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אלו שמתגיירים מאומות העולם הם חרב בבית ראשון ויבש 
 בבית שני







 
gG 

 
גרמו לו , משה בגלל שרצה להכניס גרים תחת כנפי השכינה

 ירידה









 

 



–  


 
gG 

 
, עתיד משה בסוד הגלגול להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב

ר בהם כי שמים כעשן שהם נשמותיהם מצד אלו שנאמ
ואלו הם שלא בקש נח רחמים עליהם ונאמר בהם , נמלחו

בגלל שהיו מאלו שנאמר בהם תמחה את , וימחו מן הארץ
ובגלל זה ירד הוא , ומשה לא נשמר מהם, זכר עמלק

 ממדריגתו






















 


 

 



– 



















 
gG 

 
, ם"ענקי, ם"גבורי, ם"נפילי, חמש מינים הם בערב רב

ם מן "קח ע, בלעם ובלק מצד עמלק היו, ם"עמלקי, ם"רפאי
 שפת כל 'כי שם בלל ה, נשאר בבל, ק מן בלק"ל, בלעם

 הארץ


      








 

 



–  

 
 –אלו הם שנשארו מאלו שנאמר בהם וימח את כל היקום 

הם ראשים בקיום , ומאלו שנשאר מהם בגלות רביעית
ועליהם נאמר כי , והם עומדים על ישראל כלי חמס, הרבה

 לקיםאלו הם עמ, מלאה הארץ חמס מפניהם











 
gG 

 
והם קטרגו על בריאת האדם , נפילים מין שני מן הערב רב
ם אם את, ה"אמר להם הקב, ואמרו מה אנוש כי תזכרנו

מיד ויראו , הייתם חוטאים יותר ממנו, הייתם למטה כמותו
והקדוש ברוך , חשקו בהן' בני האלהים את בנות האדם וגו

והם עזא ועזאל שמהם , הוא הפיל אותם למטה בשלשלאות
שהפילו עצמם לזנות אחר , נשמות הערב רב שהם נפילים

ובגלל זה הפיל אותם הקדוש ברוך הוא , נשים שהן טובות
ונתן להם שכרם , ם הבא שלא יהיה להם חלק שםמהעול

בזה העולם כמו שאתה אומר ומשלם לשונאיו אל פניו 
 'להאבידו וגו






 

 



–  










 







 



         

 












 

gG 

 

 



– 

 
עליהם נאמר המה , מן הערב רב גבורים מין שלישי

והם מצד של אלו שנאמר בהם , אנשי השם' הגיבורים וגו
נים בתי כנסיות שבו, הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם

ולא , ושמים בהם ספרי תורה ועטרה על ראשם, ומדרשות 
זה הוא שכתוב ונעשה לנו , אלא לעשות להם שם, לשם השם

, ומצד אחר מתגברים על ישראל שהם כעפר הארץ, שם
ועליהם נאמר והמים גברו מאד מאד על , וגוזלים אותם

 הארץ



          














 

gG 

 
אם יראו את ישראל בדוחק , רפאים מין רביעי מן הערב רב

, ותם ולא רוציםויש להם רשות להציל א, מתרפאים מהם

 



– 

לעשות טוב עם , ומתרפים מהתורה ומאלו שעוסקים בה
בזמן , עליהם נאמר רפאים בל יקומו, עובדי עבודה זרה

 שתבוא פקידה לישראל נאמר בהם ותאבד כל זכר למו












 
gG 

 
שהם מזלזלים באלו , ענקים מין חמישי מן הערב רב
ועליהם נאמר רפאים , שאמרנו בהם וענקים לגרגרותיך

ם שמחזירים אלו ה, שקולים זה לזה, יחשבו אף הם כענקים
 מיד שיבוא אור שהוא מן הקדוש ברוך –העולם לתוהו ובוהו 

אבל הגאולה היא לא תלויה , ימחו מן העולם ויאבדו, הוא
 שבו שבועה, אלא בעמלק עד שימחה












 

 



– 

        






 

gG 

 
אלו הם שנאמר בהם אלה אלהיך ', אלה תולדות השמים וגו

כאלו אותו היום עשה הקדוש , ביום שימחו אלו, ישראל
 ברוך הוא שמים וארץ














 
gG 

 
', ה כל עץ נחמד וגו אלהים מן האדמ'באותו זמן ויצמח ה

וישראל , לא יורד מטר התורה, אבל בתחילה עד שימחו אלו
וסוד הדבר וכל שיח , שדומים לעשבים ולאילנות לא יצמחו

 



–  
בגלל שאדם ', השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה וגו

לעבוד את האדמה , שהם ישראל בבית המקדש, אין
 בקרבנות














 

gG 

 

 
לעתיד לבוא השכינה לא שולטת עליה האילן של הסטרא 

ולא תקבל בה , שהם עץ הדעת טוב ורע, שהם ערב רב, אחרא
ובשביל זה לא ,  בדד ינחנו ואין עמו אל נכר'ה, עוד טמא

ותהא השכינה כגפן שלא , מקבלים גרים לימות המשיח
 מקבלת נטע ממין אחר










 

 



–  







 


        














 
gG 

 
ויחזור עליהם היופי , ישראל יהיו כל עץ נחמד למראה

 ועץ הדעת –שנאמר בו השליך משמים ארץ תפארת ישראל 
, ולא נדבקים ולא מתערבים בהם, טוב ורע נדחים מהם

, שהרי נאמר בישראל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
 וגילה להם הקדוש ברוך הוא שביום אכלך –שהם ערב רב 

 גורמים שמאבדים שני איבודים שהם בית ראשון ,ממנו
,  הם גרמו שהצדיק יחרב ויבש בבית ראשון–ובית שני 

 



– 

ובבית שני שהיא השכינה , שהיא השכינה העליונה
 התחתונה



























 

gG 

 
מיד נהר , מיד שיצאו ישראל מן הגלות העם הקדוש לחוד

 ר בו ונהר יוצא מעדן להשקות את הגןשהיה חרב ויבש נאמ




 

 



– 







 
gG 

 
ויתקיים , 'באותו זמן נאמר במשה ובישראל אז תתענג על ה

ע "ג לנג"ונהפך לערב רב ענ', הפסוק אז ישיר משה וגו
כמו פרעה ומצרים שפרח , ולאומות העולם עובדי עבודה זרה

 ג"אבל לישראל יהיה ענ, בהם שחין אבעבועות













 

gG 

 



– 

 

 
וזו היא ערות , על גילוי עריות גלו ישראל והשכינה בגלות

, וערב רב, ואותה ערוה היא לילית אמא של ערב רב, השכינה
 ועריות של ישראל, לההם עריות ש










 



















 

 

 



– 

      







 




          















 

gG 

 
זה הוא ,  ביניהם' מתקרבת ו שלא' ה'הם מבדילים בין ה

והם השכינה העליונה , שכתוב ערות אשה ובתה לא תגלה
ם "ם גבורי" שבזמן שערב רב שהם נפילי–והתחתונה 

 אין רשות להקדוש ' ה'ם בין ה'ם ענקי"ם רפאי"עמלקי

 

 



– 

, וסוד הדבר ונהר יחרב ויבש, ברוך הוא להתקרב ביניהם
א יתפרנסו ערב כדי של,  תחתונה' עליונה ויבש בה'יחרב בה
 ' בין ה'ובגללת זה אין קרבות לו,  שהוא עץ החיים'רב מן ו

 . בזמן שערב רב ביניהם'ה


       
















 
















 

 



– 




 
gG 

 
אין התקרבות , סוף סוף בזמן שערב רב מעורבים בישראל

ומיד שימחו מהעולם נאמר , ה"וייחוד באותיות שם יהו
ה אחד "באותיות של הקדוש ברוך הוא ביום ההוא יהיה יהו

 יחוד יש להם,  ובגלל זה אדם שהם ישראל–ושמו אחד 
 בתורה שנאמר בה עץ חיים היא למחזיקים בה

       














 
gG 

 
, ה לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו"אמר הקב

ואם זכו , זה משנה אשתו של אותו נער והיא שפחת השכינה
ואם ,  של היתר טהור כשרישראל היא עזר להם בגלות מצד

 



– 

, טהור היתר כשר, היא כנגדו מצד של טמא פסול אסור, לא
 הוא יצר הרע, פסול טמא אסור, הוא יצר הטוב




   









 

gG 

 
 בשביל זה נקבר משה –אין יחוד עד שערב רב ימחו מהעולם 

ידע אדם ולא , והקבורה שלו משנה היא, לחוץ מארץ הקודש
 תחת עבד כי ימלוך זה הוא עבד –את קבורתו עד היום הזה 

ונבל כי ישבע לחם זה ערב רב עם , ושפחה זו משנה, הידוע
 נבל ולא חכם













 

 



– 











 

gG 

 

 
, שנעברת ערוה מהעולם, מן נעברים ערב רב מהעולםבאותו ז

: ועליהם נאמר, שאלו הם שגרמו הגלות ערב רב וודאי
ערום לרע מעל חיות ', והנחש היה ערום מכל חית השדה וגו

והם בני הנחש , של אומות העולם עובדי עבודה זרה
וערב רב וודאי אלו הם זוהמה , הקדמוני שפיתה את חוה

אותה זוהמא יצא קין והרג את הבל ומ, שהטיל נחש בחוה
 רועה צאן

  








 


 

 



– 














 

gG 

 
לכסות ערות , ערב רב בתשובהמשה רצה אחר כך להחזיר 

 השמר מהם, מגזע רע הם, ה אמר לו" הקב–אביו 




















 



– 


 

gG 

 
ומשה בגללם גורש , בגללם גלו ישראל בגלות וגורשו משם
שבגללם עבר מאמר , ממקומו ולא זכה להכנס בארץ ישראל
שלא אמר לו אלא , הקדוש ברוך הוא וחטא בסלע שהכה בו

 בגללם אמר מי אשר חטא לי –והם גרמו ,  הסלעודברתם אל
שהם מזרע עמלק שנאמר בו תמחה את זכר , אמחנו מספרי
 והם גרמו לשבור שני הלוחות התורה, עמלק


























 



– 




 
gG 

 
אשוב , התהפך לערב רב לשמה ולשנינה, 'משה'מה שהיה 

, גלות האחרונהכאן רמוז שעתיד לחזור ביניהם ב, 'שמה'
 לקח יהי שם ' נתן וה'והוא אמר ה, ה"והולך ביניהם לשמ

  מבורך'ה

















 

gG 

 
נאמר , בזמן שנשברו שני לוחות התורה והתורה שבעל פה

, התכסו בכמה קליפות מערב רב, בהם ויתפרו עלי תאנה

 



– 

והכיסוי שלהם , בגלל כי ערומים הם שלא תתגלה ערותם
 כנפי ציצית ורצועות של תפילין










 











 

gG 

 
והם היו שאמרו למשה , להר סיניהערב רב מתו כאשר קרבו 

ואלו הם עמי , ושכחו התורה, ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות
בגלל שהם , הארץ שנארה בהם ארור שוכב עם כל בהמה

 מצד אותו נחש שנאמר בו ארור אתה מכל הבהמה





 

 

 



– 











 
gG 

 
אבל יש עירבוב מצד , כמה ערבובים הם רעים בהמות וחיות

, ויש עירבוב מצד של אומות עובדי עבודה זרה, הנחש
ויש ערבוב מצד , שדומים לחיות ובהמות של השדה

ויש , שנשמות הרשעים הם מזיקי העולם ממש, המזיקים
, והכל מעורבבים בישראל, עירבוב של שדים ורוחות ולילין

הוא גילוי , אין בכולם קללה כעמלק שהוא נחש רע אל אחרו
ובת זוגו סם מות עבודה זרה , רוצח הוא, לכל עריות העולם

אבל . ל ולא כולם שוים"ל ויש סמא"ויש סמא, ל"והכל סמא
 אותו צד הנחש הוא קללה על הכל















 



– 










 
gG 

 
לעתיד לבוא עתיד הקדוש ברוך הוא לבער כל מינים רעים 

אז שב הכל למקומו , מהעולם כמו שכתוב בלע המות לנצח
  אחד ושמו אחד'כמו שכתוב ביום ההוא יהיה ה














 

gG 

 



– 


 

 
, שהוא וחיבור שני שמות באותיות, י"ן יאהדונה"סוד אמ

בזמן שאלו , ומשום זה גדול העונה אמן יותר מן המברך
, אבל הם כאשר הם בראש הרשעים, שנים בראש הצדיקים

מאלו , כנסת ישראל אומרת לגבם אל תראוני שאני שחרחרת
כמו שהיו מפתים את ישראל , שורים לפתות בני אדםש

 בעגל בשש שעות



























 



– 







 
gG 

 
ומשום , שמוני נוטרה את הכרמים שהם שאר אומות ערב רב

ומשום זה אלו ערב רב מצליחים , זה כרמי שלי לא נטרתי
 בכל






 

gG 


 

 
עשו כן בזמן ההוא ימחו מן העולם כל אלו שנאמר בהם וי

 חרטומי מצרים בלטיהם
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קרא , מפני אותו ערב רב שהתדבקו בהם והתערבו איתם
 אותם את העם סתם
















 








 

 



– 


 

gG 

 
 בדקו אחריו –ה רוצה להראות לנו שלא נתחבר אתו "הקב

אמרו , ואביו פסול זרע היה, ומצאו שבנו של בת אל נכר היה
 ברוך הקדוש ברוך הוא שהציל אותנו














