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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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