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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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