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 ֵעֶרב ַרבה  ת נשמֹו   –   אב  פרשת 
 "ִאָתם ְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָכֵבד ְמֹאד ָעָלה ֵעֶרב ַרבְוַגם "" שנאמר ֵעֶרב ַרב" שנקראואנשים אליהם  כאשר בני ישראל יצאו ממצרים התלוּו

ם יחד עִ אותם ערב רב שעלו  .(אלא ערב רבד"ה  קצא ע"אדף כי תשא פרשת זוהר ) מה המצריתמהאּורק היו כולם יחיד, לפי שלשון  " הואָעָלה, ")שמות יב, לח(
יש אומרים  פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש על מצרים' ודע כי ב' בחינות(להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים' ישראל היו רבים ועצומים, כפלי כפליים מבני ישראל בני 

 .)ראה 'ילקוט שמעוני' פרשת בא רמז רט(יש אומרים מאתים וארבעים ריבוא, ויש אומרים שלוש מאות וששים ריבוא שהיו מאה ועשרים ריבוא, 

 ?במדבר ישראלמעשיהם של בני וכיצד הם השפיעו על  לישראל?" שהצטרפו ֵעֶרב ַרבהאותם אנשי " היוהם יש להתבונן, מי ו

 הצדיק החל לתקן את נשמותיהם של הערב רביוסף 

)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף נד  מאשתו חוה למשך מאה ושלשים שנה שאדם הראשון גורש מגן עדן, הוא פרׁש אחרי

ע"ב. ראה זוהר פרשת אחרי מות דף עו  )גמ' עירובין דף יח בכל אותם השנים היה יוצא מהאדם הראשון טיפות קרי לאונסו נה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק וד"ה בתר מאה( -ע"ב 

)'שער הפסוקים'  ובהם היו כלולות נשמות רמות וקדושות שבעקבות כך התערבבו ב'קליפות' ע"ב ד"ה 'ותרין רוחין' וכן בזוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה 'ואף על גב'(

חלק מהן התגלגלו בכמה דורות ואחר כך בתוך בני  אר"י ז"ל ד"ה 'י' דורות מנח עד אברהם'(להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ד"ה נמצא, 'ליקוטי הש"ס' לה
לגמרי. וחלק  ותוקנו ד"ה והנה אותם( )ראה 'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ישראל שהשתעבדו במצרים, ושם התבררו והתלבנו מן הרע

פרשת ויגש על הפסוק 'ואת העם העביר 'שער הפסוקים'  '.ד"ה 'כי ב' בחינות )'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' ם עצמםייבבניהם של המצרמהנשמות התגלגלו 

 .'עבדות בני ישראל במצרים'( –נשמות ישראל ראה מאמרינו לפרשת שמות  גלגול )להרחבה על 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה וירא ה' כי סר לראות(, אותו לערים'

שלח אותם אל  ללחם. פרעה פרעה לפני והתחננו מאדם הראשון הנשמותבהם  שהיו מגולגלים יםמצריהבאו  החלו שנות הרעב כאשר
ֶאל ַפְרֹעה ַלָלֶחם ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶשר  ָהָעםַוִתְרַעב ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִיְצַעק " שנאמר כפי שכבר עלה למלוכה יוסף

ראה יוסף . ע"ב שער קרית ארבע תחילת פרק קח('עמק המלך' דף קו 'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש על מצרים' ד"ה דע כי ב' בחינות, ) )בראשית מא, נה(" יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעׂשּו
)ראה  עשה להם ברית מילה, )'שער הפסוקים' פרשת בשלח על הפסוק 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו( ועל כן גייר אותם צריכות להיתקן שנשמותיהןהבין ואותם 

 ָהָעםְוֶאת " כפי שנאמר שהלהחזירם אל הקדּוו וללבנםלצרפם  על מנת לקצהו ערים מקצה גבול מצריםוהעבירם בין ה, רש"י בראשית מא, נה(
פרשת ויגש על הפסוק 'ואת  להאר"י ז"ל 'שער הפסוקים' ,פרשת מקץ ד"ה 'לכו אל יוסף' ' להאר"י ז"לבראשית מז, כא( )'ליקוטי תורה) "ֶהֱעִביר ֹאתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו

שהם בכדי לרמוז   )בראשית מז, כג(" ֶזַרע ֵהא ָלֶכם" יוסף גם אמר להם .(ויקח משה את עצמות יוסף עמו'בפרשת בשלח על הפסוק ''שער הפסוקים' וכן  העם העביר אותו לערים'
 .חלק ב' פרשת שמות ד"ה בטעם בר היות סיבת(ברכיה ברך ' לר)'זרע ברך'  אדם הראשוןכלומר מ 'מקום אחר'הבא מ" ֶזַרע"

)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת מטות דף קו ע"ב טור ב ד"ה והתגיירו  )'שער הפסוקים' פרשת ויגש על הפסוק 'ואת העם העביר אותו לערים'( יוסף שנימולו על ידים יאותם המצרי

 ַרב עֹודַויֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל " הקודשברוח  יעקב אבינואמר  ועליהם )'שער הפסוקים' פרשת ויגש על הפסוק 'ואת העם העביר אותו לערים'( נקראו 'ערב רב' (רש''איתא במד
באמצעות ברית המילה  רבאת הערב  החיהשיוסף כלומר  –" ָחייֹוֵסף ְבִני  עֹוד ַרב, ")בראשית מה, כח( "יֹוֵסף ְבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְבֶטֶרם ָאמּות

ֶרץ"דווקא לארץ מצרים בגלל שהיא גלו מות נש אותןכי  ,שעשה להם א  )'מגלה  ונתקנו על ידי יוסף שהוא סוד הברית )בראשית מב, ט( "ֶעְרַות ה 