        







 
gG 

 



– 

 
מריעים לעצמם ולאלו מרעים ש, "אל תתחר במרעים"

, הרחק עצמך ממרעים,  רבי יהודה אמר–שמתחברים אתם 
 שלא ירעו לך מעשיו ותתפס בחטאיו











 

gG 

 
לא נעשה , אם לא היו אלו ערב רב שהתחברו בהם בישראל

ולא נגרם להם , ולא מתו מישראל כל אלו שמתו, אותו מעשה
אותו מעשה ואותו חטא ,  ובוא ראה–לישראל כל מה שנגרם 
 גרם גלות ישראל, ממש










 
gG 

 

 



– 

 
ה רצה שימצאו ישראל באותה שעה כמלאכים "הקב

כיון שנעשה אותו , ולעשות להם חירות מהכל, עליונים
גרמו , גרמו שעבוד מלכיות, גרמו מות, גרמו הכל, מעשה

גרמו שמתו מישראל כמה , שנשברו אלו לוחות ראשונים
וכל זה מפני ההתחברות של אלו ערב רב שהתחברו , לפיםא

 בהם
      


















 

gG 

 
אלא , ולא עמי, ולא ישראל, בגללם לא נקראו בני ישראל

 כיון שהתחברו איתם שכתוב וגם ערב רב עלה –העם סתם 
 קרא להם העם, אתם



 

 



–  








 
gG 

 
ערב רב , אמר רבי יהודה? כל יום היו רואים את אותו ערב רב

, שהרי כמה שאר עמים היו גרים במצרים, כתוב ולא מצרים
ועל פי , וכיון שנימולו לא נקראים מצריים, וכולם נימולו

 משה קיבלו אותם

















 

gG 

 



–  
 

 
מפני שעמלק לקח כל ,  נסי ממש'ה, " נסי'ויקרא שמו ה"

וחתך אותם וזרק אותם , ולים ולא נפרעואלו שהיו נימ
ויאמר :  באותה שעה כתוב–ואמר קח מה שרצית בו , למעלה

  בעמלק מדור דור'כי יד על כס יה מלחמה לה














 
gG 

 
אין לך דור שאין , בכל דורות שבאים לעולם, בכל דור ודור

, רוך הוא עושה בהם מלחמהוהקדוש ב, בהם מאותו זרע רע
בעולם הזה ', ועליהם כתוב יתמו חטאים מן הארץ וגו

  הללויה'באותו זמן כתוב ברכו נפשי את ה, ובעולם הבא







 

 



– 








 

gG 

 


 

 
וזו , זיר לך אבידה שאבדת בגלל ערב רבה עתיד להח"הקב

, נפלה כלה שלך, שבזמן שעשו ערב רב את העגל, כלה שלך
 זה הלוחות











 

        


 

 



– 

















 
gG 


 

 
מתפשט , ממוני הים מצד הנחש שהיה שר של מצרים

, בגלות אחרונה מים עד ים ובעוף השמים ערבוביה רעה
תערובת כל אומות בכל צד בגלות , עמלקים נפילים

באומות (בין בישראל בין בישמעאל בין בעשו , האחרונה
 לטונם בכל הארץאלו בני עשו שש,  ובבהמה–) העולם









 



– 








 


      







        












 
gG 

 
ישראל שהיו נרדפים לפני ערב , והאלהים יבקש את נרדף

נרדפים לפני רשעים , ישראל שהם אילת –רב זאבים רעים 

 



– 

באותו זמן נראה מי הוא אלוה אחר ,  מי יקימנו–אריות 
 או אומה ולשון, שיקים אותו מלטרוף עליהם



















 
      














 
gG 

 

 



– 

 
ישראל שהיו כיונה נרדפים לפני נשר מצד עופות אומות 

שר ויפרוש כנפיו על ערבובית באותו זמן יתעורר נ, העולם
וערבוביה רעה של , האומות ועשו וישמעאל שהם עמלקים

 שלא ישאר אחד מהם, וטורף אותם, ישראל












 

gG 

 
יעורר הקדוש , אומות עובדי עבודה זרה של העולם שישארו

לקיים בהם כי הגוי , ברוך הוא חיה של אדם לשלוט עליהם
לקיים בישראל וירדו , והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו

 'ומוראכם וחתכם וגו', גת הים וגובד








        


 

 



– 




 
gG 

 
כך יהיו שבורים עד שיתברר , כאשר יצאו ישראל מהגלות

עד שיתבררו ויהיו , שזהו קש ערב רב, אוכל מתוך פסולת
 כתבואה שנבררת מתוך מוץ ותבן, ניכרים ישראל ביניהם

















 

gG 

 
נאספים לאותו מקום שנקרא , לאחר שיתבררו ישראל

כמו חטה שאחר שנתברר קש ותבן מכניסים , ירושלים
שהיא , כך יאספו ישראל שהם בר לירושלים, אותה לאוצר

 



– 

ם כבר מתוך קש  באותו זמן שיהיו נקיי– 'בנוייה על הר ה
 וקורא להם בני בכורי ישראל, שורה שמו עליהם, ותבן































 








 

 



– 














 

gG 

 
יתקדשו ישראל לבית , לאחר שיהיו נקיים מתוך פסולת
 וערב רב הם יין שנתנסך –המקדש כיין לנסך על גבי המזבח 

, מינים אפיקורוסים, ומהם משומדים, לעבודה זרה
וישראל שנאמר  – משומדים לעבירות שבכל התורה כולה
עד שיהיו דרוכים בין , בהם ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם

ובגללם אמר דוד עליו , ות לא נבראו מהםרגליהם בגל
 השלום למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני












 



– 


 




















 

gG 


 
 
והתערבו עובדי עבודה זרה , פעם אחת עלו ישראל לחוג החג

 לשנה אחרת –ואותה שנה לא נמצאה ברכה בעולם , איתם
כאשר היו , רה שהתערבו אתםועלו אלו עובדי עבודה ז, עלו

אוכלים קרבנות והיו שמחים וראו את אלו עובדי עבודה זרה 
שמו לב בהם שהכל , שדומים בצורתם לצורת הכותל

 



– 

באו , באו ואמרו הדבר לבית דין, מברכים והם לא ברכו
מאיזה קרבן , זה שאכלתם חלק שלכם, אמרו, ושאלו אותם

בדי עבודה זרה בדקו ומצאו שהם עו, לא היה בידיהם, היה
, ברוך הקדוש ברוך הוא שהציל את עמו, אמרו. והרגו אותם

זרע קדוש בני אמונה , שוודאי אין ברכה שורה אלא בישראל
 ואותה שנה נמצאה ברכה בעולם בשלימות, בני אמת

















 
      















 

 



– 











 




      





















 
gG 

 



– 

 

 
 

והשתתפו בו העם , העם שלחוץ) ערב רב(חטא שעשו 
, וימירו את כבודם בתבנית שור, באמא חטאו, הקדוש

וימירו את כבודם , שגרמו לשכינה שגלתה בגלות עמהם
 בתבנית שור













 
















 

 



– 


 


      











 








 















 

 

 



– 





 

gG 

 
וכי ? מי ערב רב, העם אלו ערב רב, וירא העם כי בשש משה

לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים היו שקוראים להם ערב 
ואלו היו תערובת של , והלא מצריים היו וממצרים נסעו, רב

ך היה לו לכתוב ערב רב עלו אתם לפי כ, עמים הרבה
עם אחד היה ,  אלא ערב רב עלה אתם–התערובת שלהם 

אבל כל מכשפי מצרים וכל חרטומים שלהם היו , ולשון אחד
שרצו לעמוד , שכתוב בהם ויעשו גם הם חרטומי מצרים

כיוון שראו נסים ופלאות , כנגד פלאים של הקדוש ברוך הוא
ה "אמר לו הקב, י משהחזרו לגב, שעשה משה במצרים
כיוון שראו , רבון העולם, אמר משה, למשה אל תקבל אותם

יראו גבורתך בכל יום וידעו , הגבורה שלך רוצים להתגייר
 שאין אלוה חוץ ממך וקיבל אותם משה











 




 

 



– 

















 
gG 

 
אלא כל מכשפי מצרים היו ? מדוע קרא להם ערב רב
ובשעות היום היו עושים תמיד , ובראשם יונוס וימברוס

כל אלו מכשפים עליונים היו מסתכלים מכי נוטה , כישופם
עד התחלת תשע , ת שש שעות ומחצהמתחיל, השמש

כל אלו מכשפים קטנים מתחילת , ומחצה שזהו ערב גדול
אלו עליונים שבהם היו , תשע ומחצה עד חצי לילה
שהרי אז מתחילים תשע מאות , מסתכלים מכי נוטה השמש

והרוח שלהם , ותשעים וחמש דרגות לשוטט על הרי חושך
לו היו עושים וא, היה משוטט על כל אלו מכשפים בכשפיהם

עד שכל מצריים בטחון שלהם באלו , כל מה שהם רוצים
מתשע , מפני שיש ערב קטן, וקוראים להם ערב רב, היה

ועל כן , ושני ערבים הם, זה ערב קטן, שעות ומחצה ולמטה
 ערב רב עלה אתם

          



– 

       












 


















 

gG 

 
, והם הסתכלו בשעות היום, החכמה שלהם היתה רבה

, ו שהרי בכל צדדים בשש משהורא, והסתכלו בדרגת משה

 



– 

שהם לא יכולים לשלוט , בשש שעות ראשונות של היום
ובכל צדדים בשש , בשש דרגות עליונות שאחוזות בו, בהם

 ובעטרות אלו השש היה עתיד לרדת מן ההר, היה
      













 



















 

 

 



– 











 














 
gG 

 
ראינו שאתם ישראל כל טוב וכל : אמרו הערב רב לישראל

הולך ' לכם וה, ואנחנו דחויים לחוץ, כבוד העולם לכם
כמו שהולך , ם אשר ילכו לפנינואף כך אלהי, לפניהם יומם
 שהרי רשות יש לצד שלנו ללכת אף כך לפנינו', לפניהם ה






 

 

 



– 








 
gG 

 
לא היו חופים אלא את בני , כל ענני כבוד שהלכו במדבר

היו , והערב רב וכל אלו בהמות צאן ושוורים, ישראל לבדם
 כל אלו ארבעים שנים –הולכים לחוץ מהמחנה לאחרונה 

ך וטנוף לא היה תוך שום לכלו, אשר הלכו ישראל במדבר
ועל כן צאן ושוורים שהיו אוכלים עשב לחוץ , עננים לפנים

 וכל אלו ששומרים אותם, היו


















 

 



– 

gG 

 
אם כך אלו ערב רב לא היו אוכלים מן ? אבא, אמר רבי אלעזר

אלא מה שנותנים להם ישראל , וודאי כך הוא, אמר לו? המן
מתמצית מה שנשאר ? וממה היו אוכלים, כמי שנותן לעבדו
ל והפסוק מכריז ואמר ובני ישרא, פסולת, מאחורי הריחים

ויראו בני , בני ישראל ולא אחר, אכלו את המן ארבעים שנה
ולא שאר ערב רב , מן הוא) איש אל אחיו(ישראל ויאמרו 

 ביניהם
















 

gG 

 
ועכשיו קמו ורצו מעשה ,  עכשיו היו נכנעים אלו ערב רבעד

או נהיה כולנו עם אחד : אמרו, לחזק את הסטרא אחרא
:  אמר אהרן–או שילך אלהיכם לפניכם , ונהיה בכלל עמכם

, חס ושלום שאלו ישתתפו בעם הקדוש להיות הכל כלל אחד

 



–  
אלא טוב הוא , ולא יתערבו העם הקדוש בעם זה כלל אחד

 ואהרן –ותם מתוך העם הקדוש עד שיבוא משה להבדיל א
, אלא הרבה היו מישראל שהשתתפו איתם בלב, לטוב כיוון

היה צריך לברור וללבן את העם , ומשום כך כאשר בא משה
והשקה אותם שקוי עד שנבררו כולם , הקדוש מאותו חטא

 ולא נשאר בהם פסולת כלל

















 
      

 






 

gG 

 

 



– 

 
כל שכן אלו שלא , קשים גרים לישראל בספחת בבשר החי

 ויתפרקו כל העם את נזמי ,הם מה עשו, היו גרים כיאות
 כמה אלפים ורבבות היו מנזמיהם שם. הזהב אשר באזניהם
















 
gG 

 



– 

 
, אהרן לא נשמר מאלו שני חכמים שהיו בראש אותו ערב רב

כיוון , ואחר היה עושה בכשפיו, אחד מהם היה לפניו
שני שלישים ביד , נטלו אותו זהב, ששניהם התייעצו ביחד

מפני שכך צריך באותו מין , ושליש ביד של אחר, של אחד
נטלו ,  כאשר הגיעו שש שעות והיום היה במשקל–הכישוף 

מפני שמי שצריך לעשות כישוף , אותו זהב שפרקו מאזניהם
ת לנו והם אמרו השעה עומד, לא צריך לחוס עיניו על ממון

מיד , אין השעה לחוס על הזהב, אם אנחנו לא מעכבים
כמו שאתה אומר מפרק ? מהו ויתפרקו, ויתפרקו כל העם

 שהשחיתו ושברו אזניהם, הרים ומשבר סלעים













 











 

 



– 
















 
gG 

 
לא , אלו הרשעים אנשים רעים ברצון שלהם לחזור לסרחונם

אלא השחיתו דרכם והתפרקו , ביקשו מנשותיהם ובניהם
שאין להם , ושברו אזניהם, מעול שמים שציווה להם משה

