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– 

   
רוצה אני להעביר מספר , "אעברה"ה התפלל "משה רבינו ע

שבזה נתמעטו כרובים שהם כנפי , ח"אעברה שהוא רע
אין נא , א" לכן אמר אעברה נ–' החיות בשעת החורבן וכו

לזה ,  ואם תאמר מדוע אינו מבקש על זה במדבר–אלא עתה 
ך אני לזה זכות של ארץ שצרי, אמר ואראה את הארץ

אי אפשר לבטל , אבל במדבר שהוא מקום נחש, ישראל
ל "ר, ה רב לך" והשיב הקב–כוחות הרעות רק בארץ הטובה 

אתה הוא , כי שחת עמך, ערב רב שעשו את העגל הוא שלך
, לכן אל תוסף דבר אלי, ואין קטיגור נעשה סניגור, הגורם

שצוה יהושע את , האין צו אלא עבודה זר, אבל צו את יהושע
  ישראל אחריו על ענין עבודה זרה
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gG 

– 

   
והרמז , באח ניצוצים הם שברי כלים שנפלו לתהומא ר"רפ

כי המים הזדונים הן , ת על פני המים"רוח אלקים מרחפ
כי שבירתן זו היא , ת רפח מת"וסימנך מרחפ, הקליפות
ב "וישראל כשהיו במצרים העלה משה מהם ר, מיתתן
ח לא היה יכולת למשה "ו לתשלום רפ"אבל פ, ניצוצים

ב "ר, ב עלה אתם"ש גם ערב ר"ז, להוציא מכור הברזל
אבל משה עלה אל , ותר הם אותיות המעורביןדייקא ולא י

 וזה שאמר –ו ניצוצים הנשארים "ם שהם סוד פ"האלהי
, ח"שהם רפ, ת כלים"ס, ם"י תהו"ל פנ"ך ע"הכתוב וחוש

זה , ו מנין אלקים"ומהם לא היו ישראל יכולין לעלות פ
ל שנשארו מנין "ר, שאמר הכתוב ורוח אלקים מרחפת

  ח מת"אלהים מן רפ
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כדי להוציא , מזה הטעם רצה משה ליכנס לארץ ישראל

ורצה לתקן ימי שנת , כמו שנאמר יציץ ויפרח ישראל, ח"פר
ח כשתסלק ימים שמקריבין "החמה שהם עולים לחשבון רפ

 מה שביקש משה ליכנס לארץ, "צדיק כתמר יפרח "–מוסף 
ל להעלות ניצוצי "ר, היתה כוונתו שיפרח כתמר, ישראל

נתכוין ,  כשאמר משה סלח נא לעון העם הזה–ח "רפ
ה "ם הז"ן הע"שכן לעו, ח ניצוצין אלו"להתפלל על רפ

ב "ח שהוא בגימטריא חסד ע"ואמר סל, ח"בגימטריא רפ
אשר , הרי הויה,  ואתחנן אל ידוד–ו שהוא שם של הויה "כ

, ה ויאר לנו"שמות אלו אל ידו' כי ב, אלמי אל הרי חסד 
, שמוציא לאור הניצוצות והאורות שנפלו בעמקי הקליפות
, ועליהם אמר כאן מאחר שאתה החלות להראות את גדלך

פעמים חסד כנרמז ' שהן עולים ד, ח"שהם אותיות מן רפ
ואת , )ד"ל ידו"ך עולה כמנין א"וכן מלת גדל(, ך"במלת גדל

ות הנשארים בעמקי הקליפה שהם הם אותי, ידך החזקה
אעברה נא רוצה אני עתה להעביר ולתקן מה , ביד חזקה

שהם על , שהתפללתי כשאמרתי סלח נא לעון העם הזה
ובזה צריך , באתי גם כן עתה להתפלל עליהם, ח ניצוצים"רפ



 כ 
 השיב –לכן ואראה את הארץ , אני זכות ארץ ישראל

הלא , ן אותםכאלו התחלת לתק, אתה אומר החלות: ה"הקב
אל תוסף דבר , ח"ב ניצוצין מן רפ"הלא כבר העלת ר, רב לך

, ב כתיב"קרית מלך ר, ח"ר בגימטריא רפ"ד בדב"אלי עו
ל "ר, ש אל תוסף דבר" וז–עתה די לך בעליית רב ניצוצין 

ח שאין להם תקנה "שנתכוין משה גם כן לתקן אותן רפ
ייקא על ד, ר"ד בדב"עו' ש אל תוסף וגו"וז, בקרבן מוסף

  אותן ימים שאין בהם מוסף
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– 

   
שהיה מחלוקת גדול , ראה משה רבינו מחלוקת הלל ושמאי

והיה אותו יום קשה כיום , ח דברים שגזרו בו ביום"בי
 כמה ענינים נפלאים בענין –שעשו ישראל את העגל 

 רצה משה –ה להלל הזקן "השייכות שבין משה רבינו ע
 הלל כפוף ולא יהיה, שיהיה חסד אל גובר מדתו של הלל

לכן רצה לכנס לארץ ישראל לתקן , תחת שמאי שהוא דין
מנין , ה שער השמים"וז, כי ארץ ישראל תמן, ח דברים"י