ְוַאֶתם ֲחַשְבֶתם  ים ָאִני:ִק ּו ִכי ֲהַתַחת ֱאֹלַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִתיָראשאמר יוסף לאחיו "מה גם וזה  .עמוקות' פרשת ויגש ד"ה 'ימי מגורי מאה ושלשים'(
שמות ד"ה 'ובטעם )'זרע ברך' חלק שני פרשת  רבאלו הערב  –" ַעם ָרב, "כ( –)בראשית נ, יט  "ַעם ָרבים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעֹׂשה ַכיֹום ַהֶזה ְלַהֲחֹית ִק ָעַלי ָרָעה ֱאֹל

 .אותם יוסף הצדיק 'ֶהֱחָיה'שֶ  הג' שנזכר לעיל'(

)'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק  מנהג בני ישראלכ הגיםונווהיו נמצאים בערים מיוחדות  לא התערבבו עם שאר המצריים 'הערב רב'אותם 

ֵאל ַעם ְבֵני"הם אלו שנקראו  .(פרשת מקץ ד"ה לכו אל יוסף להאר"י ז"ל 'ליקוטי תורה', 'ויקם מלך חדש על מצרים' ד"ה דע כי ב' בחינות ַוי אֶמר ֶאל ַעּמֹו שנאמר " כפי "ִיְשר 
ֵאל ְבֵני ַעםִהֵנה  צּום ִמֶּמנּו ַרב ִיְשר   בסתם בתורה 'העם'וגם נקראו  .)'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש על מצרים' ד"ה דע כי ב' בחינות( )שמות א, ט( "ְוע 

, 'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת מטות ד"ה תא חזי כי תשא קצא ע"אפרשת עפ"י זוהר  זוהר פרשת בשלח דף מה ע"ב ד"ה ויסב אלקים, ,)'שער הפסוקים' פרשת ויגש על הפסוק 'ואת העם העביר אותו לערים'

מעשיו למרות כל  אך .(רבי יוסי אקשיד"ה  סוף ע"ב דף מהבשלח פרשת )זוהר  כיון שהם נימולו לא נקראו יותר 'מצריים'ו (דף קו ע"ב טור ב ד"ה 'איתא במדרש' בשם הזוהר
'ליקוטי  ,פרשת ויגש על הפסוק 'ואת העם העביר אותו לערים''כי ב' בחינות', 'שער הפסוקים' ד"ה  )עפ"י 'שער הפסוקים' פרשת שמות על הפסוק 'ויקם מלך חדש' הם לא תוקנו לגמרי של יוסף

  .)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ פרשת בשלח ד"ה 'ויקח משה את עצמות יוסף'( חזרו לסורם במשך השנים במצריםגם ו תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה וירא ה' כי(

 ממצרים למרות שלא תוקנו ערב רבמשה רבינו החליט להוציא את נשמות ה

אמר למשה הקב"ה  .שוב ולהתגיירלממנו וביקשו  והנפלאות שעשה משה במצרים, הם באו אל משהראו את כל הנסים  שהערב רב אחרי
צריכים עוד להישאר ו)זוהר פרשת בראשית דף כח ע"ב סוף ד"ה ועם כל דא משה(  כי הם מחלק רע (כיון דחמו ד"ה קצא ע"אדף כי תשא פרשת )זוהר  שלא יקבל אותםרבינו 

ָפֹקד "כפולה  לשון אמירת אהועל הגאולה ו של ישראל לאבותיהם שנמסרסימן  היהלגאולתם הנפרדת  .בגלות ולהיגאל בזמן אחר
 גאולה גםזמן  יואחר ,בני ישראלגאולה ראשונה ל ולה תהיה בשני זמנים ולא בבת אחת.היה שהגא שרצונו יתברךלפי , )שמות ג, טז(" ָפַקְדִתי

ָפֹקד ַוַיְשַבע יֹוֵסף ֶאת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ואמר "לפני מותו ציוה יוסף את ישראל . וכנגד זה )'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות סוף ד"ה 'ולפע"ד זהו כפל'(ערב רב ל
ֲעִלֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמזֶ ים ֶאְתֶכם וְ ִק ֱאֹל ִיְפֹקד ביע אותם השהוסיף לי פקידות, ויהיו שתשגילה להם כי כלומר  –" ָפֹקד ִיְפֹקד, ")בראשית נ, כה( "הַהַֽ

 .)'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות סוף ד"ה 'כלל העולה דמתחלה'(ה של הערב רב השניולא ימתינו לפקידה  ,בתחילה "ֶאְתֶכם"כשיפקוד שיעלו את עצמותיו 

)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת מקץ ד"ה  להוציאן טרם הזמן רצה, ולא ותוראוי נותעדיין לא היו מתוק נשמות של הערב רבהאותן שהקב"ה ראה 

'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל מב אות ו,  'דברים רבה') ידע שיחטאוכי  ,כוונת האר"י ז"ל(ומעתה אניף ידי שנית' בשם ד"ה ' סוף )'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות שנתקנו במצרים לכו אל יוסף(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ולפע"ד זהו )'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות ד"ה ' לא נזדככו כל צורכםת, שעדיין יש טינא וזוהמא בלבבם כי צאו כעיאם י פרשת אתחנן על הפסוק 'ויתעבר ה' בי למענכם'(

כן בכל ל .'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת בשלח בחלק 'זרע האב' דף לג ע"א ד"ה וראיתי למוה"ר נסים הכהן() ילמדו ממעשיהםאשר ישראל בעם  הם ידבקוו, כפל הפקידות'(
ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַהְשֵכם ַבֹבֶקר ְוִהְתַיֵצב ִלְפֵני ַפְרֹעה ִהֵּנה יֹוֵצא כמו " בני ישראל הוצאת עלנאמר לו רק  הנבואות שהתנבא משה רבינו

)'באר )שמות ד, כב( " ִיְׂשָרֵאל ְבִני ְבֹכִריְוָאַמְרָת ֶאל ַפְרֹעה ֹכה ָאַמר ה' נאמר "ש, וכן )שמות ח, טז(" ְוַיַעְבֻדִני ַעִמיח ַשלַ ַהָמְיָמה ְוָאַמְרָת ֵאָליו ֹכה ָאַמר ה' 

