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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
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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
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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
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– 

 
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
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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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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
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– 

 
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
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, 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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, 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















        







 



– 
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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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