' לכן אמר אעברה בה, דאפרסמונא' ח טורי"ה שהם י"וז
הגדולה של , ה רב לך" והשיב הקב–יתירה שרמז על הלל 

ד הוא עדיין מרק, והעגל שהוא בא מן ערב רב, הלל היא שלך
, תלמידים של הלל' ולכן היו פ, אל תוסף דבר, באותו דור

  שנה בעמדו לפני פרעה' כמו שהיה משה בן פ
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gG 

   
אבל , אלו נכנס משה לארץ ישראל לא היה מחלוקת בעולם

והוא סוד סלע , משהכה משה בסלע רבו המחלוקת בישראל
 וזה סוד –ל מן הסלע בא המחלוקת בישראל "ר, קתהמחלו

ל בהכאות הסלע "ר, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל
 וזה –גרם משה שהתורה יורדת טיפין טיפין ובא המחלוקת 

דמי גרם הניצוצין ', סוד הפסוק הלא כה דברי כאש נאם ה
, זה בא לנו מן פטיש יפוצץ סלע, שמתחלקין לכמה גוונין

משה בסלע גרם שמתפוצצין ורבין המחלוקת הפטיש שהכה 
שזה גרם הכאת , שה"טה מ"יש בגימטריא מ"פט, בישראל

  המטה
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gG 

   
שלא יהיה מחלוקת , לכן רצה משה לכנוס לארץ ישראל

שישתמשו תלמידים כל צרכם ויהיה , שמאי והלל בעולם
 על זה אמר אשר מי –תורה אחת ומשפט אחד לכל ישראל 

כשיהיה , יהיה אב אחדאל אחד בראנו כן , אל בשמים ובארץ
, "ה אחד"כולם נתנו מרע"משה בארץ ישראל יתקיים קרא 

וכן למטה , יצירה"ולם ה"אש ע"טטרון ר"ון מ"נוטריק
 לכן –קדרש מרעה אחד , ה"בינו ע"ה ר"משה נוטריקון מש

לקיים משפט אחד יהיה , רצה משה להיות בארץ ישראל
כי , יקאלקיים קרא מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ די, לנו

שהוא , ה" זה נרמז במלת אעבר–אב אחד יהיה לכלנו 
 –אב אחד לכלנו רועה אחד לכלנו , ה"ע"ב ר"בהיפוך אתוון א
אתה הוא הגורם שרבו מחלוקת , ה רב לך"השיב הקב

ואני אמרתי שנה עליו פרשה , בישראל על שהכית בסלע
לפי , וזה סוד אל תוסף דבר אלי עוד, אחד או הלכה אחת

בדיבור שפגמת שלא , ל בדיבור הזה"ר, דבר הזהשפגמת ב
  דברת לסלע
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gG 
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שכן , דתופגמו ממ, לפי שמשה חטא בערב רב שלקח עמו

ן "ם ב"שנעשה העגל בבלע, ת"ב בגימטריא דע"ב ר"ער
ואמר ויודע , ת עליון"ר אשר התפאר ואמר יודע דע"בעו
שהוא מתפאר בעצמו שהוא לקביל דרגא דמשה , ו"בוי

גלוי 'נופל 'אבל באמת היה , ו הוא דעת"והוי, ת"שהוא דע
שהם גם , שהם שמחזאי ועזאל, ע"ת נג"שהוא ר, עינים'

ועליו אמר אהרן אתה ידעת את , ת בטומאה"דעבחשבון 
אשר עליו , ר"שהוא בהיפוך אתוון בע, ע הוא"העם כי בר

  ע"ר לא יד"אמר משה איש בע
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gG 

– 

   
רצה משה , כמו שבסיטרא אחרא הם תרין בלק ובלעם

שיהיה הוא כיהושע לבטל תרין סיטרין בישין , שיכנס לארץ
 הבעלת אוב –אמר בלשון מי , לכן אמר מי אל בשמים, אילין

אם , אתה מבקשל ממי "ר, אמרה לשאול את מי אעלה לך
' אם מאומות שאמרו מי ה, מישראל שאמרו מי כמוך באלים

 לכן אמר משה כמו שבלעם הרשע כחו –אשר אשמע בקולו 
כך רצה , וחנא'מרא י'מ, הם תרין בנין דיליה, י"היה מן מ

כנגד שני , גם כן שיהיו שני כרובים למטה בארץ ישראל
 נוטריקון שהוא, י" זה נרמז במלת מ–נערים אילו של בלעם 

ש "ובזה יכניעו תרין סיטרין בישין נח, יהושע'משה '
,  על זה אמר אעברה נא–ע "ה יהוש"בגימטריא מש, ב"ועקר

אז אוכל לבטל כחות , כשאהיה בארץ ישראל עם יהושע
ומה היה הכח שלו תרין , ה"ר שהוא בגימטריא אעבר"בעו

 



 כז 
שהם היו בטומאה כנגד נדב ואביהוא , בנין יוחנא ממרא

ס ומן " מזה הטעם כשלקח אהרן מידם מן ינ–ושה בקד
שנים ישלם , נגזרה גזירה על נדב ואביהוא למות, ימברוס

 –ביהוא 'דב א'נוטריקון נ, א"וזה נרמז במלת נ, איש לרעהו 
אעביר אני כחות בעור שהיא , והכוונה בכניסת לארץ אעברה