הצטווה לא אך  )שמות ז, ד(" ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִבְשָפִטים ְגֹדִלים הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעִמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאלוְ וכן " מים חיים' פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה'(
 .'באר מים חיים' פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה'(ד"ה והאומות קוצים,  'ברית הלוי' לר' שלמה אלקבץ פרק ארבעה עשר דף כג ע"ב) מב, ו( 'שמות רבה')הערב רב  להוציא את

)'באר מים חיים' רדם מן העולם ולדחוף אותם בשתי ידיים לא רצה לטֹ הוא באו מעצמם להידבק בבני ישראל,  שהערב רבמשה רבינו כשראה 

יגאלו כך ו ,כבר עתה )זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"א ד"ה כיון דחמו( טוב לקבלם אזשכיון שהם רוצים להתגייר  לקב"הענה ו. פרשת בשלח ד"ה ויהי בשלח פרעה(
 .)זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"א ד"ה כיון דחמו(בכל יום ויום שאין אלוה בלעדיו הערב רב ויראו  )'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות סוף ד"ה 'ולפע"ד זהו כפל'( כולם בבת אחת

תיכף, אף שהיה קודם  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת שמות על הפסוק 'ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה'( את נשמות הערב רבלתקן התכוון  רבינו משה ובזה
)'באר חו הרב על ידי כו )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק כב( ולהפסיק את הזוהמא מהם, )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה וירא ה' כי סר לראות( זמנם

יתגברו על הרע שבהם ויעלו לחלק כשו )'כתם פז' על זוהר פרשת בראשית דף כד ע"ב ד"ה ובהיות כי הערב רב(וציא טהור מטמא שי מים חיים' פרשת בשלח ד"ה ויהי בשלח פרעה(
 .)'באר מים חיים' פרשת בשלח ד"ה ויהי בשלח פרעה( הטוב שבקדושה

כי יוסף הצדיק  ,בעת יציאת מצרים עצמות יוסף עמואת לקח  ואף, )זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"א ד"ה כיון דחמו( וגיירםקיבל אותם משה רבינו  ואכן
           .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בשלח על הפסוק 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו'(ערב רב תחת כנפי השכינה ההוא זה שהתחיל בקירובם וגיורם של אותם 

)'באר מים חיים' פרשת בשלח ד"ה 'ויהי בשלח פרעה', עפ"י זוהר פרשת בשלח דף מה סוף ע"ב סוף ד"ה רבי יוסי  מדעתו ולא מדעת ה' יתברךהיה משה רבינו קרבם ש מהאך 

 יחד עם בני 'הערב רב'גם את שפרעה ישלח  למשהואף הודיע  ,מפני רצון משהבאותה העת ביטל דעתו ורצונו אשר  אקשי, עפ"י שמות רבה מב, ו(
אלו בני ישראל שכבר הגיע זמנם לצאת,  –" ֲחָזָקה ְיַשְלֵחםְבָיד , ")שמות ו, א(" ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵשם ֵמַאְרצֹו ֲחָזָקה ְיַשְלֵחםִכי ְבָיד שנאמר " ישראל

 .פרשת שמות ד"ה 'ולפי שביני וביני' וד"ה 'וזה אפשר מה שאמר משה'( )'זרע ברך' חלק ב אלו הערב רב שפרעה יגרשם קודם הזמן הראוי להם –" ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵשם"
 .)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל חלק ליקוטים ד"ה וגם הערב רב(השתדל לתקנם  משה רבינומה ש לערב רב לא הועיל למעשהאך 

על  יםנקרא לכן הם (נשמע שמשה קיבל ערב רב מעצמודף לא ע"ב ד"ה  ה' על התורה פרשת תצוה-)ספר 'מתתימארץ מצרים  הערב רב אתמעצמו משה רבינו הוציא 
ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ  ַעְמָךֶלְך ֵרד ִכי ִשֵחת ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה אמר הקב"ה למשה רבינו "שאז הם קלקלו בחטא העגל  כפי שהיה כאשר .שמו

ידעתי מה הם  כי לא לערב בבני ישראל את הערב רב ולא עמי, שאני אמרתי לך "ִכי ִׁשֵחת ַעְּמָך"כלומר אמר לו ה' , )שמות לב, ז(" ִמְצָרִים
עמהם  להיקבר על משהנגזר  ומחמת הערב רב .(מב, ו 'שמות רבה') שלךהם נקראים העם  ןלכ – רצונךאת בכל אופן עשיתי , אך עתידים לעשות

התערבבו הערב רב מאחר וו. )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס בחלק השמטות דף עט ע"א ד"ה אי נמי רב לך( )דברים ג, כו(" ָלְך ַרב" בכניסה לארץ כפי שנאמר לו במדבר
. וכשהיה רוצה ה' (אוף הכאד"ה  ע"ב פרשת בשלח דף מה )זוהר בשם 'העם' בתורה לפעמים, על כן גם ישראל נקראו מדברהיותם בב ישראל ם בניעִ 

ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַמה " כמו שנאמר .)'באר מים חיים' פרשת בשלח ד"ה ויהי בשלח פרעה(" ְבֵני ִיְׂשָרֵאל" אמר במפורש םעם בני ישראל לבד לדבר יתברך
 .)שמות יד, טו(" ְוִיָסעּו ֶאל ְבֵני ִיְׂשָרֵאלִתְצַעק ֵאָלי ַדֵבר 

 לכל החטאים של בני ישראל במדבר שגרמו הםרב הערב 

)'שפתי כהן על התורה' תחילת פרשת  סיבת כל הרעות שבאו על ישראלוהם היו  ('תא חזי'כי תשא דף קצב ע"א ד"ה פרשת )זוהר של הערב רב לא היתה כראוי  רּותהגֵ 

בה'  ולמרידהלנאצות גרמו לבני ישראל ש אלו הם אורח חיים ב' דברים הנוהגים בסעודה ז( לר' נתן )'ליקוטי הלכות' החטאים והצרותכל וכן  בשלח ד"ה ויהי בשלח פרעה(
ֶפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם  ֱאֹלִקים רִכי ָאמַ  ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ים ֶדֶרְך ֶאֶרץִק ְולֹא ָנָחם ֱאֹל ָהָעםֶאת  ְבַשַלח ַפְרֹעה ַוְיִהילכן נאמר " אלוקיהם