 ובעם הקדושחלק בשם הקדוש 


 












 



– 





 

gG 

 
אחד לקח שני שלישים ואחד , חלקו שניהם אותו זהב

עשו כשפיהם וכשפו , עמדו כנגד השמש בשש שעות, שליש
הרימו , כיוון שהגיע תחילת שבע, בכשפיהם בכישוף הפה
שניהם היו , שכתוב ויקח מידם, שניהם ידם על ידי אהרן

 יצא ואמר יד ליד לא קול, כיוון שהוא קיבל מידם, ולא יותר
 הביאו רע לעולם, ינקה רע




















 
gG 

 



– 

 
בני בניו של לבן , בני בלעם הרשע, אלו רשעים מכשפים

נתנו אותו לאהרן , כיוון שהגיע שבע שעות של היום, הרשע
אם הוא היה אומר להם שימו אותו בארץ בראשונה , מיד

 ,אלא מידם לקח, לא היו יכולים בכשפיהם כלום, ואני אטול
ראו מה עשה אהרן אדם , והפסוק מתרעם ואומר ויקח מידם

כל מכשפי , שאילו נטל מהארץ, נביא חכם לא ידע להשמר
אבל במה הצליחו במעשה , העולם לא היו יכולים להצליח

 מפני שויקח מידם ולא מהארץ, זה









 

















 

 

 



– 

gG 

 
ים לא כמו שחושבים בני אדם שעשה ציור, ויצר אותו בחרט

שאחז הזהב ,  בכל סיוע רע היה–במחוגה או בדבר אחר 
ששם כל ,  ויצר אותו בחרט–רע אחר רע , והסתירו מהעין

 אז עלה הכל למעשה, הזהב בכיס אחד ונשמר מהעין


















 

gG 

 



– 

 
כאשר יביאו אותו , בן יחיד לאותו ראש לבן: בספרו של חנוך

מבשר החמורים יטעו אותו באותו שמכניס מרגליות 
, ודיוקן יצוייר בציור בחרט אנוש, בפעמוני זהב בלי דעת שלו

 אנוש – אדם שהטעה בני, זה קולמוס של אנוש הרשע
היה רושם רשימות של כל , כאשר הטעה העולם בקולמוס

 באותו קולמוס רשם רשימה, דיוקנים ועבודות זרות
      

      








 










 
gG 

 
וודאי בכיס הטיל זהב וכיסה אותו מהעין כמו שאמרו אלו 

וזה הוא מעשה , אלווכך צריך במיני כשפים , המכשפים

 

 



– 

צריך , דבר שצריך בגלוי להתגלות אחר כך, המכשפים האלו
ואחר כך יצא , הסתר וכיסוי בראשונה שיתכסה מהעין

צריך בגלוי , ודבר שצריך בכיסוי אחר כך, האומן לאומנותו
 בראשונה




       











 
gG 

 
 מי ראה כשפים בכל העולם כאלו

      
     












 

 



– 





 

gG 

 
והפסוק מוכיח שכתוב ויקח את , חס ושלום שאהרן עשה

שאם שני אלו לא ,  כביכול הוא עשה אותו–העגל אשר עשו 
אלו ,  מי גרם שנעשה–צאה האומנות לא נעשה ולא י, היו

הם היו עושים כשפיהם , שבעוד שהוא לקח מידם, השנים
 –ומושכים רוח למטה מן סטרא אחרא , ולוחשים בפיהם

זכר , אחד מן זכר ואחד מן נקבה, ומשכו שני רוחות כאחד
שניהם היו כלולים , נקיבה בצורת חמור, התלבש בצורת שור

 כאחד






















 



– 




 


     









 

gG 

 
 כל אלו של ישראל שמתו התחברו איתם בלבם










 




 

 

 



–  



 


       




 

















 











 

 

 



– 





 













 











 










 

 

 



–  





 








 















 









 

 

 



–  


 















 












 

gG 

 

 



– 

 
וודאי ? ועגל עשה? הרי ישראל היה, ירעבם שעשה עגלים

דאי שוו, ולא כמו שאמרו, ירבעם חטא והחטיא, העמידוהו
 ובמלכות חטא, חטא רע עשה










 















 

gG 

 
כתוב בשר חמורים במדבר היו אלו מכשפים ש: אמר ירבעם

, כאן אלו שני רוחות רעים יתלבשו כפי שראוי להם, בשרם
ומתוך שכתוב נופת תטפנה , זכר היתה בדן, זכר ונקיבה הם

 

 



– 

ומשום כך שני , נמשכו ישראל אחריה יותר, שפתי זרה
והיה חטא , ומשך אותם ירבעם בארץ הקודש, עגלים היו

 כתוב גוזל ועליו, ומנע ברכות מן העולם, עליו ועל ישראל
 'אביו ואמו וגו
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, היה שם רבי אבא, באו רבי אלעזר והחברים ונשקו ידיו

בכה , אלמלי לא באנו לעולם אלא לשמוע זה די לנו: אמר
מי יאיר ויגלה , ואמר אוי רבי כאשר תסתלק מן העולם

, דבר זה בחושך נטמן עד עכשיו שיצא משם, ורהאורות הת
ה "ובכסא המלך רשום והקב, והרי מאיר עד גובה הרקיע

וכמה שמחה על שמחה נוסף מלפני , שמח עכשיו בזה הדבר
 מי יעורר דברי החכמה בעולם הזה כמוך, המלך הקדוש
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אלו חסידים וצדיקים שנמצאים , בזמן שהרשעים נמצאים
 כמו כן אלמלא אותה ערבוביה –, איהםביניהם נתפסים בחט

 לא נענשו ישראל על מעשה העגל, שהתחברו בהם בישראל
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– 

 
, להכליל הכל, בראשונה כתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו

מפני שרצה הקדוש ברוך הוא לעשות מעשה המשכן מכל 
, ומפני שהיו אלו הערב רב בתוכם, צדדים במוח וקליפה

להכליל אותם בין , נאמר מאת כל איש אשר ידבנו לבו
,  אחר כך סטה מין למינו–וכולם נצטוו , ישראל שהם מוח

, ונטו אחריהם אלו שמתו, באו אלו הערב רב ועשו את העגלו
ה מכאן "אמר הקב, וגרמו להם לישראל מות והריגה

ולהלאה מעשה המשכן לא יהיה אלא מצד ויקהל משה את 
וכתוב אחריו קחו מאתכם תרומה ', כל עדת בני ישראל וגו

לא כבתחילה שכתוב מאת כל איש אשר , מאתכם וודאי', לה
אלא , מאיזה מקום כינס אותם', ויקהל משה וגו –ידבנו לבו 

היה צריך משה לאסוף , מפני שהיו אלו הערב רב ביניהם
 אותם ולייחד אותם בבניהם
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ישראל כולם נחשך אור שלהם מפני אותה רעה שנדבקה 

אז ויקהל , ך הוא חטאיהםכיוון שמחל הקדוש ברו, בהם
', אליהם אלה הדברים וגו', משה את כל עדת בני ישראל וגו

 שהרי אותו ערב רב הועבר מהם
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ולא מאלו , מעשה המשכן לא נעשה אלא מישראל בלבדם
מפני שאותם ערב רב המשיכו את מלאך המות , ערב רב

זרק את אלו ערב רב , משה בוכיוון שהסתכל , לרדת לעולם
 ואסף את ישראל בלבדם, לחוץ
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מסר להם את , בראשונה עד שלא עשו בני ישראל את העגל
יני כיוון ששמעו ב, וזה הוא שלא שמרו אלו ערב רב, השבת

מיד , אמרו ואנחנו דבר זה נמנע מאתנו, ובין בני ישראל
לאחר , ונמשכו הרבה אחריהם', ויקהל העם על אהרן וגו

כינס משה את בני ישראל בלבדם ונתן , שמתו אלו שמתו
 להם שבת כמקודם
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כמה ? ה רוצה בדין מדוע מסלק אותו מהרשעים"אם הקב
וכמה הרים גילה המאור הקדוש בזה , הרים נעקרו בדבר זה

הוא דין , הוא דין ברור,  הדין שהקדוש ברוך הוא רוצה בו–
 כולם והרשעים כאשר הם בעולם, שמעורר אהבה ושמחה

, כולם דין שלא רוצה בו הקדוש ברוך הוא כלל, דין הזוהמא
, ועל כן לא רוצה שיתערב הדין הקדוש בדין טומאת הזוהמא

ואותו , עד שהוא נכלה מעצמו ולהאביד אותו מן עולם הבא
 דין הזוהמא שבו הוא מאביד אותו מהעולם
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gG 

 
כזה העשב שהוא ביובש הארץ , בפרוח רשעים כמו עשב

, כאשר שורים בו מים מפריח ואותו יובש פורח, והוא יבש
 לצד ולא מעלה אלא אלו פארות, וכזה האילן הקצוץ שמציץ

ולעולמים לא עולה האילן , שהם ענפים שעולים, זה ולצד זה
, וכל זה להשמדם עדי עד, כאשר היה בראשונה להיות אילן

 לעקור אותם משרשים ומהכל
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מפני שזה העולם , ה מאריך רגזו ברשעים בזה העולם"הקב

ועולם הבא הוא צד הקדושה , הוא חלק של סטרא אחרא
להיות הצדיקים הם בעטרה שכבוד , לק הצדיקיםוהוא ח

זה צד , ושני צדדים אלו עומדים זה כנגד זה, אדונם בה
וזה , זה עומד לצדיקים, וזה צד אחר של הטומאה, הקדושה

זכאים הם הצדיקים שאין , והכל זה כנגד זה, עומד לרשעים
 להם חלק בזה העולם אלא בעולם הבא
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מנוערים היו מכל דברי תורה ומכל מצוות , ונערים קטנים
והתחייבו בחיוב זה העולם , קטני אמונה,  קטנים–התורה 

 יצאו מסוד האמונה,  יצאו מן העיר–ובחיוב העולם הבא 
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–  

 
 –שהסתכל לאחור אם יחזרו בתשובה אם לא , ויפן אחריו

הסתכל בהם שהרי זרע מתוקן עתיד לצאת מהם , ויראם
שהיו עומדים אחר כך לעשות כמה ,  ויראם–והעמידוהו 

 רעות בישראל
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שהרי , הסתכל מאחורי השכינה וראה את כולם, ויפן אחריו

התעברו , רת חטאיהם של ישראלבאותו לילה ששולט על כפ
ותצאן שתים דובים מן , 'מיד ויקללם בשם ה, אמותם מהם

מהו שתים , שנים דובים היה צריך לו, שתים דובים, היער

 

 



– 

ותבקענה מהם ארבעים ושני , נקבות היו ובניהם, דובים
 ילדים
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אתם שמצד המדות של הקדוש ברוך הוא , תנאים ואמוראים
מאלו , שטרחתם הרבה לנקות הבת שלו שהיא הלכה, באתם

קושיות רעות שאין להם תירוץ ולא , מערב רב, קליפות
שעליהם נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל , פירוק

וכל תיקו של איסור , מר תיקו בהםאלא נא, להמנות
ן שהיא "חסר נו, שאין לו תיקון, 'והוא תיקו חסר ן, לחומרא

 כגון שתוק כך עלה במחשבה, העולם הבא שתיקה
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באותו זמן יתקיים בהם ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו 
שכבר העבר תערובת רעה , כמו אדם ואשתו, תבששוולא י

שהם עריות של הקדוש ברוך , ערב רב קושיה רעה מהעולם
כל שכן עריות שלך רועה נאמן , עריות ישראל, הוא ושכינתו

שבגללם צריך לכסות סודות התורה כמו , ומהלכה שלך
 עד שנעברים מהעולם, שהעמידוהו כבוד אלוקים הסתר דבר
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אוחזת בכסא , ואשם אמא של ערב רב דיבוק, חטאות שלהם

וזכויות , ולא מניחה לה לעלות מהגלות, ששם המלכה
 כמו דיבוק תלוייה באויר, נשארת באויר, אוחזות בה לעלות
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צד אחר שלא המין , תערובת שלא צריכה, קין כלאים היה
 הבל ממין אחד –וקרבנו מאותו צד הוא בא , ואדםשל חוה 

,  ובמעיה של חוה התחברו אלו שני צדדים–של אדם וחוה 
 –לא באה מהם תועלת לעולם ונאבדו , ומפני שהתחברו ביחד

ומי שמראה עצמו במעשה , ועד יום זה הצד שלהם קיים
ושורה , מעורר עליו אלו צדדים ביחד ויכול להנזק, חיבור זה
וישראל צריכים לעורר עליהם רוח ,  אחר שלא צריךעליו רוח

להמצא בשלום בעולם הזה ובעולם , קדוש להיות קדושים
 הבא
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 מרחקת עצמה  אשה זנונים–המלכה ובניה ביחד הולכים 

 אשת חיל מקרבת –שלא יכולה לעמוד על גבה , מביניהם
וודאי טהורה היא ונקתה , עצמה להתקרב אצל הכהן הגדול

 אשת זנונים –ומוסיפה כח ואהבה לגבי בעלה , ונזרעה זרע
שאילו באותו זמן , בורחת מן המקדש שלא להתקרב אצלו

נאבדת , היא מתקרבת אצלה, שאשת חיל בודקת עצמה
, ועל כן לא צריכה להתקרב למקדש ובורחת ממנו, עולםמה