ה בגימטריא "וכן נרמז במלת אעבר, כנגד נדב אביהו
לבטל , שיהיו למטה משה ויהושע שני כרובים, ם"כרובי

  דעת שני נעריו עמו שהיו עם בלעם


     


    



         




         
 

       
 


 
  

          



 

 

 



 כח 

   
 ערב אתה רוצה לבטל רעת, "רב לך"ה "על זה השיב הקב

כי רע , כמו שאמר אהרן אתה ידעת את העם כי ברע הוא, רב
. וגם למה אמר כפל אתה ידעת. אלא בי ברע, הוא לא אמר

אתה הוא הגורם עשיית העגל , אבל רמז לו אתה דייקא
, ע בהיפוך אתוון ערב"וזה נרמז במלת בר, שלקחת ערב רב
ות שכן צריך להי, וכן בהיפוך אתוון בעור, שרמז על ערב רב

היפוך מה , י על פסוק איש בער לא ידע"ש האר"כמ' חסר ו
שבניו דבעור שהוא יאניס ', שהתפאר ויודע דעת עליון וכו

ה אתה " לכן גם בכאן השיב הקב–וימברס עשו את העגל 
, מתרעם על בלעם אתחברותא דיליה שהם שני נעריו עמו

אתה הוא , רב הוא שלך, שלקח כל כחות של בניו במדברה
  לכן אל תוסף,  בערב רב בבניו דבעורהגורם

           



  

           



     




 

gG 

 



 כט 

   
ומה שאמרת שצריך תרין כרובים לבטל תרין סיטרין בישין 

צו את ,  זרה בעולםשל בלק ובלעם שהחזיקו כח עבודה
, ו בגימטריא בלק"וחזקה, אין צו אלא עבודה זרה, יהושע
, כי הוא יעבור כחו של עבודה זרה, ו בגימטריא בלעם"אמצה

ל בכל "א ינחי"הו, ומתי יוכל לבטל כחות של עבודה זרה
ך שנה כמו שהיית אתה "אם יהיה הוא ק, אשר תראה
פי אלהים ך צירו"אז יעלו לכל ק, ל"א ינחי"כחושבן הו
שנים ' ה י"אבל מאחר שחטא יהושע נטל הקב, ויכניע אותם

לכן קפד קרא בעזרא על יהושע שלא ביטל עבודה , משנותיו
  זרה כמו שביטל עזרא


          

         
     

 
           

          
           

 

gG 

   
, ר"א בגימטריא בעו"לכן עזר, והנה עזרא העביר רעת בעור

והוצרך הוא בגלגולא של אהרן לתקן עבודה זרה שקילקל 
הוא עזרא , ל השור שהוא אהרן ממשבא בע, ועשה את העגל

שיחסו את אהרן שאהרן הוא עזרא , עלה מבבל כרוך ותני
לכך הוצרך הוא אחר כך לתקן , והנה הוא עשה עגל, ממש

ובדידיה , בדורו ולבער יצרא דעבודה זרה מן העולם לגמרי

 



 ל 
 ולפי שהוא הוריד פני שור מהשמאל בעשיית –תליא מילתא 

דו מן השמים יצרא דעבודה זרה לכן בימי עזרא הורי, העגל
ועתה משנה ,  מתחילה היה פני שור מהשמאל–כדמות ארי 

, פניו ותשלחהו ונתנו לו את הארי מצד הימין מסטרא אחרא
  חייא היה דמות דוב' אבל בימי ר

        
         

           


   
         

         
     
          

          
 

gG 

– 

   
לפי ששם אבן שתיה שממנו , רצה משה ליכנס לארץ ישראל

ויש שם , והוא סוד משפטיך תהום רבה, הושתת העולם
ממונה אחד שממונה על התהום שהיו ישראל מנסכין 

קל בעשיית לפי שמשה קל, בסוד רדיה שדומה לעגל, המים
רצה לתקן אותו העגל שבתהום , העגל שבא על ידי גרם שלו

שרצה לבא לארץ ', לכן אמר אתה החלות וכו. בכניסתו לארץ
ושם יעלה , ה"ישראל תמן אבן שתיה שחתם בה שם של י

ולשבח , ולתקן השיתין', ה להודות לשם ה"שבטי י

 



 לא 
תמן נרמז המשפט , משפטיך תהום רבה נרמז במלת אעברה

, ה"א סנהדרין שממונים על משפטיך תהום רב"ל של עהגדו
שהוא , לכן אמר ההר הטוב הזה, ולגלות צדקתך כהררי אל

תמן , ה"הפוך אעבר, לכן אמר אשר מי אל, סוד הררי אל
להפך , א סנהדרין הם ומשה על גביהם"ל ע"ר, א רבה"ע

ת שהוא בהיפוך אתוון "המשפט של תהום רבה ולסלק המו
ל חושבנא דדין "רי א"עם הר, ק המותובמה יסל, ם"תהו

, אני צריך להעביר זה,  זה שאמר אעברה–כחושבנא דדין 
, ה רב לך" השיב הקב–שרצה משה לבטל מלאך המות 

אין לך יכולת , ואתה גרמת את העגל, מאחר שערב רב שלך
דתמן ממונה השר דדמי , לבטל המשפט של תהום רבה