פרעה כאשר היה זה צרה ויגון לעם ישראל  וגם כאן ,ע"ב( דף י מגילהגמ' )ראה  " הוא לשון צערַוְיִהי"כל  והרי, )שמות יג, יז(" ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה
ם" שלח איתם את ע  לא היו עמהם תחת  הם מכל מקום אך .ליוו את ישראל אשר ולזה אמר הכתוב()'באר מים חיים' פרשת בשלח ד"ה  הערב רבשהם " ה 

)'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן תאומים ולא שתו ממי בארה של מרים  עפ"י הזוהר פרשת כי תשא( )'זרע שמשון' לר' שמשון נחמני פרשת אמור דף קט ע"א טור ב ד"ה 'מדרש רבה'ענני הכבוד 

פי כשהיה מתעבה אלא ירד משמים הוא שניזונו כמו לא הרי ש ,היו ניזונים מהמןאף שכן ו ."ב טור א ד"ה ועם זה יובן המשך(ספר במדבר פרשת בלק דף יב ע
)להרחבה על המן  (' בשם שפתי כהן על התורה וגורי האר"י ז"לדרשינן שפיר')'זרע שמשון' פרשת תצוה דף פד ע"ב טור א ד"ה  כדי לאוכלו היו צריכים לטחון אותועד ש םמרעובי חֹו

 .'לחם מן השמים'( –ראה מאמרינו לפרשת בשלח 

 ם הטמארׁשטבעם הרע וׁש  , ו('ודע כי מה שאמרתי'טור א ד"ה סוף )'ספר המפואר' לר' שלמה מלכו בחלק 'דרשות רשם מחטא העגל' דף י ע"א לבם של הערב רב היה רע וקשה 
)הרמ"ד וואלי פרשת בהעלותך פרק יא על הפסוק 'וישב ישראל בני מקדימים לכל הקלקולים ואחר כך היו נגררים אחריהם גם היה מביאם תמיד להיות 

רשניסו את הקב"ה עשר פעמים  אלו הם .ישראל בשטים'( ֲאֶשר ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים  ִכי ָכל ָהֲאָנִשים ָהֹרִאים ֶאת ְכֹבִדי ְוֶאת ֹאֹתַתי" שנאמר ַבִּמְדב 
שניסו בני ישראל  היו אלוולא  על התורה' פרשת דברים ד"ה והימים אשר הלכנו()'שפתי כהן  )במדבר יד, כב(" ְולֹא ָשְמעּו ְבקֹוִלי ֶעֶׂשר ְפָעִמיםֶזה  ַוְיַנסּו ֹאִתיּוַבִמְדָבר 

סובב ה' יתברך את בני  מטעם זה .)'ילקוט דוד' פרשת שלח לך ד"ה וינסו אותי זה עשר פעמים( בהר סיני קדימו אפילו 'נעשה' ל'נשמע'רי הם השה ,את ה'
ֶפן ִיָּנֵחם  ֱאֹלִקים ִכי ָאַמריהיו ישראל מסולקים מהם שנאמר "כך ו למצרים ראו מלחמות רבות וישובושהערב רב יכדי  ,ישראל במדבר

דף  'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת בשלח בחלק 'זרע האב', פרשת בשלח ד"ה 'ולא נחם אלקים'לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן'  )שמות יג, יז(" ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה

'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת בשלח בחלק 'זרע ) "ְוָשבּו ִמְצָרְיָמהכלומר אולי על ידי כן ינחם הערב רב " – "ָהָעםֶפן ִיָּנֵחם " ,(לג ע"א ד"ה וראיתי למוה"ר נסים הכהן

 .)'תפארת יהונתן' פרשת בשלח ד"ה 'ולא נחם אלקים'( אחרי ישראלרדף  פרעהואכן רבים מהם שבו למצרים כאשר . (האב' דף לג ע"א ד"ה וראיתי למוה"ר נסים הכהן

  מעשה העגלב שחטאו והשחיתוהערב רב הם אלו 

והם השחיתו והתעיבו  )'רבינו בחיי' שמות לב ד"ה ומפורש אמרו במדרש, 'כלי יקר' במדבר כג, יד ד"ה 'או יאמר שאף'( העגלחטא המקור והעיקר למעשה  היוהערב רב 
 היו כאשר עמהם )'נזר הקודש' בראשית רבה נג, י ד"ה ואמנם הכל הולך(בכוח טומאת הכשפים  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל תהלים סח ד"ה גער חית קנה( העגלאת בעשותם 

)'רבינו בחיי' שמות לב ד"ה ומפורש  בני ישראל טעו אחריהם ונענשו על כךו ,(אלא ערב רבד"ה  קצא ע"אדף כי תשא פרשת )זוהר  מכשפים וחרטומים שיצאו ממצרים
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)שמות לב, " הּוא ְבָרעִכי  ָהָעםַויֹאֶמר ַאֲהֹרן ַאל ִיַחר ַאף ֲאֹדִני ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת שאמר אהרן למשה רבינו כאשר ירד מן ההר "מה וזה  .אמרו במדרש(

ם", כב( ע  ה י ַדְעת  ֶאת ה  'הערב רב' אשר העלית ממצרים רעים וחטאים לה' מאוד וטבעם נותן להם לחזור כלומר אתה ידעת ש –" ַאת 
 רמוז בתיבהכפי ש שהחטיאו את ישראל אלו ועתה הם ,)'צרור המור' פרשת כי תשא ד"ה ויאמר אהרן אל יחר( ואף על פי כן קיבלת אותם ,לסורם הרע

ע" 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת  'מאמר צבאות ה'' להרמ"ע מפאנו חלק ב אות ח', ,)'רבינו אפרים על התורה' פרשת כי תשא ד"ה כי ברע הוא 'ערב רב'מלשון ו " שהיא אותיות 'ערב'ְבר 