ונשארו ישראל זכאים בלי תערובת אחרת לגבי סוד האמונה 
וזו היא העצה ,  בדיקת אשת חיל סם המות לאשת זנונים–

להקריב קרבן זה בשביל אשת , שנתן הקדוש ברוך הוא לבניו
וישארו בלי תערובת , שתברח אשת זנונים ממנה, חיל

 ים הם בעולם הזה ובעולם הבאזכא, אחרת
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והם מצד , מצוה זו לעבוד בעבד כנעני,  תעבודולעולם בהם

שנאמר עליו ארור כנען עבד עבדים יהיה , חם שגילה עריות
שהוא , אלא עבד לאותו עבד עולם, מדוע עבד עבדים, לאחיו

עבד , גולל אור מפני חושך,  סוד הגלגול–עולמו של יובל 
דיו לעבד להיות , וזה זרע של חם, אברהם שיצא מחושך

וחושך , א אברהם שיצא מתרח עובד עבודה זרהשהו, כרבו
 ועשו מיצחק, זה ישמעאל שיצא מאברהם, מפני אור
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או בבת , עאלמי שמערב טיפה שלו בשפחה מחלת בת ישמ

וירא אלהים , אור, טוב, וטיפה שלו, שהם רע חושך, אל נכר
, עבר על מאמר אדונו, מערב טוב עם רע, את האור כי טוב

 שאמר ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
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מרכיב אותו , )של ערב רב(הקדוש ברוך הוא באותו שערב 
חוזר בתשובה עוסק בתורה , ומביא אותו בגלגול לקבל עונשו

 



– 

 כשר ,טומאה וטהרה, שהם איסור והיתר, ומבדיל טוב מרע
 בזה נפרש רע מטוב, ופסול
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העביר עליו והרכיב אותו , ז"חטא של אדם שעבר על ע

ז וכל מזונות " חזר בתשובה ושבר צלמי הע–בטיפת תרח 
 שבנה הוא תיקן במה שחטא ושבר החטא והבנין הרע, שלו

והמליך את הקדוש ברוך הוא ושכינתו על העולם מפני 
שקדש שמו יתברך ברבים ונכנס באש להשרף עצמו לקיים 

ולא עוד אלא שאת אביו תרח , בו פסילי אלהים תשרפון באש
החזיר בתשובה והכניס אותו ואת אמו ואת כל בעלי אותו 

ע המלך "ככסף שהוא מטב, וכך התלבן באש, דור בגן עדן
, מכניס אותו באש ויוצאת העופרת לחוץ, ף אותו בעופרתוזיי

 –ונשאר אדם מלובן , ז"ומפני זה יצא מצחק בע, ישמעאל
שפיכות , כ בא יצחק והתחזק בו מהחטא השני של אדם"אח

והתברר בו כמי , וזה גרם הניסיון של יצחק בסכין, דמים
עשו שופך , שבורר אוכל מתוך פסולת ויוצאת פסולת לחוץ

ונעשה עבד , כ בא יעקב והרכיב אותו בלבן" אח–דמים 
וזה גילוי , להוציא שתי טיפות שזרק אדם במקום זר, אצלו
 ובשלשה אלו היה –והוציא אותן מן לבן הארמי נחש , עריות

שינוי השם , לאדם שינוי השם ושינוי מקום ושינוי מעשה
 ואם –ושינוי מקום ביצחק , שינוי מעשה ביעקב, באברהם

כל שכן ,  בו אז ראה ויספרה קיבל בתשובהלזה שנאמר
 לאחרים
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ה שלא תשרה תשרה שכינה על אומות "מהקבמשה ביקש 

, ההבל שעומד על אומות העולם מהיכן יוצא, ונתן לו, העולם
אלא , או על הרשעים שהם ערב רב מעורבים עם ישראל

כל , אפילו ישראל אין הם שווים, וודאי אין כל פנים שוים
 שכן אחרים
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הקדוש ברוך הוא יכניס , כאשר הם מחללים התורה, ישראל

תחת שעבוד שלהם , אותם בגלות בני עשו ובני ישמעאל
ובהם יתבררו ויתלבנו , ש ונידונים שם"ב ונח"שדרגתם כל

זה הוא שכתוב וצרפתים , ויצרפו כצרוף הכסף וכבחון הזהב
עד שיתקיים , כבחון את הזהבכצרוף את הכסף וכחנתים 

 בהם אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו






 

 



–  
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– 

 
  עץ וישלך אל המים'ואילן של טוב ורע בגללו נאמר ויורהו ה

מפני שהיו ישראל עם ערב רב כולם היו ', וימתקו המים וגו
וחציו מר , ועל כן חציו מתוק מצד הימין, אילן של טוב ורע
, ובזמן שערב רב היו מחטיאים את ישראל, מצד השמאל

 והמים הפכו כולם מרים, היה כאילו היו כולם מצד הרע
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– 

 
זה הוא ,  ישראל בגאולה האחרונהכמו כן יעשה לנסות את

שהם מצד הטוב , שכתוב יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים
ויתקיים , אלו מצד הרע, והרשיעו רשעים, ועומדים בניסיון

 והמשכילים –והורג אותם , בהם ואל אדמת ישראל לא יבואו
בזה , בשבילם נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, יבינו

זוהר מן הזוהר של אימא עליונה החיבור שלך שהוא ספר ה
ומפני שעתידים ישראל , באלו לא צריך נסיון, תשובה

יצאו בו מן הגלות , שהוא זה ספר הזוהר, לטעום מעץ החיים
,  בדד ינחנו ואין עמו אל נכר'ברחמים ויתקיים בהם ה

לא , שהוא איסור והיתר טומאה וטהרה, והאילן של טוב ורע
רנסה שלהם לא תהיה אלא שהרי פ, שולט על ישראל יותר

שאין שם לא קושיה מצד הרע ולא מחלוקת , מצד עץ החיים
 –שכתוב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ , מרוח הטומאה

, אלא מצד הטוב, שלא יתפרנסו תלמידי חכמים מעמי הארץ
ולא מערב רב שאוכלים טהרה , שאוכלים טהרה כשר והיתר

,  פסול אסורולא מערב רב שאוכלים טומאה, כשר היתר
, שמטמאים עצמם בנדה שפחה גויה זונה, שהם טמאים

מפני שהם בני לילית שהיא נדה שפחה גויה זונה חוזרים 
 ועליהם נאמר כי משורש נחש יצא צפע, לשרשם




      





 


     

 

 



–  












 










 














 

 

 



–  

 
שמצדם , לא מעבר מעם הארץ, טהרהאיסור והיתר טומאה ו

שהם , אין בין גלות לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד
וצריך להם משנה באיסור והיתר , לא טועמים מעץ החיים

כמו , אלא יהיו מבוזים לפני תלמידי חכמים, טומאה וטהרה
, ערב רב אלו עמי הארצות הם חשוכים, החושך לפני האור

מפני , בדים מכורים לישראלאלא ע, ואל נקראים ישראל
 שהם כבהמות
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gG 

 
אם תקבלו עליכם , כך יאמר ביציאה של הגאולה האחרונה

תלמידי חכמים ביציאת הגלות כאדם שרוכב על סוס ועבד 
 .שם תהיה קבורתכם בגלות, ואם לא, מוטב, שמשמש לו






       












 
gG 

 
כך יהיו , עם וינועו מרחוקוערב רב כמו שנאמר בהם וירא ה

ויראו תלמידי חכמים והעם הקדוש , רחוקים מן הגאולה
ואם רוצים להתחבר , והם רחוקים מהם, בכל זה הכבוד

 



– 

איתם מה כתוב בהם לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה 
 בדד ינחנו ואין 'באותו זמן יתקיים בהם בישראל ה, יירה

ורשעים ,  המשיח אין מקבלים גרים לימות–עמו אל נכר 
ומפני זה אמר נביא עליהם ואל , אלו ערב רב, בחושך ידמו

 אדמת ישראל לא יבואו




















 



        








 

 

 



– 

 
ויפן כה וכה וירא כי אין איש עוזר לי להוציא אותי מזה 

ולא , שנאמר עלי ויתן את רשעים קברו, בזו הקבורה, הצער
ואני חשוב בעיניהם בין ערב רב רשעים ככלב , מכירים בי
בכל עיר ועיר , שחכמת סופרים תסרח ביניהם, מת שהסריח
והפכו אלו , ים ביניהם בין מלכיםישראל מפוזר, ובכל מקום

שנאמר , ערב רב רועים על ישאל צאן של הקדוש ברוך הוא
ואין להם יכולת לעשות , בהם ואתן צאן מרעיתי אדם אתם

 טוב עם תלמידי חכמים
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– 

 
, ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחננו

ומחרימים ערב רב ביניהם שלא נותנים להם במקומות 
, שלא תהיה תקומה לנפילה שלהם, הרבה אלא דבר קצוב

וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצער , ואפילו חיי שעה
בנים המסולאים בפז איכה ,  חשובים ככלביםבדוחק ביגון

שלא מצאו אכסניה , בראש כל חוצות, נחשבו לנבלי חרש
 ביניהם
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– 

 
והם הערב רב הם העשירים בשלוה בשמחה בלי צער בלי 

כי , שהם דיינים ראשי העם, שוחדגזלנים בעלי , יגון כלל
, עליהם נאמר היו צריה לראש, מלאה הארץ חמס מפניהם

 צבאות אלהי ישראל יושב 'בשבועה עליך פעם שניה בחי ה
שכל אלו דברים לא יפלו מפיך בכל יכלתך לדבר , הכרובים

 ולהראות הדוחק שלהם, בהם לפני הקדוש ברוך הוא
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ימים יבואו שיתקיים בהם כיציאת מצרים שנאמר בה וימת 

ובגלות האחרונה אין מיתה , יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא

 



– 

קיים בהם והשארתי בקרבך ל, שעני חשוב כמת, אלא עוני
להתקיים בהם ואת עם עני תושיע ', עם עני ודל וחסו בשם ה

יתקיים בהם נרפים אתם ,  ואלו עשירים שישארו בהם–
נרפים הם לעשות טוב עם בעלי , נרפים הם בתורה, נרפים

ונרפים , תורה ואנשי חיל המסובבים מעיר לעיר ולא יחננו
 בכובד המס ולא שאם תאמר כבדים הם, הם בכובד המס

, משום כך תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, עושים טוב
שהם משקרים , ואל ישעו בדברי שקר, שכובד המס עליהם

הם , ומפני זה לא יעשו טוב, ואומרים שכובד המס עליהם
משקרים בדיבורם ואומרים שמהכובד שיכבד עליהם תבן 

ומפני , אין נתן ממון השקר שבו טועים להקדוש ברוך הוא
ואלו שיש , אין נתן לעבדיך', שלא ישעו בו ולא חסו בשם ה

שהוא תוכן כגון תוך , מכוסה וגנוז ממון שבפנים, להם
וזה כספים , מתקיים בהם ותוכן לבנים תתנו, האוצר ותיבה

 לבנים שיהיו באותו דור
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אף כאן , והם בעלי משנה, באותו זמן שם שם לו חק ומשפט

מרה בדחקים , הפכה להם תורה שבעל פה, ויבואו מרתה
שיתקיים בהם וימררו את חייהם בעבודה , רבים בעניות

ובלבנים זה ליבון , בחומר זה קל וחומר, זו קושייה, קשה
את כל עבודתם אשר , כל עבודה בשדה זו ברייתאוב, הלכה

 .ו"עבדו בהם בפרך זה תיק














 

 

 



– 

 
כך יתמתקו בסודות , כמלח שממתק בשר, וימתקו המים

שמתגלים על ידך כל אלו קושיות ומחלוקות של מים מרים 
ויסורים , הופכים מתוקים מי התורה, של התורה שבעל פה
ויהפכו ,  שנגלים על ידיך יהיו לך מתוקיםשלך בסודות אלו

ם בהיפוך "לך כל דחקים שלך כחלומות שעוברים וחל
 גם יסורים ממתקים, שממתק את הבשר, ח"אותיות מל






















 

gG 

 
א מסמא את שהו, ולרשעים הופכים יסורים מלח סדומית

העינים לקיים בהם ועיני רשעים שיתקיים בהם באותו זמן 

 



– 

אלו , יתלבנו, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים
זה הוא , אלו זרע קדוש של שאר העם, ויצרפו, בעלי משנה

אלו , והרשיעו רשעים, שכתוב וצרפתים כצרוף את הכסף
 ערב רב

      











 

gG 

 



– 

 
אלו בעלי קבלה שנאמר בהם והמשכילים , והמשכילים יבינו

אלו הם אשר עוסקים בזוהר זה , יזהירו כזוהר הרקיע
שהוא כתיבת נח שנאספים בה שנים , שנקרא ספר הזהר

, מעיר ושבע ממלכות ולעיתים אחד מעיר ושנים ממשפחה
וזו אורה של , שבהם יתקיים כל הבן הילוד היארה תשליכהו

שאתה , עורב,  ומי גורם זו–כל על סיבה שלך וה, ספר זה
כעורב , ששליח אחר שנקרא בשמך, תהיה באותו זמן כיונה

שעוסק בשקצים , שנשלח בראשונה ולא חזר בשליחות
ולא עוסק , מפני ממון שלהם, שנאמר בהם עמי הארץ שקץ

כאילו לא עושה , בשליחותו להחזיר הצדיקים בתשובה
ועל ידך , אתה היית יודע כל זה,  רועה נאמן–שליחות אדונו 