  אל תוסף דברלכן , לעגלא ואין קטיגור נעשה סניגור
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gG 

– 

   
, ור קומהרצה משה לבא לארץ ישראל ולהגיע למדריגת שיע

יהיה גם כן במדריגת , וחשב משה כשיבא לארץ ישראל
אין לך לדמות למטטרון , ה רב לך" השיב הקב–הנער ברקיע 

וגם אתה רצית לדמות , שהיה חנוך מתהלך בחוץ מן בני דורו
לפי שגם אתה הוצאת האהל שלך מחוץ למחנה אחר , אליו

ואם כן מזה הטעם רצית , שראית שחטאו ישראל בעגל
ות ולהגיע למדריגת מטטרון שלקחתי אותו להיות לחי

 –וכל מפתחות שבעולם מסרתי בידו , למשרת לנער למעלה
כי מה שאתה הוצאת האהל שלך , אבל אין הנדון דומה אליו

עבור ערב רב שלקחת , אתה היית הגורם לאותו עון, מחוץ

 



 לד 
, היה על ידך, נמצא שזה החטא שעשו, עמך בלתי רשותי

יק אהלו מחוץ לבני דורו והיה מתבודד אבל מטטרון שהרח
 –עשה זה בעצמו בלי שום החטא שבא על ידו , את עצמו

ובשבילם לקחת את האהל , הערב רב היה שלך, ש רב לך"ז
  לכן אל תוסף דבר, וזה החטא היה שלך, והיית מתבודד

  


          
 

      


         


 
           


           



           

 

gG 

– 

   
מן השם ' שהוא סוד ה, משה רצה לסלק לגמרי פני שור

על פני שור שהוא באות , יתירא' ה ה"שנרמזת במלת אעבר

 

 



 לה 
' שעד עתה היה באות ה, לגמרי' של השם אעבור ה' ה

ואני רוצה עתה לתקן שיבואו , למעלה ולמטה פני שור
שהוא רומז שבמרכבה , רהבמקום זה כרובים כמנין אעב

ולא כשעשה יחזקאל , התחתונה גם כן יבא כרוב במקום שור
אבל מרכבה , שלא שינה רק פני כרוב אחד במרכבה עליונה

שהרי חביט את הכהן , תחתונה נשאר פני שור במקומו
אבל אני רוצה , הצדוקי בבית שני שהיה ככף רגל עגל

ואראה את  לכן –להעביר מלמעלה ולמטה ולעמוד כרובים 
שרצה לסלק חטא של , ע"ה בגימטריא רבו"אעבר, הארץ

ע של "שרצה להעביר רבו, ע"ה בגימטריא רבו"אעבר, עגל
' שהוא סוד ה, שפגמו בם ערב רב וימירו את כבודם' ה

שכן אמרו קום עשה לנו , אחרונה שבשם בתבנית שור
והלא לא זכרו שום תמונת , וקשה איך יצא העגל, אלקים

 סוד הדבר –ם שאמרו לאהרן ויצא העגל הזה שור בדבריה
בזה שמטו אחד מטטרמולין , במה שאמרו עשה לנו אלקים

, כי במה שאמרו עשה לנו אלהים, מלמעלה והוא פני שור
שכן פני שור הוא , בזה שמטו פני שור מן המרכבה

גם אלקים , והיא ידך החזקה שהיא משמאל, מהשמאל
ם "ובמלת קו, ק" איר במספר רבתי של"י שו"בגימטריא פנ

ה שהוא "רמזו על שר המנהיג פני שור ששמו אמצי
שמטו השר של , נמצא שבדבריהם לאהרן, ם"בגימטריא קו

  ג פני שור"סמאל שמנהי
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 לז 

   
' אתה רוצה לתקן רבוע ה, ה למשה רב לך"השיב הקב

', ובזה פגעו ברבוע ה, ה קנטרין"שחטאו בערב רב שעשו קכ
זעירא של אברהם שהוא סוד ' אתה הוא הגורם שפגמת בה

, ע"גע ר"וסימן נ, אומות' שלקחת ערב רב שהיו ה, ברית
ונתת בהם , עמלקים"רפאים "ענקים "גבורים "נפילים "

ה למשה לך רד "שעל זה אמר הקב, אות ברית של אברהם
ערב רב , ש רב לך" ז–' שבזה פגם משה באות ה, מגדולתך
' ובמלת לך נרמזין ה, וזה החטא הרב הוא שלך, הם שלך

ובזה גרם ', אומון שכל אחת כלולה מי' קליפין אלין מה
שערי קליפות בעולם ' גברה נ', סוספיתא דנחש שהיא אות נ

  לכן אל תוסיף שאין קטיגור נעשה סניגור, ך"כמנין ל


      


          


          

             
      


           


           
 

gG 

 



 לח 

– 

   
רצה משה ליכנס לארץ להשיג סוד חכמות נשים בנתה 

 ולפי שמשה הוא – אוירא של ארץ ישראל מחכים –ביתה 
וכן , ב שהוא בחכמה"מיסוד חכמה עילאה דתמן שם של ע

 שבה יוצאין ארבע מאות, יודין' ה מן ד"ב בגימטריא חכמ"ע
שהיא , ולכן רצה משה לכנוס לארץ ישראל, עלמין דכסופין