 .'מעשה העגל'( –בענין העגל ראה מאמרינו לפרשת כי תשא )להרחבה  כי תשא פרק כב, טו בשם רבינו אפרים(

ַוְיִהי כפי שנאמר " .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת בהעלותך על הפסוק 'פ' ואם ככה את עושה לי'(תפלל על הערב רב אחרי חטא העגל שתדל והמשה רבינו ה
ָמֳחָרת ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל  ֱעֶלה ֶאל ה' אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד ַחַטאְתֶכם: ַוָיָשב ֹמֶשה ֶאל ה' ַויֹאַמר ָאָּנא  ֲחָטָאה ְגֹדָלהַאֶתם ֲחָטאֶתם  ָהָעםִמַֽ ְוַעָתה ֶאַֽ

והועילה לב(  –)שמות ל, ל " ֶשר ָכָתְבתָ ַוַיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב: ְוַעָתה ִאם ִתָשא ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִסְפְרָך אֲ  ֲחָטָאה ְגֹדָלהַהֶזה  םָהעָ ָחָטא 
אותם מתו ו (דברים נפלאיםעוד ' ועיי"ש עי"ל טעם אחר בתחילה'שו"ת בית דוד פרשת כי תשא ד"ה מחבר )'צמח דוד' לנגף בהם  ורק לא עשה כליה בכל הערב רבתפילתו שה' 

 )'מאמר צבאות ה'' להרמ"ע מפאנו )שמות לב, לה(" ַעל ֲאֶשר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעָׂשה ַאֲהֹרן ָהָעםה' ֶאת  ַוִיֹגףשנאמר " כפיל ערב רב שחטאו במעשה העג

ישראל לא מת אך מבני . )שמות לב, כח( "ַביֹום ַההּוא ִכְשֹלֶשת ַאְלֵפי ִאיש ָהָעםַוַיֲעׂשּו ְבֵני ֵלִוי ִכְדַבר ֹמֶשה ַוִיֹפל ִמן " ועליהם גם נאמר (חלק ב אות ח
 .(ד"ה וכי האיך השיב וד"ה אלא ודאי ברירא רלז ע"אדף פנחס זוהר פרשת ) אפילו אחד

ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת  ַעְמָך ֵרד ִכי ִשֵחתֶלְך ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה שאמר לו ה' "מה , וזה בעגל של הערב רב משה רבינו ירד ממדרגתו בעקבות קלקולם
, רש"י בגין ומשה ד"ה  ע"א כהדף פרשת בראשית  זוהר) "ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםאשר טרחת ו" "ַעְמָך ִכי ִשֵחת" ממדרגתך "ֶלְך ֵרד,")שמות לב, ז(" ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

, )שמות לב, ח(" ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵסָכה ָסרּו ַמֵהר ִמן"והוסיף לומר  .פרק לב ד"ה וידבר ה' אל משה לך רד( הרמ"ד וואלי פרשת כי תשאשמות לב פסוק ז, 
אתה משה כלומר  )זוהר פרשת בשלח דף מו ע"א ד"ה רבי יוסי אקשי( "ִצִּויָתם" נקראת בניקודוכאילו  אות י' החסרכשהיא  ה" כתובִצִּויִתם"התיבה כאשר 

 למשההיה הדיבור ש ,לזהבנוסף ו. ('אור החמה' על הזוהר פרשת בשלח דף מו ע"א ממהרח"ו) שלא מדעתיו והדרכת אותם בדרכיציותה אותם על עבודת ה' 
תענית רש"י גמ' עפ"י ) לא היה בייחוד וחיבהשכלומר  ,)'שפתי כהן על התורה' פרשת דברים ד"ה 'וגם יד ה' היתה בם'( כל זמן שהערב רב היו קיימים הסתלקה' עם 

 .ל ע"ב ד"ה לא היה הדבור(דף 

 ובמרגלים בנות מואבב קברות התאוהב תבערהב שחטאוהערב רב הם אלו 

 פרק יא על הפסוק 'ותאכל בקצה המחנה'(ספר במדבר )הרמ"ד וואלי  תלוננוהובתחילה  חטאוש היו אלו והםורה ראש ולענה לכל ישראל, פ רׁשֹוׁש היוהערב רב 

ְכִמְתֹאְנִנים  ָהָעםַוְיִהי שנאמר " כפי 'תבערה'על שם כך פגע בהם יד ה' במקום שנקרא אז  .)רש"י במדבר יא, א ד"ה רע באזני(על עינוי ההליכה בדרך 
)רש"י שבמחנה  המוקציםשהם הערב רב  אלו –" ִבְקֵצה", )במדבר יא, א( "' ַותֹאַכל ִבְקֵצה ַהַמֲחֶנהַוִתְבַער ָבם ֵאש הַרע ְבָאְזֵני ה' ַוִיְשַמע ה' ַוִיַחר ַאפֹו 

 אותם שהם )במדבר כב, מא(" ְקֵצה ָהָעםַיֲעֵלהּו ָבמֹות ָבַעל ַוַיְרא ִמָשם ִיַקח ָבָלק ֶאת ִבְלָעם וַ וַ ַוְיִהי ַבֹבֶקר וכפי שנאמר עליהם אצל בלעם " במדבר יא, א(
וכאשר בערה . )'ילקוט דוד' פרשת שלח לך ד"ה ויראהו משם קצה העם(כיסו אותם ענני הכבוד ש היותלראות היה יכול  ישראל הוא לאבני את  כי ,ערב רבה

 .במדבר יא, ד ד"ה והאספסוף(לר' שלמה אפרים מלונטשיץ )'כלי יקר' הפסיקו הם  וגםהבינו בני ישראל שזה עונש על תלונותיהם בערב רב, אז אש ה' 

ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ַגם ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַויֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה שנאמר " בתלונתם הערב רב המשיכו אך לעומתם
אַסְפֻסף", )במדבר יא, ד(" ָבָׂשר ַוִיְׁשַמע מ ֶׁשה שנאמר " יקר' במדבר יא, ד ד"ה והאספסוף()'כלי  היו בוכיםו ,המשיכו בתאוותםשערב רב ה זה אותם – "ה 
ם ב ֶכהֶאת  ע  ע ה  ֳהלֹו ַוִיַחר ַאף ה' ְמא ד ּוְבֵעיֵני מ ֶׁשה ר  יו ִאיׁש ְלֶפַתח א  . )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת בהעלותך על הפסוק 'ובעיני משה רע'( )במדבר יא, י( "ְלִמְׁשְפח ת 

ֵאלַוִיְבכּו  ַוי ֻׁשבּו" שנאמר כפי כּוב  ני ישראל בגם שגרמו  אותם ערב רב פגע באותם ערב ה' על כן . )'כלי יקר' במדבר יא, ד ד"ה והאספסוף( "ַגם ְבֵני ִיְשר 
 כלומר )במדבר יא, לד(" ַהִמְתַאִּוים ָהָעםִכי ָשם ָקְברּו ֶאת  ַוִיְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַתֲאָוהה והרגם שנאמר "ורב שהיו בעלי תאו

 .)'ערבי נחל' פרשת בהעלותך דרוש א' ד"ה וסיים הפרשה(" לבשר ִמְתַאִּויםהערב רב שהיו "את 

שרים וארבע ונולדו להם ע התחתנו עם בנותיו של שבט שמעוןהם , על ידי משה רבינו ישראל לאחר שהתגיירואל כאשר באו הערב רב 
, 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק אלא ודאי בריראד"ה  פנחס דף רלז ע"א פרשת זוהרעפ"י ) בשטים שחטאו עם בנות מואבאלו היו  הםהבנים וכשגדלו  .בנים אלף

ָ  :ִלְזנֹות ֶאל ְבנֹות מֹוָאב ָהָעםַוֵיֶשב ִיְׂשָרֵאל ַבִשִטים ַוָיֶחל שנאמר " (א' סימן ג )במדבר " ַוִיְשַתֲחּוּו ֵלאֹלֵהיֶהן ָהָעםְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן ַויֹאַכל  ָלָעם ַוִתְקֶראן

ם" כאשר התיבה ב( -כה, א  ע  קלקולם ואילו  טיםבׁש וחטאש הם אלוהערב רב ש להורות שלוש פעמים על מנתבפסוקים אלו  מופיעה "ה 
ְלַבַעל  ִיְׂשָרֵאל ַוִיָצֶמד" ה'אף חרה נאמר שועל כך  ,לראות את מעשיהם ולא מיחו בידםשל בני ישראל היה רק שנצמדו והתחברו לערב רב 

לר' אברהם סבע )'צרור המור' לבעל פעור  או השתחוּו עבדּו שישראל, אך לא בלק ד"ה וישב ישראל( פרשת )במדבר כה, ג( )'בעלי ברית אברם' "ַאף ה' ְבִיְׂשָרֵאל ַוִיַחרְפעֹור 

)להרחבה על נישואי הערב רב עם בנות שבט שמעון ראה    ()'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת מטות דף קו ע"ב טור ב ד"ה 'איתא במדרש' כי ישראל לא חטאו פרשת בלק ד"ה ומה שאמר ויצמד(

 .'גלגולי נשמות זמרי וכזבי'( –מאמרינו לפרשת פנחס 

אך מבני ישראל לא מת  )במדבר כה, ט(" ַאְרָבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלףַוִיְהיּו ַהֵמִתים ַבַמֵגָפה שנאמר " שחטאואלו והרג את כל מהערב רב ה' נפרע 
 .(ובגין דאסתמרוד"ה  רלז ע"אדף פנחס פרשת )זוהר  )במדבר כה, יא( "ְבִקְנָאִתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאלֶאת  ְולֹא ִכִליִתיְבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם אפילו אדם אחד שנאמר "

ה ַהֵּמִתיםַוִיְהיּו "נאמר  מטעם זה ללמד כדי  ()'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות ד"ה 'בטעם ב היות סיבת' בשם הזוהר " בסתםֵּמִתיםולא נאמר " )במדבר כה, ט( "ַבַּמֵגפ 
)'דברי שלמה' לר'  הרשעים נקראים 'מתים'כי  )'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות ד"ה 'בטעם ב היות סיבת' בשם הזוהר. ועיי"ש עוד בדבריו(שכבר בחייהם היו נקראים 'מתים' 

חשובים ש על ר. ועיי"ש עוד בדבריו()'זרע ברך' חלק ב פרשת שמות ד"ה 'בטעם ב היות סיבת' בשם הזוה עוד בחייהםשלמה שלם פרשת פנחס ד"ה ונראה שיובן בהקדים וד"ה נמצא שבאותה המגפה( 
מגזע  רשעיםערב רב וכך היו ה. 'נשמות זמרי וכזבי'( –'צרור המור' סוף פרשת בלק ד"ה ותעצר המגפה( )להרחבה על החטא עם בנות מואב בשטים ראה מאמרינו לפרשת פנחס עפ"י ) כמתים

 .שלמה שלם פרשת פנחס ד"ה ונראה שיובן בהקדים וד"ה נמצא שבאותה המגפה()'דברי שלמה' לר'  ון ולכל חטאתועלכל גרמו נזקים לישראל ורע 

