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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
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– 

 
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





 

 

 