עלמין ' שרצה להביא אור של ת, פרסה' פרסה על ת' ת
 ועל זה התפלל –פרסה ' דכסופין לארץ ישראל שהיא ת

 השיב הקדוש ברוך –' אתה החלות להראות את עבדך וכו
הוא אינו מן הראוי שתכנוס לארץ ישראל ולחבר חכמה 

כי כבר בדרגא דילך פגמו ישראל , תאהעילאה עם חכמה ת
, כשעשו את העגל ואמרו קום עשה לנו אלהים, חכמות' בב

והשר המנהיג את פני שור , בזה שמטו פני שור מן המרכבה
חכמות בסוד חכמות ' שכוחותיה הם כמנין ב, ה"שמו אמצי

במלת אלהים , ם עשה לנו אלהים"וזה סוד קו, בחוץ תרונה
ם שמטו "ובמלת קו, רבתי' ור במכתבנו שהוא סוד פני ש

ובזה , ה חושבנא דדין כחושבנא דדין"הממונה שהוא אמצי
 אם כן –ם "חכמות שהם עולים גם כן למספר קו' פגמו בב

, אחר שחטאו ישראל בעגל על ידי ערב רב שלקח משה עמו
, מאחר שערב רב הוא שלך, השיב לו הקדוש ברוך הוא רב לך
, חכמות' ו אלהים ופגמו בבואתה גרמת שאמרו קום עשה לנ
 –ואל תוסף דבר אלי עוד , לכן אינו מן הראוי שיתקן אתה

רצה לומר חכמה שהיא רב אני , אבל אתה בעצמך רב לך
שכן חכמה , ראש דייקא, עלה ראש הפסגה, מוסר לך

ולכן משה שנתן תורת , נקראת בדברי כל המקובלים ראש
ש דברך איתמר רא, אמת שהיתה יניקתו מן חכמה עילאה

ונתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לראות , ראש דייקא, אמת
אשר עליהם רמז את ידך , יודין שבחכמה' ולהשיג סוד ד

 אבל צו את יהושע וחזקהו –יודין ' החזקה שהוא רמז על ד
 ורמז במלת אמצהו –ואמצהו בחכמה תתאה , בחכמה עילאה



 לט 
ששר של פני שור נקרא , לתקן פני שור שחטאו בו ישראל

שצוה אותן , אין צו אלא עבודה זרה, לכן אמר צו, אמציה
ש בפרשת וילך הנך שוכב עם אבותיך "כמ, לזרז את ישראל

ה מה שאמרנו שפגמו בעניין "רמז הקב, וקם העם הזה וזנה
ה הזהיר את "נמצא שהקב, עבודה זרה בפני שור שלמעלה
והוא לא ביטל אותה רק אחר , יהושע לבטל את עבודה זרה

לכן הקפיד קרא על יהושע והחסיר לו אות , י עזראכך בימ
  משמו
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gG 

– 

   
לפי שצפה ברוח הקודש , רצה משה ליכנס לארץ ישראל

שבאחרית הימים יתקיים קרא אז יהפוך כל העמים שפה 
ומזה הטעם , ולעבדו שכם אחד' ברורה לקרוא כלם בשם ה

רצה משה ליכנס לארץ לקרב רחוקים ולהכניסן תחת כנפי 
 ביציאת מצרים שלקח ערב רב עמו כמו שהתחיל, השכינה

',  ועל זה אמר ואתחנן אל ה–לפי שרצה לקרב רחוקים 
שכם ' שיהיו כולם עובדים את ה', תפלתו היתה לשם ה

רצה , ההוא כתיב, בעת ההיא מה שיהיה לזמן העתיד, אחד
שרצה להכניס , לכן פתח באדני, הוא לתקן משה לזמן הזה

, אותם שהוא סוד אדניכל הגוים תחת כנפי השכינה לגייר 

 



 מג 
,  לכן ביקש משה אעברה נא–וגם נקראים גרים צדיקים 

רוצה אני להעביר עתה את יד החזקה שממנה יונקים כל 
 –ורוצה אני לקרב רחוקים ולהעביר הרע , אומות העולם

שיהיה יניקת , מלת הטובה דייקא, ואראה הארץ הטובה
דייקא ש ההר הטוב הזה טוב " וז–מטטרון מטוב ולא מרע 

  ולא רע
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gG 

   
במלת רב רמז לו מה שכתוב במדרש , ה רב לך"השיב הקב

פסוק הזה , על פסוק ברוך אתה בבואך ברוך אתה בצאתך
חוקה שקרבת לר, מדבר במשה ברוך אתה בבואך לעולם הזה

ברוך אתה בצאתך מן העולם , שהיא בת פרעה שנתגיירה
כמה שאמר יחי ראובן , קרבת גם כן מי שהיה רחוק, הזה

ה מה שאתה רוצה " והנה על זה השיב לו הקב–ואל ימות 
כבר הרבה , רב לך, ליכנס לארץ ישראל כדי לקרב רחוקים

ב "ובמלת ר, קרבת בביאתך על העולם וביציאתך מן העולם
ראובן ביציאתך מן , בתיה"ראובן "נוטריקון , דרש זהנרמז מ
על ,  גם נרמז במלת רב–בתיה בביאתך על העולם , העולם