 הוא מתגלה
      


        











 




       


 

 



– 
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אין לה בושת , לא כשפחה רעה לילית חצופה בלי ענווה

ומפני זה אמר שלמה אשת חיל ,  ערב רבאלא של, פנים
שהשכינה היא , עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה

אין לה ענווה ולא בושת פנים , שפחה שלה לילית, המלכה
והקדוש ברוך הוא , וכך בניה ערב רב, מהקדוש ברוך הוא

 



– 

שממזרים הם מבני , עתיד להעביר אותה ואת בניה מהעולם
 תיבות אנוסה שנואה ראשי(ת "ת משגח"תשע מדות אסנ

) נידוי תמורה מורדת שכורה גרושת הלב חצופה תערובת
 ממזרים מדרבנן
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ישראל באלו מדות ניכרים שהם בני הקדוש ברוך הוא 
, ושכינתו להיות בהם אנשי חיל כגון אשת חיל עטרת בעלה

שבני , ולא אנשי שקר, יראי אלהים אנשי אמת, בעלי החסד
יהם ולא ימצא בפ, ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב

ולא כערב , כבן אדם שמח בחלקו, שנאי בצע, לשון תרמית
זה הוא , שהם כנחש שכל הארץ לפניו, רב בני שפחה רעה

שירא שיחסר , וירא לשבוע מעפר, שכתוב ונחש עפר לחמו
 וכך בעלי בצע שלא שבעים מכל ממון העולם, לו















 

 



– 







 


       










         


        















 

 



– 



















 
gG 

 
 

מתארך ונעשה ,  מן ושט בריבוי אכילת גזל'ולאחר ששט ו
שטות שלהם , שטו העם ולקטו, ומי גורם זה, טןש

שתאוה שלהם אכילה ושתיה , שהתערבו בערב רב שוטים
בנון כפופה , של גזל וחמס של שוד עניים ואנקת אביונים

מה כתוב בהם הבשר עודנו בין , שוטים שאוכלים בלי טחינה
 וזה גורם שמתפשט – חרה בעם 'שניהם טרם יכרת ואף ה

 ומתגבר על כל איברים ועורקים בשלש ,שטן באכילה ושתיה
 ן חסר אחד"כחשבון השט, מאות וששים וחמש לא תעשה






 

 



–  
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gG 

 
אלוה שזכינו לשמוע דברים מאותו שנקרא רבן של ברוך 
רבן של מלאכי , רבן של חכמים, רבן של חכמים, נביאים
וכתב על , שהקדוש ברוך הוא ושכינתו מדבר על פיו, השרת

 –שלא נשמעו כמותם ממתן תורה ועד עתה , ידיו סודות אלו
כל בעלי ישיבות שלמעלה ובעלי ישיבות שלמטה כולם 

שהרי , ברים אלו מפיך ופירושים שלךמזומנים לשמוע ד
אל תתנו דמי לו , שמחה וגאולה תתעורר בהם למעלה ומטה
 אתה וכל הסיעה שלך











 

      
       
       







 

 



– 




 
gG 

 
אוי לו למי שהשעה משחקת , הוא צחוק הכסיל, טחול צוחק

טוב כעס הכבד שהיא , וקהלת אמר טוב כעס משחוק, לו
רצועה להלקות בה , רצועה של הקדוש ברוך הוא, מרה

ששוחק , משחוק, צדיקים בעולם הזה בחליים רעות בנגעים
ששוחקת להם השעה , עולםבלכלוך זה ה, להם בטחול

והוא חזק יותר , ועד ארס הטחול הוא זוחל עפר, בעשירות
 מארס המרה

















        


 

gG 

 



– 

 
והם אומות העולם , בגלל שערב רב הם שאור שבעיסה

יותר מעכבים בגלות ערב רב את ישראל , דומים למוץ
כמו שהעמידוהו חכמים מי , מאומות עובדי עבודה זרה
שהם דבקים בישראל כשאור , מעכב שאור שבעיסה מעכב

אין הם אלא כמוץ , עבודה זרהאבל אומות עובדי , בעיסה
 אשר תדפנו רוח













 
gG 


 

 
, ולא אמר מעל העם, אמר השיב את חמתי מעל בני ישראל

,  שבט שמעון כאשר באו אלו הערב רב–שהם ערב רב 
התערבו בנשים שם שבט שמעון אחר שהתגיירו והולידו 

ו כאן ואחרים מת, מהם מתו בעגל ומהם מתו במגיפה, בנים
,  ומפני שנשמרו ישראל וכל אלו הזרע הקדוש–אלו שנשארו 
ועל כן כתוב , מפני שלא חסר אפילו אחד מהם, נמנו כולם

וכן השיב את , מכלל שאחרים כלו, ולא כליתי את בני ישראל

 



– 

אבל מעל , מעל בני ישראל השיב, חמתי מעל בני ישראל
ישראל  ומפני זה נמנו בני –אחרים שהיו ערב רב לא השיב 

כמו כן במעשה , כמקודם וחיבר אותם הקדוש ברוך הוא אתו
, כל אלו מערב רב היו', שכתוב ויפול מן העם וגו, שעגל

ולהראות שלא היו מבני ישראל מה כתוב אחר כך ויקהל 
 משה את כל עדת בני ישראל
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gG 

 
, הכל בכלל, בראשונה כתוב מאת כל איש אשר ידבנו לבו

רצה , כיון שאותם ערב רב עשו זה ומתו מהם אלו שמתו
אמר להם התחברו , וא להתפייס עם ישראלהקדוש ברוך ה
זה הוא שכתוב ויקהל משה את כל עדת בני , כולכם לצד אחד
עמכם , בכם אני רוצה לשרות, בני, אמר להם, ישראל בלבדם

ולא , מאתכם, ועל כן קחו מאתכם תרומה, יהיה הדיור שלי
, אין אני רוצה שיהיה שתוף לאחרים אתי ולא אתכם, מאחר

ויהיו , אף כאן הרי הם מאלו גזע רע היו, כלוומשום כך כולו 
 המתים ודאי מתים ולא מישראל, המתים















        







 



– 







 















 

gG 

 
כיוון שכתוב , אלא העם, לא כתוב ויאכל וישתחוו ישראל
אלא אותו זרע רע היו החובה , ויצמד ישראל מהו ויאכל העם

 של ישראל
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עבודת הפעור הוא לפרוע עצמו , ויצמד ישראל לבעל פעור
ואותו מעשה מועיל לו ומתחזק , ולהוציא לפניו צואה רותחת

חשבו שזלזול שלו הוא וקלקול , וישראל כיוון שראו זה, ממנו
והם בשביל זלזול , שלו שהרי בעבודה זרה כתוב צא תאמר לו
ועל אלו כפר פנחס , העבודה זרה פרעו עצמם בלי ידיעה

קחו , ומה כתוב, שכתוב ויכפר על בני ישראל, ובטל המות
שלא נקראו קהילה ,  ולא מערב רב'מאתכם תרומה לה

כביכול בזמן שהתערבו , בור עד שנעבר מהם ערב רבוחי
ומפני זה קחו מאתכם , ביניהם כאילו לא היו גוי אחד

ולא משותפות אחר שאיני רוצה לשתף אחרים ביני , תרומה
 ובינכם
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מה כתוב היו צריה , כאשר ערב רב הם מעורבים בישראל

מה כתוב שאו את , וישראל אחר שנעברים מהם אלו, לראש
ה אני "אלא שאמר הקב, ולא עוד, ראש כל עדת בני ישראל

זה הוא שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי , צריך לדור עמכם
עליהם נאמר , אלא כאשר בני ישראל בגלות, ולא עוד, בתוכם

 בזמן שערב רב הם ראשים –מי מעכב שאור שבעיסה מעכב 
ויכנסו , ה"בכביכול כאילו עושים שלטון בהק, על ישראל

 



–  
 'ומפני זה צווחים ואומרים ה, במשפטי כוככבים ומזלות

 אלהינו בעלונו אדונים זולתך
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, יפקוד כהנים לויים וישראלים מן הגלות, בשלש דרגות אלו

כמו שערב רב , רבובהם נוטל נקמה מעשו וישמעאל וערב 
, כך יעקב מעורב באברהם ויצחק, מעורבים בעשו וישמעאל

וכך מתערב שילה עם משיח בן דוד ומשיח , ערוב של שניהם
 ויהיה שלשלת של שניהם, בן יוסף
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, ואין מסיימים ברביעי, והרי שנינו אין מתחילים בשני

שלא , שאין הם שלוחי מצוה, דהיינו בבית דין עם ערב רב
ואחר כך שנעברו מהעולם צוה הקדוש , התגיירו לשם שמים

ואמר וכתבתי , ברוך הוא לקחת שני לוחות אבנים כראשונים
 ' וגועל הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות
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ה אמר וכי אתה מוציא שם רע על ישראל שעשו את "הקב

ערב רב וודאי שאתה גיירת , לך רד כי שחת עמך? העגל
 אותם עשו את העגל
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ואמר , קם הרועה הנאמן נשק לו בפניו ועל עיניו וברך אותו

בכל מדה , לו תהיה מבורך מפי הקדוש ברוך הוא ושכינתו
ובכל שמות שלו ובכל בעלי , ובעשר ספירות שלו, ומדה שלו

ה "והקב, וכל מלאכים ענו כולם ואמרו אמן, הישיבות
 ושכינתו הודו בברכתו
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מדוע , אלוהות ולא ברצון שלהםאם בני אדם עושים אותם 
אלא כאשר היו דור המבול ודור הפלגה יודעים ? נענשים

ובאותו כח שהיו , והיו מקטרים להם ומשתחוים להם, בהם
היו יורדים אצלם ועושים , מקטרים להם ומשתחוים להם

הרי נעשית אלוהות , ומדברים בהם באלו צלמים, רצונם
להעביר אותם וימחה ה עתיד "משום כך הקב, ועבודות זרות

ונשאבו , וצלמים שלהם שהיו עובדים בהם, אותם מהעולם
 מהם רוחות וצלמים
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ה "הקב, יורדים להתגשם בהם, כאשר יש בעולם ערב רב

זה הוא שכתוב ואת רוח הטומאה , יעביר אותם מן העולם
ואם תאמרו בזמן הגלות אחרונה אין עבודה , אעביר מן הארץ

והם שיודעים בערב ,  שלא יודעים בני העולם בהםמפני, זרה
, רב שם נמצא להם שמכעיסים הקדוש ברוך הוא ושכינתו

וערב רב מצליחים בהם לקיים מה שכתוב , וישראל ביניהם
 אל פניו להאבידו
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ואמרו לו , קמו כל התנאים ואמוראים וברכו את רועה הנאמן

שבזמן , שאתה בדיוקן אדונך, סיני סיני מי יכול לדבר לפניך
שדיבר בהר סיני כל חיות המלאכים וחיות הכסא ועליונים 

ומפני . ולא נמצא דיבור אחר אלא שלו, ותחתונים שתקו
צריכים לשמוע כל בעלי הישיבה ,  שלושאתה בנו בדיוקן

 דברים מפיך אל תתן שתיקה לדיבורך
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, אבל נחשים ועקרבים יש בו, רק בלי תורה, זכר, והבור ריק
, דור של רשעים מלא נחשים ועקרבים, ו גלות רביעיתוז

שעוקרים דברי החכמים ודנים , רמאים כנחשים ועקרבים
 עליהם נאמר והיו צריה לראש, לשקר
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, ויפן כה וכה וירא כי אין איש ישראל באלו רשעים ערב רב

, ומפני זה קץ הגאולה נוקב עד התהום רבה, וזה בסוף הגלות
ואין מות אלא , תהום הוא המות בהיפוך אותיות, ורועה נאמן

 אדם כי שנאמר בו, אדם',  אדם ובהמה תושיע ה–עניות 
והעמידוהו בעלי המשנה אין התורה מתקיימת , ימות באהל

, ואין מיתה אלא עניות, אלא במי שממית עצמו עליה
אלו עמי הארץ שהם נכפים כסוס כפרד תחת בעלי , ובהמה

 המשנה
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הוא מושיע למעלה ואתה , הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע

, בך ואתה פה עמוד עמדיומפני שאתה בדיוקנו נאמר , למטה
עד הגאולה , שכל ישראל חוזרים לאהליהם ואתה לא

ערב רב שבגללם וישלך מידו את , ומי גרם זה, האחרונה
ומאותה שעה נפלה ולא נגאלה מערב רב שנאמר , הלוחות

, בכל זה לא פורשים מישראל, בהם וגם ערב רב עלה אתם
 עד הגאולה האחרונה, ושפחה מגבירתה
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אשפה , אשפה מטונפת מצד הערב רבשפחה , גבירתה גן

מצד , מעורבת בגן לגדל זרעים מצד של עץ הדעת טוב ורע
מפני , העבודה זרה נקראת שבתאי לילית אשפה מטונפת

שזורקים בה כלבים , שצואה מעורבת מכל מיני טינוף ושרץ
והיא , בני עשו וישמעאל קבורים בה, מתים וחמורים מתים

מקרבים בה ערלים שהם קבר של עבודה זרה ערל וטמא ש
משפחה רעה , שקץ וריח רע מטונף מוסרח, כלבים מתים

ואוחז בעצם , שאוחז בערב רב מעורבים בישראל, היא דיבוק
בשר , עצם מת ובשר טמא, ובשר שהם בני עשו וישמעאל