" ַבַלְיָלה ַההּוא ָהָעםַוִתָשא ָכל ָהֵעָדה ַוִיְתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִיְבכּו נאמר "ש הארץ רמתּו המרגלים שובם שלאת בני ישראל אחרי  ומרידההערב רב 
םכאשר ", )במדבר יד, א( ע  הוסיפו . הם 'בכדי להחטיא את ישראל שיסירו בטחונם מה בקולי קולותובוכים ביללות שהיו הערב רב לו א" ה 
ּו שּוב טֹוב ָלנ, ")במדבר יד, ג(" ְצָרְיָמהְוָלָמה ה' ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ִלְנֹפל ַבֶחֶרב ָנֵשינּו ְוַטֵפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב ִמ ואמרו "
להם לשוב  טובשסבלו בני ישראל, לכן היה הרדיפות וולא סבלו את המכות  לעבודלפי שכל מה שעשו הערב רב במצרים זה  – "ִמְצָרְיָמה
ַהֶזה ְוַעד ָאָנה לֹא  ָהָעםַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני " ה'אמר  ועליהם .)'שפתי כהן על התורה' פרשת שלח לך ד"ה 'ויבכו העם בלילה ההוא' עיי"ש( למצרים
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גם ש וגרמו, שניאצו את ה' יתברך לישראל בבכיה שעשו ובהרמת קולם כלומר, )במדבר יד, יא( "ַיֲאִמינּו ִבי ְבֹכל ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעִׂשיִתי ְבִקְרבֹו
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת שלח לך ד"ה ויאמר ה' אל משה( )במדבר יד, ב(" ְבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִיֹּלנּו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹכל "בני ישראל בעצמם הלינו על משה ועל אהרן 

 בתוך בני ישראל מתגלגליםו שביםהערב רב מתו במדבר ונשמותיהם   

)'צרור המור' פרשת בלק ד"ה ולפי שהחטיאו לישראל, 'שפתי כהן' פרשת מסעי ד"ה עוד  בתבערה שהחטיאו לישראל()'צרור המור' פרשת בלק ד"ה ולפי במעשה העגל מתו אנשי הערב רב 

פנחס  פרשת )זוהר בשיטים )'צרור המור' פרשת בלק ד"ה ולפי שהחטיאו לישראל( במרגלים ()'שפתי כהן' פרשת מסעי ד"ה עוד אפשר לומר למה נכתבו קברות התאוהב אפשר לומר למה נכתבו(

 ועליהם נאמר )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו זצ"ל פרשת חקת ד"ה 'ואין מים יובן'( רפיםובנחשים הש 'צרור המור' פרשת בלק ד"ה ולפי שהחטיאו לישראל(, אלא ודאי בריראד"ה  רלז ע"אדף 
ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה ִמֶקֶרב ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶשר  רֹתם ָכל ַהדֹוְוַהָיִמים ֲאֶשר ָהַלְכנּו ִמָקֵדש ַבְרֵנַע ַעד ֲאֶשר ָעַבְרנּו ֶאת ַנַחל ֶזֶרד ְשֹלִשים ּוְשֹמֶנה ָשָנה ַעד "

ל ַהּדֹור", )דברים ב, יד(" ִנְשַבע ה' ָלֶהם ה ת ם כ  מ  )'שפתי כהן על התורה' פרשת דברים ד"ה  ם ישראל בכל שעההערב רב שהיו נלחמים עִ  הם –" ַאְנֵׁשי ַהִּמְלח 

חזר הדיבור  מותם יואחר .('עץ הדעת טוב' למהרח"ו זצ"ל פרשת כי תשא ד"ה 'כנ"ל אבל ודאי' בשם הזוהר) לא נותר מהם אישעד ש וכולם מתו במדבר והימים אשר הלכנו(
 .'נחש הנחושת'( –)להרחבה בעניין הערב רב והנחשים השרפים ראה מאמרינו לפרשת חקת  )'שפתי כהן על התורה' פרשת דברים ד"ה 'וגם יד ה' היתה בם'(ה' ם עִ  משה רבינושל 

בּו  'הערב רב'נשמותיהם של   (ע"ב ד"ה 'קחו מאתכם' רעיא מהימנא מהרמ"ק עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת פנחס דף רלז) במשך הדורות בין בני ישראל והתגלגלוׁש 

 להפרידםאי אפשר ו, יותר מאשר אומות העולם בהםודבוקים  (ד"ה קם רבי שמעון )'תיקוני זוהר' תיקון שתיתאה דף קמד ע"א בזמן הגלות בהם מעורביםהם ו
המתמנים על ישראל בכלי חמס ולא מנהיגים אותם  מהם –כמה מינים  יש בהםו .)'אבן שלמה' מהגר"א פרק יא אות ו( אלא על ידי קושי הגלות

 מהםם ולא לשם שמים, שכל כוונתם לקנות להם שֵ כמדרשות בתי תי כנסיות ובונים בש מהם, תונופלים לזנּו נואפיםש מהםברחמים, 
. עד סוף הדף )'כתם פז' על זוהר פרשת בראשית דף כד ע"ב ד"ה 'בלק ובלעם מסטרא'מזלזלים בכבוד תלמידי חכמים ש מהםאינם מצילים את ישראל מיד אויביהם, ש

 .)'תיקוני זוהר' תיקון כא דף נב ע"א ד"ה ווי לנשמתא( בהם להם לישראל בשעה שהערב רב מעורבואוי  ,(כה ע"ב –וראה זוהר פרשת בראשית דף כה ע"א 

 בעת קיום המצוה במחשבתם לא התקדשוהאב והאם  בה במשפחה בעיקרו, בית ישראלמשפחות באות בתוך של הערב רב נשמותיהם 
ואף על פי כן נשמת בנם  ,וחסודיםלהיות גם אב ואם שהם צנועים יכול אך  .'אור החמה' על זוהר פרשת פנחס דף רלז ע"ב ד"ה 'קחו מאתכם' רעיא מהימנא מהרמ"ק()

בהכרח מבני אברהם יצחק ויעקב גם מזרע ישראל הוא  שהואכך שלא כל מי  ,יותר()'קב הישר' פרק ג' ד"ה על כן טוב  ערב רבהמ חלילה תהיה
 .הקדמות ושערים' שער ו' פרק ה' ד"ה אמנם דע כי( –)'לשם שבו ואחלמה  'צבאות ה'' ותהנקראריבוא נפשות שיצאו ממצרים ּוִמִשִשים והשבטים הקדושים 

)'סור מרע ועשה טוב' לרבי מזידיטשוב בהוספות הרי שהם נמשכים אחר עורלתם כי אין להם חלק בנחלת ה'  ,בברית המילה נימוליםערב רב שה ואפילו