ערב רב שלקח עמו ורצה לקרב אותם תחת כנפי השכינה ולא 
והראה לו זמן לסוף הימים מתי , לכן אל תוסף דבר, עלתה לו
  שהראה לו משיח, על זה אמר עלה לראש הפסגה, יהיה זה
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gG 

– 

   
ה סוד "שהותר לו הנדר בשעה שגילה לו הקבחשב משה 

ולכן , ארוכה לשער החמשים של בינה' ואז זכה לנ, נדרים
דר 'עתה רוצה אני להעביר ולהתיר נ, ביקש אעברה נא

ש אתה החלות שהוא בגימטריא " וז–א "להים נוטריקון נ'א
א "אעברה נ, ש דמיתי שמא הותר הנדר"ז, ר"ר הנד"הת

אין אני עושה , ה רב לך"והשיב הקב –דר 'תיר נ'נוטריקון א
דאתמר בדין תורה המוציא שם רע על בתולת , תורתי פלסתר

ואתה , ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו
כי באמת ערב רב עשו את , הוצאת שם רע על בתולת ישראל

נמצא , ואתה אמרת חטא העם הזה חטאה גדולה, העגל
כן מוכרח אתה גם כן ל, שהוצאת שם רע על בתולת ישראל
ואל תוסף דבר אלי עוד , לקיים קרא לא יוכל לשלחה כל ימיו

בשביל דבר זה שאמרת חטא העם הזה , ה דייקא"ר הז"בדב
בשביל תיבת הזה שהוצאת שם רע על ישראל , ה דייקא"הז

והוא טעם , לכן מוכרח אתה להקבר בחוץ לארץ, בעצמך
  שביעי שהוצרך משה להקבר שם
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gG 

– 

   
לפי , איתא בזוהר בראשית שהוצרך משה למות במדבר

לפי שגייר , זעירא של אברהם ליפול בגלותא' שהוא גרם לה
הוצרך הוא לירד מדרגא לדרגא , מינין בגר' אינון ה, ערב רב

 ועל זה ביקש משה –' יוקים ה'  משם ו'להעלות אות ה
ש " ז–לייחד אתוון דשמא קדישא וליכנס לארץ ישראל 

מי אל ', ידך החזקה דא ה', דא י, אתה החלות להראות גדלך
' מאחר שיחוד כל ד, לכן אעברה נא, ה"בשמים ובארץ ו

  ה אותיות ארבעה"אתוון אעבר
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gG 

   
ל מאחר שאתה חייב על אינון "ר, ה רב לך"השיב לו הקב

ש לך "כמ, ך דייקא"ל, ערב רב שלקחת אותם שלא ברשות
לכן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר , ולא עמי, רד כי שחת עמך

 –ל עבור השכינה שנקראת דבר שנפלה בין עממייא "ר, הזה
 עבורה ,ה"א השכינ"בגימטריא הי, ה"ר הז"ד בדב"וכן עו

  צריך אתה להקבר שם

           





    
 

gG 

– 

   
ה בגימטריא משה " עד כי יבא שיל–משה הוא משיח בן דוד 

 – ומשה גם כן סוד יוסף בסוד ויקח משה את עצמות יוסף –
חים משיח בן דוד ומשיח בן משי' נמצא שמשה הוא כלל ב

וידוע , משיחים בזמנו'  לכן רצה משה שיהיו ב–יוסף 
שהוא בגימטריא , ה"ה שלמ"כשיבוא משיח אז יהיה מרכב

 



 מט 
ובגלות גברה הטומאה , ד"ב דו"ק יעק"ם יצח"אברה
ן חושבן דדין כחושבן "ל צפ"שהיא בע, ה"ה טמא"המרכב
גם כן שעולה , ע"ב ר"שהיא חקוקה עליה דמות כל, דדין

ואז נפגם , ן בסוד לא יחרץ כלב לשונו"ל צפ"כחשבון בע
  כביכול רגל רביעי שבמרכבה שהוא מלכות בית דוד


  


      

         
 

         
   


 

gG 

   
וזה עניין מכירת יוסף שראו השבטים שעתיד ירבעם לעמוד 

, ע"ב ר"ה שהיא כל"ה טמא"שהוא היה בסוד מרכב, ממנו
שכן ירבעם עולה כחושבן , ם מוכיח עליו"ושמו של ירבע

ש הפסוק ויראו אותו " ז–ע "ב ר"ה כל"ה טמא"מרכב
ל שראו מה שלעתיד יצא "ר, מרחוק ויתנכלו אותו להמיתו

ל עכשיו "ר, ועתה לכו ונהרגהו, מאתו שירבעם יצא ממנו
לכן ,  ולפי שירבעם יצא מן יוסף–נהרגהו קודם שיצא ממנו 

ן שהוא "ך יו"שהיה מל, ס שהוא בגימטריא יוסף"נטיוכא
ר אין לכם "אמר כתבו על קרן שו, גם כן בגימטריא יוסף

שאז נתעורר חטא ירבעם שיצא מן יוסף , חלק באלהי ישראל
קליפות "שהוא סוד , שנקרא שור שהביא קרן לעולם

 –בסוד ולרשעים אל תרימו קרן , ן"ת קר"ר, נגה"רביעית "

 



 נ 
כשגברה , ה"לתקן קליפות נג, י תקנו הודוולכן חשמונא

  נחסר כביכול רגל רביעית שבמרכבה, מרכבה טמאה בעולם

        
         