 בשדה טרפה שעליה נאמר לכלב תשליכון אותו
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כך יש שנים עשר , וכמו שיש שנים עשר מזלות מצד הטוב

זה הוא שכתוב שנים עשר נשיאים , מזלות מצד הרע
והרשעים הם אבי , תם שזה לעומת זה עשה האלהיםלאומו

שמטמא בן אדם , שהם טמא מת ושרץ, אבות הטומאה
, ואפילו תוך תוכו של הכהן נטמא בהם, מאוירו ומתוכו ומגבו

, שרשע קרוי מת, ומפני זה ועל כל נפשות מת לא יבוא
 לאביו ולאמו לא יטמא, והמאור הקדוש
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, כאן מצאנו רפואה לגבי שנאמר בי ויתן את רשעים קברו

, שהם בגלות עם ישראל, אחר שקבורה זו מפני אבא ואמא
, אליהו לא תתעכב מלרדת, מתקיים בי הפסוק ולא יטמא

שהרי , יטמא) לא(פי שאתה כהן לאביו ולאמו שאף על 
ואני , הקדוש ברוך הוא ושכינתו בגלות שהיא קבורה להם

 חי וקים לא תתעכב 'בשבועה עליך בשם ה, קבור ביניהם
 מלרדת
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גבורים בעלי , בעלי חסד חסידים, אם יש בהם בעלי מדות
 צדיקים אנשי מלכות שנאמר בהם, תורה נביאים וכתובים

והם חכמים ונבונים , ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך
, ולא ראשי ערב רב שנאמר היו צריה לראש, ראשי ישראל

לרדת ', היא מתפשטת עליהם בעשר ספירות שלה וכו
 ובזמן שויפן כה וכה וירא –להקים השכינה עליהם , עליהם

מעוטפת , היא אומרת שלמה אהיה כעטיה, כי אין איש
ה צווח עליו ואומר "והקב,  עליהםבעצמה שלא מתפשטת

 איכה ישבה בדד
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בתו זו , ה"איש זה הקב, וכי ימכור איש את בתו לאמה

חה ששפ, ן בתוספת יוד"לאמה בת זוגו של מטטרו, שכינה
ומפני שאותה שפחה רעה ובניה , רעה היא אמה של ערב רב

, היא מתכסה בעבד שלה כנשמה בגוף, לא ניכרים בה
ובגללה ', ובגלות ראשונה שלא חזרה למלכות בת המלך וכו

מפני שהיו תחת , נאמר בהם עבדים היינו לפרעה במצרים
בזה , לא תצא הבת,  אבל בגאולה האחרונה–רשות אותו עבד 

, מפני שהתורה שהיא חרות, ה"אלא בהקב, שפחההעבד כ
 כי לא –שהיא חירות שלה , היא עמה בגלות אחרונה

ק "יקו', בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה
ובו , והוא מאיר על פני ישראל, הוא יקים אותם מעפר, וודאי

 'מכירים כל עולמות שהם זרע ברך ה
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אם יש מי שיתעורר בתשובה לשבור בית , ויפן כה וכה
ויפן כה וכה וירא , ו ולאשר בחושך הגלוצא, אסורים שלהם

בעסקים שלהם בדרכים , אלא איש לדרכו פנו, כי אין איש
לרשת זה , בבצע זה העולם, איש לבצעו מקצהו, שלהם
ואין הם מצד אלו שנאמר בהם אנשי חיל יראי , העולם

שהם , והם עזי נפש ככלבים, אלהים אנשי אמת שנאי בצע
שנאמר בהם ויתערבו , לביםודומים לכ', אומות העולם וכו

שכל חסד שעושה , ואלו ערב רב, בגויים וילמדו מעשיהם
 לעצמם עושים
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, להראות שהיתה בדוחק בין הקוצים, מדוע נגלה לו בסנה
, מפני שושנים שהם בניה, ועם כל זה והסנה איננו אוכל

 



 

ב שהם שהם עתידים להיות בגלות בין ערב ר, שהם ישראל
 קוצים
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הראה לו שכר הכלה שהיא לבת אש בין הקוצים שהם 

השכר , כאשר דוחקים את השכינה וישראל, הרשעים
 ויבוא חתן, יוצאת שכינה כלה מביניהם, שלהם כלה

ויגאל אותם מן הגלות , וזה הוא שכר הכלה הדוחק, בשבילה
ודוחק גלות הערב רב לישראל ממהר להם , בשבילה
 ורפיון שלהם מעכב להם לישראל הגאולה, הגאולה
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ת אמם "מי זה מושב לצים זו לילי, ובמושב לצים לא ישב
וכן ערב רב , שהיא מטמאה כנדה במושבה, של ערב רב

 מטמאים במושבם את הצדיקים שיושבים ביניהם כנדה
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ושורפים בתחילת שש ', באותו זמן מתקיים סוד המשנה וכו
 וכדי שלא יבדילו בין שש שהוא עמוד –שהוא אלף ששי 

צריך לבער שאור וחמץ , האמצע ובין שבע שהיא בת זוגו
שנאמר ובין שבע ', שלא יראו בין שש שהוא ו, שהם ערב רב

מפני שערב רב הבדילו בין שש , בה שבע ביום הללתיך
 ה בין שש לשבע"כך יפריש אותם הקב, לשבע במתן תורה
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ובאותו זמן תהיה , בגללם היתה מצה פרוסה לחם עוני וודאי
זה הוא שכתוב , שלימה כמו חבירתה שהיא מצה שלימה

 והיה אור הלבנה כאור החמה
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, שנתן משה בערב רב, י רושם הברית" מן שד'י, מי גרם זה

זה הוא שכתוב לך רד כי , משום כך ירד משה ממדריגתו
ועל ידו עתידה שכינה להתייחד . עמך ולא עמי, שחת עמך

צריך לייחד , מפני שהוא הבדיל אותם. עם הקדוש ברוך הוא
,  קמו כל החברים ונשקו לו–לתקן במה שחטא . אותם

 ולם אלא לשמוע זה דייואמרו אם לא באתי לע
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לא מתערבים בבניו של יעקב , בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

, ומפני זה אין מקבלים גרים לימות המשיח, ערבובית גרים
מה גפן לא מקבלת , מר גפן ממצרים תסיעשעל זרע יעקב נא

כן זרעו הם שומרים אות ברית ולא , הרכבה ממין אחר
וכל מי ששומר אות ברית זוכה , מקבלים הרכבה ממין אחר

 למלכות כמו יוסף



























 

 



 

 
 
ומה כתוב הבשר עודנו בין , ערב רב שאלו בשר ונתן להם

והיה בשר היורד מן ',  וכו'רם יכרת ואף השיניהם ט
ועם כל זה אמרו עליו אין , זה המן שאכלו ערב רב, השמים

 וסוד זה הבשר לחכמי לב –דבר טמא יורד מן השמים 
ועליו נאמר שבר רעבון , ר"ר בהיפוך שב"וזה בש, נמסר
, שנאמר בו ומבשרי אחזה אלוק, אם זכו בשר קודש, בתיכם

 ר"נהפך להם בשב, ת"ר אות ברי"שואם לא שומרים בזה ב
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י " לגבי ו'גרמו שעלתה ה, אחר שבאו ערב רב ועשו את העגל

 אחרונה 'ונשארה ה, וי גוי חוטאומי גרם זה ה, י"ונעשה הו
 גרמו שגלתה –זה הוא שכתוב איכה ישבה בדד , יחידה

 ושומרת אותם בגלות, שכינה והתערבה בין אומות העולם
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השכינה אומרת להקדוש ברוך הוא גרש , ש"א גר"אזל
שגרשוני מהסתפח , אלו ערב רב, האמה הזאת ואת בנה

שלא , גרש אותם מן העולם הזה ומהעולם הבא', בנחלת ה
 יהיה להם חלק עם ישראל
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, ב צדיקים שהם כמו הסנהדרין"שהם ע, ק לבם"ובגלות חל
ו בחשבון עולה שלשים "ל,  חוכי לווסוד הדבר אשרי כל

וזה , ו בחוץ לארץ ישראל"ול, ו בארץ ישראל"והם ל, ושש
, שאור וחמץ שהם ערב רב, ם"ומי חלק לב, ם"ק לב"הוא חל

 



 

שעליהם נאמר אך , וסוד הדבר ויהי מבדיל בין מים למים
ושבועה , אך חלק, ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם

לקיים כימי ,  ימי הפסחשהם ארבעה עשר, ד"שימחו בי
 צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
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ובגלות , ששלטונו בגלות שהוא לילה, ולחושך קרא לילה
והיא , אימא של ערב רב, ת"יא לילישה, השעה עומדת לו

ובגללה נאמר כלה ענן וילך כן יורד שאול לא , שחוק הכסיל
 יעלה







 

 



 







 












 














 





 

 

 



 













 
gG 

 
אוי , אוי לנשמה כאשר בולע אותה טחול, מוריד שאול ויעל

שעליהם נאמר ולא נודע כי , בערב רבלישראל כאשר נבלעים 
 באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה

















 

 



 

 
נאמר בהם , כל ממוני אומות העולם וערב רב, בזמן הגלות

, צריה וודאי הם ערב רב, לוהיו צריה לראש אויביה ש
עליהם נאמר שריך סוררים וחברי גנבים כולו אוהב שוחד 

שהם , אלו עשו וישמעאל ושבעים ממונים, אויביה שלו. 'וגו
אוי , ומפני זה, וישראל בדוחק בעניות, כולם בשלוה ועושר

ומי גרם שנבלעו , לעולם כאשר נבעלו בערבוביה רעה
מפני שמעשיהם רעים , בנהבמעיהם ולא נודע כי באו אל קר

 –זה הוא שכתוב ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם , בידיהם
,  הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים'אני ה

ה רשות לשלוט "שלא נותן להם הקב, אלו שבעים ממונים
יותרת , טחול נחש, הוא אל אחר, שהם עורקי הכבד, עליה

עם ) א ניאוף"ס(אחר שעושה זיוף , הכבד אשת זנונים
ומחלקת הדם שלה שהיא תמצית שלה לכל , אלהים אחרים

שלא , השיור מקריבה אצל טחול שהוא בעלה כסיל, עורקים
 ולא נותנת לו מדם אחר, נוטל טחול אלא תמצית הדם
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ת שהיא ערב רב מאותו רב "זה טחול לילי,  דג גדול'וימן ה
, וטחול הוא שחוק הכסיל', החובל שנאמר בו וגם ערב רב וכו

 דג גדול הוא ערב –עליו נאמר כי כעס בחיק כסילים ינוח 
אלא גדול מכל מלאכי , מי הוא חובל, שהם רב החובל, רב

, ערב רב בני לילית הרשעה, והיא חבלה, הוא חובל, חבלה
הם , ם חטאו ישראל והשחיתו את בשרם באות בריתשבה

ומפני זה אמרו , והם דגה לישראל, גדולים עליהם בגלות
 ובזמן שיצאו ישראל ממצרים הרג – 'זכרנו את הדגה וכו

ובגלות אחרונה עתיד הקדוש ברוך הוא להרוג , מהם הרבה
 וזה הוא והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור, אותם
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שהם מזרע , ק"ף פסו"רשעים שהם ערב רב נאמר בהם סו
חמשה , והם, ה"אמר בו ויאמר כי יד על כס יעמלק שנ

שכולם , מינים עמלקים גיבורים נפילים ענקים רפאים
 ועליהם נאמר סוף –עולים ומתגברים על ישראל בגלות 

 שפוסק אותם הקדוש ברוך הוא לסוף ימים מהעולם, ק"פסו





       












 

 



 

 
ה מניח "יהיה הקב, באותו זמן שימחו עמלקים מהעולם

 ולגבי עשו וישמעאל כתוב –וישב על כסאו , מנוחה לישראל
ים כל ומאלו שביבים של כסאו נשרפ, כרסיה שביבין די נור

 אלילים שלהם
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 ובאשר תליני אלין שהמשכב שלך –באשר תלכי אלך בגלות 
 עמך עמי אלו –זה הוא שכתוב על משכבי בלילות , בגלות
 ערפה אימא של ערב –ה " ואלוקיך אלוקי זה הקב–ישראל 

, שחזרה לסרחונה, הם כי עם קשה עורף הואשנאמר ב, רב
 והחזירה עורף לגבי חמותה
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שנאמר בה ולקח גם ורה אוי להם לאלו שמניחים לעסוק בת
 ובמצוות שלה שהם פרי האילן שנאמר בו ואכל ,החייםמעץ 

 אותם מצד הנחש שמפתיםוהולכים אחר אלו , וחי לעולם
שאומרים להם התעסקו במלאכים שממונים על , הקדמוני

ועל אלו שממונים על רוחות ,  והלבנהוהשמשהכוכבים 
 הרשע בזה ו"ויש – ורעלהיות כאלוקים יודעי טוב . ושדים

 ה"בוהק, הפלגהודור אנוש ודור המבול ודור , היה מתעסק
כי ביום אכלך ממנו מות  –ב "ז ומהעוה"העקר אותם מהעו

 זה גרם וחטא – מות בעולם הזה ותמות בעולם הבא, תמות
חורבן בית המקדש וגלות ישראל בין אומות העולם ונהרגו 

אות והיו יורדים צב,  אחד היה מזבח ומקטרשכל – מהם
 'וכו אותםשלמעלה וכאשר היה נביא מייסר 
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שלא עתיד , וודאי זה סוד האילן של עץ הדעת טוב ורע