 .עמ' סו ד"ה ועוד שם בטבע האיש הישראלי(

ק בין נשמותיהם לבין נשמות עדיין יש חילו, על אף שמשפחה של ערב רב שנטמעה בתוך משפחות בני ישראל תהיה כשרה לעתיד לבוא
לא יזכו לכל הייעודים העתידים לימות המשיח ולחיי  ,נולדו ממשפחה בישראלאם אלו הנשמות של הערב רב אפילו  שכל ,ישראל

 גמורה ככל רשעי אומות העולםְכִלָיה  לּוכְ אבל בלא זה הם יִ אלא אם יהיו ראויים לכך מצד המעשים הטובים שבהם,  העולם הבא
יזכו לתחיית המתים ולחיי העולם וישראל יתוקנו  נשמותיהם של ולעומתם כלכולה. יתבטלו ביטול גמור עם ביטול הרע והזוהמא ו

 .הקדמות ושערים' שער ו' פרק ה' ד"ה אמנם דע כי( –)'לשם שבו ואחלמה  הבא בלי שיחסר מהם אפילו אחד

 אך בסוף הם ייפרדו מישראלבגלות האחרונה הערב רב עתידים להצר לחכמים 

 עד היום כי תשוקתם (, זוהר פרשת נשא דף קכה ע"ב ד"ה אמר ליה רעיאולא עוד אלאד"ה  פנחס דף רלז ע"בפרשת )זוהר  בגלותם ראשים על ישראל נעשיםאותם ערב רב 
ה ר אׁש" כפי שאמרו במדברו ,לעלות בראש ובראשוןהיא  שרצו למנות כפי  ,רבה לראש היא במהירותעלייתם וגם . )במדבר יד, ד( "ִנְתנ 

)'היכל הברכה' )שמות לב, א( " יםִה ֱאֹל ֲעֵׂשה ָלנּו קּוםָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֵאָליו  ַוִיָקֵהל" נאמרש בזמן שעשו את העגל עליהם ראש בפעם אחת

שכביכול עוברים על שלטונו של  חשב, נבני ישראל בראש נמצאים הערב רבש ובעת .(עיי"ש דברים נוראים שכתב בזה לאדמו"ר מקאמרנא פרשת כי תשא פרק לב, א
 .(ולא עוד אלא כד בני ישראלד"ה  פנחס דף רלז ע"בפרשת )זוהר  ישראל נכנסים תחת הנהגת הכוכבים והמזלותו ,הקב"ה

)'ליקוטי הלכות' אורח חיים חלק א' ברכות השחר ג' אות  מאוסים ללעג וקלס יהיוואילו יראי החטא  ,בגלות האחרונה ראשי העם עתידים הערב רב להיות

הם ו, בעיניהם תסרחשחכמת סופרים  משום (דא )'תיקוני זוהר' תקונא תליתאה דף קמ ע"ב ד"ה טחול לפגוע בצדיקים ינסוערב רב ה ,(מט ע"בדף סוטה גמ' ראה  .ט'
ד"ה אמר ליה רעיא )זוהר פרשת נשא דף קכה ע"ב  לנפילתם כדי שלא תהיה חלילה תקומה ,בלבד סכום קצוברק למחייתם יקבלו שאותם חכמים  יגזרו

גם יושבים בעושר ובחדוה. ויהיו עצמם  שהם בעוד, יושבים בצער ובדוחקחכמים שהתלמידי לכבוד  הם לא יחלקו. (וד"ה ואנשי חיל ויראי חטא
משה זאת  וכשיראה .סוף פרק מז( לרבו של בעל 'קב הישר' )ראה 'יסוד יוסף' מחמת אותם ערב רב יוכלולהיטיב לתלמידי חכמים לא  שירצואותם מעט 

וראה 'תיקוני זוהר' תיקון תריסר  .אמר ליה רעיא)זוהר פרשת נשא דף קכה ע"ב ד"ה  את הקץ לא לאחרבשם הויה  את אליהו הנביא ביעיׁשצער רב וצטער הוא ירבינו 

 .(ד"ה ודוחקא דגלותא דף כז ע"א

כל יתבררו ישראל מהם כמו אֹויצאו מהגלות יכשו .הגר"א פרק יא אות ו(מ)'אבן שלמה'  ריד את הערב רב מתוך בני ישראלעתיד להפשי הגלות קֹו
ויתגלה קרוב לימות המשיח נבלותם של הערב רב לעין  ,(כד יפקוןד"ה  ע"ב )'זוהר' פרשת משפטים דף קכמתוך פסולת, עד שיהיו ניכרים ישראל מתוכם 

 תברר מהם על מנת שיבוא גואל ויגאל את ישראללהצריכים להיטהר וכי . )'סור מרע ועשה טוב' לרבי מזידיטשוב בהוספות עמ' סו ד"ה ועוד שם בטבע האיש הישראלי( כל
זוהר בראשית כה ע"ב )מן העולם  הערב רבימחו  לעתיד לבוא,ה' אור תגלה שיבעת ו .להאר"י ז"ל תהלים סח ד"ה גער חית קנה()'ספר הליקוטים'  מגלותם הארוכה

 אמן.במהרה בימינו,  בוזגאלו על תיקוני הזוהר תיקון תליתאה דף קמ ע"ב ד"ה בגין ערב רב(שלום  ')'כבוד מלך' לר ואז יחזרו ישראל למעלתם (מינא חמישאה ד"ה ענקים

 העלון גם לעילוי נשמת: 

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 נ. צ. ב. ה.ת. 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

. וכן 052-7675933  להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'לתרום וניתן 

 tora.haim@gmail.comניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 ז"ל מנטה

 מימון לבית משפחת
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 

מתוך בריאות  ותגדל
 איתנה וטובה

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
 משפחתהבני וכל 

אהעלון גם לעילוי נשמת  ִניז ַמְרֵסל חּוְמש   ז"ל   יהודה בן ד 

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם על לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!

 לעילוי נפש רוח
 נשמה של ו

חיים בן  ר'

ה  ז"ל ִמימ 

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 גם להצלחת הפצת העלון 

שירה אושרת בת 

 הי"ומסעודה 
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