         
           

         
          

          
          


          
  

 
         

 

gG 

   
ל רגל שלי פרש "ר, ת לרגלי"פרש רש: זה שאמר הכתוב

ה שהיא המרכבה "פעמים קליפ' שהוא בגימטריא ד, ת"רש
שהן ארבע , ידיעות הטומאה שתים סמאל ונחש, טמאה

י " וכן אמר דוד תוציאנ–גליות ' וכנגדן ד, כחות הטומאה
  י דייקא"ל, ת זו טמנו לי"מרש

       
  

 

 



 נא 
          


 

gG 

   
לכן לעתיד יבא אליהו , ע"ולפי שסוד הקליפה היא כלב ר

וכן משיח בן יוסף , ע"ב ר"ב לתקן הכל"כלשעולה בחשבן 
לתקן מה שקלקלו , יצא מירבעם שהוא אביהו בן ירבעם

וכן יונה בן אמתי שהוא בן , מניה וביה אבא ליזל ביה נרגא
א "בא יב, הוא גם כן משיח בן יוסף, ב"אליהו שהוא בסוד כל

, רבעם'ן י'ביהו ב'א, מתי'ן א'ונה ב'א נוטרייקון י"יב, ברנה
כדאיתא , למותיו לכפר על אלילים אלמים של ירבעםנושא א

ל אמר עתידים "ר, במדרש רבה על פסוק והנה קמה אלמתי
ולכן , אתם לעשות אלילים אלמים לפני עגליו של ירבעם

שאז יתוקן , אתמר גביה וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח
כי דוד עמד ,  וכן משיח בן דוד יתקן כלב רע–קליפות קרן 

  ה לתקן משמורה שנייה כלבים צועקיםבחצות ליל

         
 

           
       

  
   


 




 



 נב 


 

gG 

   
ן "ל צפ"א לבטל הבעוכשראו עבדי פרעה ענין זה שמשיח יבו

י "ד מת"לכן אמרו ע, ע ויהיה המרכבה שלמה"ב ר"כל
' שהיא ד, ה"ה שלמ"בגימטריא מרכב, ו"ה לנ"ה ז"יהי

' בגימטריא ד, ה"ה ז"י יהי"לכן מת, ה"ת שכינ"מחנו
י "ד מת"ולכן ע, וזה יהיה כשיבא משיח, ה"ת שכינ"מחנו
ש "קו למו"זה לנ, ף"ן יוס"ח ב"בגימטריא משי, ה"ה ז"יהי

  י"ן אמית"ה ב"בגימטריא יונ

         
       

      
          

           
 

gG 

   
שביקש משה , ועל זה התפלל משה ואתחנן מורה על חנינא

כי סוד , בעת ההיא ביום שבת היה, על משיח שנקרא חנינא
הו מאן אינון מושיעים אלי, שבת הוא סוד תרין מושיעים

וכן נעלם מן , ם"משיח בן דוד שהם עולים בחושבן מושיעי
, ד"ן דו"ח ב"ו משי"עולה אליה' ת ו"ן י"שבת שהוא י

הרי , מה שיהיה בעת ההיא, וביקש משה בעת ההוא כתיב
וגם , לעתיד אתה החלות להראות את עבדך גאולת מצרים

רומז על מטטרון עבד נאמן שהוא סוד , להראות את עבדך

 



 נג 
שהוא מטטרון , ה בסוד מטטרון ויקרא אלף זעיראומש, יוסף

אל משה שזכה משה , שר הפנים שעולה אלף חסר חד
ת " ולכן ר–ף "ורמז משה שהוא סוד משיח בן יוס, למטטרון

  מרם'ן ע'שה ב'מ, מיאל'ן ע'נחם ב'של מ




  
     




           



 

gG 

   
כי משה , וגם החלות להראות עבדך שאני סוד משיח בן דוד

שהיא , ולכן להראות בגימטריא מרכבה שלמה, ה"עולה שיל
ש את גדלך ידך החזקה " ז–ד "ב דו"ק יעק"ם יצח"אברה

, שהם כנגד אברהם יצחק יעקב, אשר מי אל בשמים ובארץ
ת  וגם להראו–אשר יעשה כמעשיך וכגבורתיך הוא דוד 

אות 'שע מ'שהוא סוד מרכבה טמאה ת, ב"בגימטריא תרמ
ך "ש את גדל" ז–שיניקתם מן הכלב רע , רזל'כב ב'ר

  שהוא את ידך החזקה, ב"בגימטריא הכל

          
  

          


 

 



 נד 


          
 

gG 

   
ואמר משה מאחר שאני העברתי המרכבה טמאה הכלב רע 

, לכן אעברה נא, ואז היתה המרכבה שלמה, ביציאת מצרים
א "ויבא נ, אעברה אותיות ארבעה, גליות' אעבור עתה הד

א עם הכולל עולה "וגם נ, א"ת נ"שהוא ר, ביא'ליהו נ'א
כל זה , ביהו'דב א'נשמתו היתה מעובר מנשמת נ, אליהו

  א"מרומז במלת נ




         


