קדם שהם בגיהנם
לתקנם על ידי מעשי ולהעלותם מגיהנם ולהכניסם בגופות 

 ואם אני הייתי מזכה –שיחזרו לבוא בעולם הזה להתקן 

 



  
והיו דברי , היו שומעים לקולי מאד, לחייביא שבזה הדור

 נכנסים באזניהם
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