 מפורסם לעולם אלא בין אותוהקדוש ברוך הוא לגלות 
 א הדור של מלך המשיחעד שיבו, החברים
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ביה של טוב  האילן יורדות נשמות הערב רב שהם ערבומזה
,  מזה האילן שהם צבא השמיםתלויותוכמה נימים , ורע

 – ורעוכולם מעורבים טוב , אשר ממונים על כוכבים ומזלות
או , מי שמוציא מרשות היחיד ומכניס ברשות הרבים

,  ברית קודש ומכניס ברשות זרהמאותשמוציא זרע ממנו 
ונה  בזשנטעומפני זה הבן , כאילו זה נטע אילן של טוב ורע

ועל הבת , נאמר לא תעשה לך פסל, או שפחה או גויה או נדה
ועליהם נאמר ארור האיש ,  מסכהנקראתשנעשית באופן זה 

ועתיד הקדוש  – ושם בסתר' אשר יעשה פסל ומסכה וגו
זה ,  ולשרוף אותו בגיהנםמהעולםברוך הוא לעקור זה האילן 

 'הוא שכתוב והיה החסון לנעורת וגו
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  הםבטהרהישראל בגלות עובדי עבודה זרה 
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, אלו שיודעים האילן של הקדוש ברוך הוא שהוא עץ החיים

, שנאמר בה לא יגורך רע,  השכינה שלושהיאלו נטוע בגן ש
בכל ,  כללערבוביהיכולים להוריד כח משם לגבי שכינתו בלי 

נטוע בגן בלי , הוא עץ פרי עושה פרי למינו, מצוה ומצוה
אבל עץ הדעת טוב ורע , ומפני זה אמר למינו, כללערבוביה 

 לא נאמר בו למינו


















 
gG 

 
כך צריך בן  –  הוא מי שמעלה אמונת הקדוש ברוך הואזכאי

שהיא מין שלו יחוד , א מוציא זרע לחוץ מבת זוגואדם של
 שלו
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,  של טוב ורעילןהאפרי , ומה היא אימא של ערבוביה רעה
ומה , ותתן גם לאישה עמה ותאכל שנאמר בה ותקח מפריו

, משם באים ערב רב שהם מעורבים בישראל, לילית, היא
 אלה אלהיך ואמרו ',שנאמר זרע מרעים בנים משחיתים וכו

 ומפני זה ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ישראל לעגל
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עני ,  לקין שעתידים להיות ישראל בדוחק בגלותהראה

 כתפיו מעול המס עלשיהיו כחמור משא , ורוכב על חמור
, וזה הוא רובץ תחת משא בגלות, בגלות ומכובד המלאכה

ומפני זה , זק רבו וחזקים במלכים בחעשיריםובני קין שהם 
 שאתהלא אם תיטיב להיות ,  הלא אם תיטיב שאתאמר

אני אסבול לבניך ,  כבדים במשא כבדשהםלעניי ישראל 
שער ,  לפתח חטאת רובץ,ואם לא, בעולם ומאריך עליהם

 לקחת נקמה ממך ומבניך,  נפתחהגיהנם
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שהרי רוח הקודש התעורר אצלך , ברוך בני לעתיק ימים

וודאי זה הוא  –  חידושים שלא נודעו עד עכשיוכאןלגלות 
 ישראל שעתידים לגזול דמיאלו , י אחיך צועקים אליקול דמ

 בגלות אותם בני קין ערב רב רשעים
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שהם ישראל , ראה שעתידים לצאת ממנו מחבלי כרמים

משום כך ואל ,  בית ישראלת"צבאו'  בהם כי כרם השנאמר
 שעתידים לצאת מהבל כמה וראה, לא שעהקין ואל מנחתו 
 אל הבל ואל מנחתו' משום כך וישע ה, צדיקים
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 ששים רבוא אלו, קול הזרע שעתיד לצאת מן אחיך

, באותו שנאמר בו בשגם זה הבל, שעתידים לצאת מהבל
כאן רמוז עינוי הדין ועוות הדין , הארץכולם צווחים מן 

 שלוחמס ושוד ושבר שעתידים בני קין לעשות לבניו 
 קין להחריב בנייתעוררו , אאחר שיאסף הו –ה "בהק

 



  
זה הוא שכתוב משוד , ומהם קול דמי אחיך צועקים, העולם

 ' וכואביוניםעניים מאנקת 
























 












 

 

 



 

 
 היהוהתפשטות של טוב , מצד האילן של טוב ורע היהקין 

, משם ואילך התפשטות של רע, בגלגול עד קני חותן משה
 מה שעתידים לעשות הואומפני שהראה לו הקדוש ברוך 

זה הוא שכתוב הן גרשת אותי , בניו לישראל בכל דור ודור
,  פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד וודאימעלהיום 

 ל" איפעלהן כל אלה  –'  וכוגלגול שלו ובניוכאן רמוז ה
ועליהם נאמר על שלשה פשעי , פעמים שלש עם גבר

שלא מחזיר אותם בגוף , אשיבנוועל ארבעה לא , ישראל
 ינחנובדד ' אלא נאמר בישראל ה, ולא בפדיון רביעי, רביעי

משום כך העמידוהו בעלי המשנה אין . ואין עמו אל נכר
 שיחמקבלים גרים לימות המ
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,  ידע את כל אשר נעשה אותה זוהמא, את קיןשהולידהבזמן 
 ות בכל דורזוהמאועד אותו מקום שמגיעה ומתפשטת אותה 

וזו הידיעה של קין היא שהתגלתה לו עד אותו מקום  –
שעליו נאמר כי משורש נחש שהטיל זוהמה , שמתפשט

  שלוהדורותמלאך המות שגרם מיתה לאדם ולכל , בחוה
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,  אימא של ערב רבת" היא לילי, הזוהמא שנלקחה ממנוזו

 שהיא סם המות של אל ', מות וכויורדותעליה נאמר רגליה 
 והיא פרי שלו, ל"אחר שהוא סמא
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אמר ,  בכל דור לטובשהתפשטותוכיוון שראה את הבל 

הוסיפה היא כמה קרבנות וכמה תחנונים , ותוסף ללדת
כיוון שהוא היה עתיד לטהר הזוהמא ,  בשבילובכיותוכמה 

נעשה על  אשר קהלת אמר יש הבל ריוה, שלו מהעולם
 הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים
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שיעמיד שממנו היה יוצא מי ,  שהבל הרג אותו קיןפ"עא
, רועה יעמיד רועה,  אז ישיר משהשכתובזה הוא , אותו

 בשם כולםואחר כך אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא 
 אבל כאשר עמלק שהם בכורי מצרים ערב רב מעורבים ',ה

שלא נשאר ,  עמלקזכר את תמחהעליהם נאמר , בישראל
,  הם ערבוביה מכל אומות ואפילו מקיןשאלו, מהם שריד

 'מחו מהעולם אז הוחל לקרא בשם הומיד שי
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שוודאי הוא מעץ ,  אל יכנס לבית המדרשכברומי שאין תוכו 
, אחר שאין תוכו כברו שאין פיו ולבו שוים – של טוב ורע

שוודאי זה ,  ורע לא תאכל ממנוטובו נאמר ומעץ הדעת עלי
הוא ערבוביה רעה שמשקר מטבע המלך שמערב כסף 

, זוהמא חוה שהטיל בה נחש שלוזה היה חטא , בעופרת
ולא , כסף מזוקק שהיא עופרת שהתערבה בטיפה לבנה

והתלבן ,  ממנו עד שבא אברהם ונכנס באשהזוהמאנטהרה 
 באדם ונאמר, הוא ישמעאלויצאה עופרת לחוץ ש, הכסף

, נצרף ביצחק, התערבה ערבוביה בזהב, מושך בערלתו היה
ביעקב נח והשתרש והוציא ,  עשווזהוהוציא הזוהמא לחוץ 

 וגדל עץ החיים בענפיו ושרשיו, תולדות
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נקראות פושעי ,  נשמות שבאות שלש פעמים ולא נתקנותכל
,  שבכל פעם שיבואו נתקניםצדיקיםאבל  – ישראל ערב רב

 הולךוזה הוא דור , דוראפילו עד ששים , יבואו עד ארבעה
 ודור בא












 



  

















 

















 
gG 

 



  

 
הם , ם רעיםי בהם וחלירשנאמ, ם של בני אדםיחליכאשר ה
אבל כאשר הן  –  לשרךתהירפאות אז , דיקים הצבראש

כנסת ישראל אומרת אצלם אל תראני שאני , בראש הרשעים
כמו שהיו , שאלו מתחילים להם לפתות בני אדם, רתושחרח

 מפתים את ישראל בעגל בשש שעות



       



























 

 



 

 
 

, מי כסיל, שחוק הכסיל,  ערב רבשל אימא ת" זו ליליל"טחו
 מעורביםשהם , וערב רב הם בניה, ל"זה אל אחר סמא

ועליהם נאמר אם ראית רשע , בישראל רשעים גמורים
עליהם נאמר למה תביט , בושחקת לו אל תתגרה שהשעה מ

ערב , רשע זה כסיל, בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו
ומי גורם , זה ישראל, בבלע צדיק ממנו,  הם רשעבגלותרב 

 כמו שנאמר גמוריםשבולע אותם מפני שאין הם צדיקים 
 צדיק ממנו בולע אבל צדיק גמור אינו בולע
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והיא אסכרה , בבית רשע' מארת ה, ת" הוא ליליוטחול
צוחקת בהם בעשירות בזה , הרשעיםקות שהם לתינו
 מפני, ומדוע נקראו תינוקות, ואחר כך הורגת בהם, העולם

וסוד הדבר טוב , ששם צדיק, שאין בהם דעת להנצל ממנה
  ילכד בהוחוטאלפני האלוקים ימלט ממנה 
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אם זכו ישראל היתה יורדת להם תורה מן : סוד עליון

זה , ד אחד לחבירוו היו צריכים ללמאול, השמים בלי דוחק
 לחםשאין , הוא שכתוב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים

נאמר בהם , לא זכו מפני ערב רב שהם שוטים – אלא התורה
לפרנסה כל אחד ,  זה לזהללמדשיטרחו , שטו העם ולקטו

אבל לעתיד לבוא ימחו ערב רב  – ולחכמים ברמז, בדוחק
ונאמר בהם ולא ילמדו עוד איש רעהו ואיש את , מהעולם

 'אחיו וגו
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שיחתכו צריכים  ,כאשר קוראים ספר תורה, שלוחי הציבור

 יאמרו אותם בהלעטה כמו הערב רב שנאמר ולא, דברים
וכמו (, בהלעטהוהיו אוכלים , בהם הבשר עודנו בין שניהם
נאמר , ולא היו טוחנים אותו, )עשו שנאמר בו הלעיטני נא

  בעםחרה' בהם ואף ה
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ומפני ששם אוצר , להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא
ואלו יראים לקדוש ,  ממנו מתמלא לצדיקים', יראת השהיא

 



  
 רעה לא היו יראים וערבוביה – ברוך הוא יורשים זה היש

והיו מנסים אותו כמו , להקדוש ברוך הוא אלא בשביל עושר
וכל אלו שמנסים את הקדוש ברוך , ש בקרבנו אם אין היזה

 ממנו בעניות כמו יראיםהוא ויראים לו בעשירות ולא 
  ערבוביה רעהאאין הם אל, בעשירות

      


















 

gG 

 
בוודאי זה , מנסה להקדוש ברוך הוא בכל מצוה ומעשהה

בקרבנו אם '  בהם היש השנאמר, הוא מאלו ערבוביה רעה
 אין
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,  מבני אדם שהם עשירים בעשירות גדולההםוודאי הרבה ש

 שעושר, והם מחבבים העושר שלהם יותר מהנשמה שלהם
ועושר הגוף ממון ועדון , הנפש הוא מצוות טובות בעולם הבא
 בעולם הזה
















 



  














 
gG 

 
אם היו נותנים לו כל התורה , מהנפש שמחבבים הממון אלו

מפני שהממון ,  אותם בשבילהנותנים לא היו ,במאה זוזים
 אלאומה שירא ואוהב אותו אין הוא , חביב עליהם מהנפש

 מפני הממון
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 ואמרשראל עשו אותו כאשר עשו את העגל חשב משה שי
 לך רד כי שחת ה"באמר לו הק, יחרה אפך בעמך' למה ה
שאל אותו מי ,  דיוקן שור וחמורעגלמיד ירד וראה , עמך

, בשרםערב רב אשר בשר חמורים , אמר חמור, עשה אותך
בזמן שנאמר בערב , טבעת שעליה מזל שור, שור אמר גם כך

והשליך , שםנזדמנה ,  הזהבנזמירב ויתפרקו כל העם את 
באותו זמן , ויצא עגל דיוקן שור וחמור, הכל אהרן באש

 רוח הקודש ואמרה ידע שור קונהו וחמור ואבוס צווחה
 התבונןבעליו ישראל לא ידע עמי לא 
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י הם היו מכשפי אלא וודא,  מה ראו לעשות עגלוהרשעים

שנאמר בהם ויעשו כן ,  בני בלעםס"וימרו ס"יונו, פרעה
חזרו עם , בהםוראו שלא היתה ממשות , החרטמים בלטיהם

והקדוש ברוך הוא שיודע גלויות , משה וקבלו ברית מילה
כאשר היתה ,  בהם שהם מגזע רעיודעשהיה , ונסתרות