 

gG 

   
ל כשתמלא "ר, ואראה את הארץ הוא סוד משיח בן דוד

, י"ש ד"ף י"הנעלם שהיא ל, אותיות ארץ כזה אלף ריש צדי
' חסד ה, ץ"בסוד ותהלתו מלאה אר, ד"ן דו"ח ב"עולה משי
ל אימתי יהיה כבוד "ר, ץ"מלא אר' וכבוד ה, ץ"מלאה האר

דהיינו כשיבא משיח , ץ"ותיות ארכשתמלא א, מלאה' ה
, ם"ן רחמי"ד די"קוין חס' שהוא סוד ג, שנרמז במילוי ארץ

גווני קשת אשר עליהם אמר בתיקונים כשתראה ' והן הן ג
שעולה , שהוא סוד רזי לי רזי לי, קשת בגווני תצפה למשיח

הוא משיח בן יוסף ,  ההר הטוב הזה והלבנון–משיח בן דוד 

 



 נה 
אשר עליהם אמר יעקב גור , ריא לבנוןם בגימט"שנקרא מנח
ני 'טרף ב'מ, גור אריה בגימטריא משיח בן דוד, אריה יהודה

  שהוא משיח בן יוסף, מיאל'ן ע'נחם ב'ת מ"לית ר'ע


  


            


             




         



 

gG 

   
ל הערב רב שלך וקלקלת "ר, ה רב לך"והשיב לו הקב

ובזה הבאת , כי הערב רב שמטו שור שבמרכבה, המרכבה
לכן אל תוסף דבר אלי עוד בדבר , המרכבה טמאה לעולם

רצה , בסוד ואביו שמר את הדבר' וענין גדול רמז לו, הזה
על שראו , יפו עוד לשנוא אותו מחלומותיולומר שאחיו הוס

אבל אביו , ירבעם בן נבט שעתיד לצאת ממנו שימלוך עליהם
מכל מקום , רצה לומר אף שיצא ממנו ירבעם, שמר הדבר

  ניצוץ קדושה בתוכו בסוד אשר נתן לי אלקים בזה

   


         

 

 



 נו 
     

      
          

          
 

gG 

   
ל אותו דבר דכתיב יען "ר, וזה סוד ואביו שמר את הדבר

שהוא נאמר על אביה בן ירבעם שהוא , נמצא בו דבר טוב
, מרמז על יוסף, אל תוסףה " והשיב הקב–משיח בן יוסף 

הזה מרמז על ניצוץ , ר מרמז על יען נמצא בו דבר טוב"בדב
 צו את יהושע שהוא בא –ה "קדוש שמרומז במלת אלהים בז

 כי הוא ינחיל והוא –הוא יתקן חטא ירבעם בחייו , מן יוסף
 אבל אתה עלה ראש –ה "ח הטומא"ר בגימטריא רו"יעבו

כי גדולים , רכבה טמאהל כשתמות אז תעביר המ"ר, הפסגה
, שאז נקבר על הר העברים,צדיקים במיתתן יותר מבחייהם 

שאז העביר הבעל , ה"ה טמא"ם בגימטריא מרכב"עברי
ית 'א נוטריקון ב"ש ונשב בגי"ז, פעור שהוא החרון אף

לכן נקבר , ל עבור שהסיח עבודה זרה"ר, דני'סח א'אים י'ג
  מול פעור


           





 

         


 



 נז 
         


 

gG 

   
רמז לעתיד לבא יבא משיח בן אפרים מן , צו את יהושע

שהם אותיות יוד , והגאולה תלויה בסוד טל חרמון, יהושע
'  לו גם כן גוכן יהושע יש, הא ואו שיש ביוסף שנקרא יהוסף

שיש לו , ה לעשות חזקיהו משיח" ובקש הקב–אותיות יהו 
, של למרבה המשרה' רק שנסתמה מ, אותיות יהו' גם כן ג

שלעתיד לבא ,  ועל זה אמר רב לך–שהוא אות של משיח 
 ויתא ראשי –הגדולה יהיה שלך שתהיה רבן של ישראל 

  כשיבא משיח יבא משה ואהרן עמו, עם

          
   


  


  

          
 

gG 

   
כי הוא , ואמצהו על בן יוסף, ש וחזקהו על משיח בן דוד"ז

ל "כי משיח בן יוסף יהיה מת ט, ל משיח בן יוסףיעבור ע
אותיות יהו שראשי ' עד שיחיה אותו בטל אורות ג, ימים

אז צדיק כתמר , אהיה כטל ישראל יפרח כשושנה, נמלא טל

 



 נח 
לכן והוא יעבור רמז על העברת משיח בן יוסף מן , יפרח

, ן" ועל זה נאמר כטל חרמון שיורד על הררי ציו–העולם 
ן חושבן "ף אירע לציו"כי כל מה שאירע ליוס, שהוא יוסף

רמז על הטל אורות שיורד על משיח בן , דדין כחושבן דדין
את הברכה חיים עד ' זה שאמר כי שם צוה ה, יוסף שמת
רומז על משיח בן דוד , ץ"והוא ינחיל את האר, העולם

על , ועתה ישראל שמע אל החקים, ץ"שעולה הנעלם של אר
אז יבא , שמע אל החקים, שמעוןדרך היום אם בקולי ת

  משיח עתה בימינו אמן וכן יהי רצון

  
     
         

 
            


          





     
 

gG 

 