פני יורדת השכינה נאמר בה ויסע מלאך האלוקים ההולך ל
ומפני זה נטלו קנאה , ולא אמר לפני העם,  ישראלמחנה
כמו ,  ילכו לפנינואשרואמרו קום עשה לנו אלהים , בלבם

ומפני זה עשו את העגל בכישופים , שהיה הולך לפניכם
, ישראל לא ידע כשפים'  ידע שור קונהו וכוהואוזה , שלהם

 הוא לא תלין וזה, עמי אהרן ומשה בני עמרם לא התבוננו
 'נבלתו על העץ שהם ישראל וכו
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לא , וש ברוך הוא זה גר שלא התגייר לשם הקד',לא תלין וכו

  שהם עץבישראלתלוי בו 
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 כגון, הרי יש כרמים שאין הם ישראל, נשכימה לכרמים
והם , ני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתיוששמ

 –  בהם בישראל בגלותמעורביםשהם , ערבוביה של ערב רב
שנאמר בה כי , נראה אם פרחה הגפן בהם, נשכימה לכרמים

 אלו וודאי אלו ,הנצו הרמונים – ישראלצבאות בית ' הכרם 
אלו שהם , שם אתן את דודי לך – שמלאים מצוות כרמונים

, עברכי הנה הסתיו  – אהובים שלך שם אתן אותם לך
שלטון , הגשם חלף הלך לו – שלטון שאר ממוני האומות

 הערב רב
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והשליך אותה ,  שהיתה לו קטטה עם המלכהמלךכמו 
 כל מי שמקבל והלא, והיא הולכת אצל שכניה, מהיכלו

,  בעלהובין ומכניס שלום בינה ,אותה בביתו ומכבד אותה
 המלך כעס שאם, למלך עושה, הלא כל הכבוד שעושה לה

 



 

 לו שלום עמה ויחזיר אותה יהיה, עליה פעם אחת או שתים
 כמו –  או מי זלזל בךךוהוא שואל אותה מי כיבד אות, לביתו

והלוא , והשליך אותה מביתו,  גירש את השכינהה"הקבכן 
או מי , מכבדהוא  ה"באת הק, כל מי שמכבד אותה בגלות

 הוא מזלזל ה"באת הק,  בהשמזלזל
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 רעים חלייםבגאולה האחרונה יהיה לה חירות ולבניה מכל 

 של העולם שהם ערב רב
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 מקבלת ממין אחר אלא מאלו שצוה היתהנח לא כמו שתיבת 
 כולם חכמים כל הנחלים שהם תלמידי  כמו כן–ה "בהק

, עוסקים בתורה הולכים אל הים ורוצים להכניס לשכינה
אלא את אלו שצוה הקדוש , בתוכהוהיא לא מקבלת אותם 
ואת השבטים , רועיםשהם שבעה , ברוך הוא להכנס אצלה

הים , הםויתערבו ב, ם מצדםואת כל שבאי, שיוצאים מהם
,  אותםמקבלאבל האחרים לא , מקבל אותם ויתערבו בתוכו

 ומשם הם שבים ללכת
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 ואהבה ביראה, כל אלו שיורשים נשמות מן הים ונחל שלו

הוא ' ואחרים שאין הם חלק ה – הוא מקבל אותם, ק"של י
 ומשם הם שבים ללכת,  אותם משםודוחה, לא מקבל אותם



 

,  סיניסיני,  פה של שכינה:ואמרו, קמו כולם וברכו אותו –
 זכאיות אזנים ששומעות דברים אלו מפיך
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שאינם מסתכלים , ל"איהו סמא, ה כי הגדיל אויב"ראה יהו

, בדרך הישר והראוי לעשות טוב וחסד עם הצדיקים שבגלות
 ,אלא עושה חסד עם הרשעים שהם עקומים בכל דרכיהם

שהרג לאדם הראשון ולכל , שהם בניו של נחש הקדמוני
 כל הגוונים של עיני הרשעים הורגים –הבריות הבאים ממנו 

עליהם נאמר אל תלחם את לחם , בהסתכלותם בעין הרעה
ואל (ואל תתאו למטעמותיו , )אל תאכל ממאכל שלו(רע עין 

כי יזיק לך בעינו , )תתאוה למאכליו המוטעמים וטובים
כי יכולים , לכך אסור לעם הקדוש להסתכל ברשעיםו, הרעה

ואת תורתם של ישראל צריכים לכסות , להזיק בעינם הרעה
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום , זהו שכתוב, מהם

וכן לערב רב , הרי שאסור להודיע את התורה להגויים
 שנחשבים לגוים
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כעין זה , כמו שהיונה צריכה שמירה מן הנץ שהוא טורף

צריכות עיני היונים של הצדיקים שמירה מפני עיני 
שהם הערב רב , הרשעים שלא יזיקו אותם בעינם הרעה

שהם קשים לעשות חסד עם , שעהת הר"בניה של הלילי
והם בניו של , והם עקומים בכל דרכיהם, עניי בני ישראל
 .שהם הם הזוהמא שהטיל נחש בחוה, נחש הקדמוני
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לפי שבניה של , השכינה היא בגלות ואין לה מנוח לכף רגלה

נאמר עליהם , ת שהם זוהמת הנחש שהם הערב רב"הלילי
כי הארץ הם בני ישראל , והמים גברו מאד מאד על הארץ

 ץ"שנאמר בהם והיה זרעך כעפר האר
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הערב רב מתגברים עליהם בגלות במה שיש להם נשים יפות 

וישראל הם , בעושר ובלבושים יפים ונאים, ובנים יפים
והם בניה של השכינה שנאמר בה , עניים בכל ושחורים בכל

והם בניו של זה שנאמר , אל תראוני שאני שחרחורת בגלות
והם מתלבשים , בו אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם

בשביל אלו הרשעים המתגברים על ישראל , באלו הלבושים
ואז נאמר , כדי שלא יסתכלו על ישראל בעין רעה, בגלות

הערום הרואה איש שיש לו עין רעה (וערום ראה רעה ונסתר 
כמו נח שנסתתר בתיבה מפני עין הרעה , )הוא נסתר ממנו

תכסות וכך צריכים ישראל לה, של המזיקים ששלטו במבול
בלבושיהם בנשיהם בניהם ובעושר , מן הערב רב בגלות

דהיינו שלא להראות את עצמם בפניהם בלבושים , שלהם
 ובשאר ענינים המורים על גדולתן של ישראל, יפים
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ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים 

 אף על פי –שלא תתפתו אחרי תאוותיהם , אחריהם
, ופרנסי הדור הם כדוגמת הלב באדם, שישראל הם בגלות

והיו צריכים להוליך ולהדריך את , כי הם לבם של ישראל
ועתה הם בעצמם הולכים אחרי תאוות , ישראל בדרך התורה

שהיו צריכים , וכן עיני ישראל שהם סנהדרי הגדולה, לבם
ועתה כיוון שהם זונים ושטופים , לדון את החוטאים בעריות

ועל , כי אין בהם אמונה, לכן גם כן אל תלכו אחריהם, בזמה
ואחרי , זה נאמר לא תתורו אחרי לבבכם שהם פרנסי הדור

 הדריןעיניכם שהם הסנ
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ומפתה , ש רמאיסימן שהוא אי, מי שיש לו עינים עקומות

והוא בחינת עץ , כמו שפיתה הנחש לחוה, בני אדם בלשונו
, הוא נראה בפיו ובדיבוריו שהוא איש טוב, הדעת טוב ורע

עליו נאמר ומעץ , לכן השמר והזהר ממנו, אבל לבו הוא רע
 הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
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מכסה ומבטל , אם תראה אדם אשר גוון הלבן שבעינים שלו

אז העינים שלו הם , את כל שאר גוונים האחרים שבעינים
עליה אתמר עליו , וזה מורה שהוא גבה לב, גדולים ורחבים
כל הטובות שהוא ,  וזה האיש– כל גבה לב 'נאמר תועבת ה

 מאלו האנשים והוא, עושה הוא כדי לעשות לו שם טוב
שנאמר בהם הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה 

ומפרש אלין דבונין בתי כנסיות ובתי מדרשות , לנו שם
ממוניהון אלו הם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות 

ולא , והכל עושים למען לעשות להם שם טוב, מממונם
צורת חמור ,  איש זה הוא נואף'ה ולא לשם ה"לשמה דיהו

תשמור את בתך ואשתך ממנו אם , ש לו לפי שהוא נואףי
ומצליח ,  אדם זה עוסק כל ימיו בכישוף–יהיה אורח שלך 

, הוא מעונן ומכשף, בהם להיות לו קשר עם מלכים ושליטים
 ויש לו רושם של צורת נחש
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שם , מי שיש לו עיניים שחורות חשוכות מצד הסטרא אחרא
, ככלי חרס שחור, ת שהיא חשוכה ואפילה"שורה הלילי

וודאי שם שורה שבתאי שהוא , ועינים שחורות ועקומות
בבית רשע כי הוא נקרא ה "שעליו נאמר מארת יהו, מ"הס

 רשע
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ן דקליפה "ת או שבתאי שהם הזו"ולמי שמסתכלים בו לילי

יבואו עליו מהם קללה , השורים באלו עינים השחורות
לכן תשמור עצמך מאדם , ועניות ורעב ומגפה רחמנא ליצלן

שעליו נאמר רגליה יורדות מות שאול , שיש לו עין רעה כזה
שאיש כזה יכול להוריד אותך לשאול , צעדיה יתמוכו

וכל משא ומתן שעושה האדם בפני אלו בעלי , ולמיתה
 ולא יראה מהם סימן ברכה, נאבד ונפסד, העיניים השחורות
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הוא מצד המלכות , מי שיש לו עינים יפות על קו היושר

עלה אתמר נאמר , שהיא נקראת בת עין יפה, הנקראת שבת
לו צלם כי יש , זה האדם הוא בצורת שבת, שחורה אני ונאוה

ושבת היא שקולה לכל , ם מן המלכות הנקראת שבת"אלהי
 התורה כולה
















 

gG 

 
בהיפך מן השפחה שהיא , בשבת צריכים להראות שובע

וצריכים במקום העצבות של , ת שהיא בשבת רעבה"לילי

 



 

ובמקום חושך של הסטרא אחרא , שבתאי להראות שמחה
, ובמקום עינוי צריכים להראות עונג, צריך להאיר בנר

 לעשות בשבת שינוי בכל דבר
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שעל זה ,  בה הצמאון שאין בו מים,ת היא מרה שחורה"לילי

נאמר ביוסף כשהשליכו אותו לבור הבור ריק אין בו מים 
אבל נחשים ועקרבים , ת שבה הצמאון והיובש"שהיא הלילי

 יוסף –והנחשים והעקרבים שלה הם הערב רב , יש בו
הוא רומז על ישראל שהם בגלות , שהשליכו אותו לזה הבור

בים הם הערב רב והנחשים והעקר, שלה בבור ההוא
 השולטים ומצערים את ישראל בגלות
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וחוטא דמחלל , ת"ל מן הליליומי שמכבד את השבת ינצ

כי היא נקראת חילול , ת"שבת ילכד בה ויענש על ידי הלילי
ונקראת חללה זונה לעומת המלכות דקדושה , שבת וודאי

כי מי ששומר אות שבת או , שנקראת בתולה ואיש לא ידעה
ועל ידי זה , על ידי זה נקרא צדיק, אות ברית מלחלל אותם

 הוא ינצל ממנה
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, ת"ניצל מן הבור שהוא הלילי, ויוסף לפי ששמר את הברית

 וכן ישראל השומרים שבת –שים ועקרבים שלו ומן הנח
, כל ישראל בני מלכים הם: נאמר בהם, ואות ברית מילה

ואם היו כל ישראל שומרים שבת אחת כהלכתה מיד היו 
 נגאלים



















 

gG 

 
שהוא קו , וכל אדם שיש לו עיניים שחורות על קו היושר

והוא וותרן בממונו ויש לו , יש לו עונג ושמחה ושובע, המדה
לפי שהוא בן , והוא צריך להתפאר בלבושים יפים, עין טובה

ומי שהוא , דהיינו בן המלכה וודאי, השכינה הנקראת שבת
אז הוא בן , שאינם על קו היושרבהיפך שיש לו עינים 

 ת"הלילי
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  מים הזידוניםשהם, משה הוא הולך בגלות בין הערב רב
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בסוף הגלות שיתגבר הרע ויצטרך משה לשמירה מן הערב 

אז ישים הקדוש ברוך הוא את משה , רב שלא יזיקוהו
דהיינו שיהיה נשמר בכח התורה של , בחיבה ההיא

 בעת הגאולה שהוא –ויביא אותו בגלות , התלמידי החכמים
ואז , ל את ישראלסוף ותכלית בריאת העולם יבוא משה לגאו

ישמע ויובן שכל מה שעבר על ישראל בגלות הכל היה 
 לטובה
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אז גם ,  שישראל מתרחקים מחכמת קבלת משהבאותו הזמן
ירד מדת הדין לקטרג עליהם , התורה מתרחקת מהם

שהם המעות והכסף שלהם , ולהתרחץ מדמם של ישראל
והכל בשביל אור התורה שנתרחק , שהם חייהם ופרנסתם

 מהם
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ה רומזות על האומות נערותי, ונערותיה הולכות על יד היאור

מתייעצות על ישראל , וכן כל אומות העולם, שהם הערב רב
והכל הוא בסיבת אור התורה , לעקור ולאבד מן העולם

 שישראל נתרחקו ממנו
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