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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



   


       










 



 











 


























 
gG 

 



  
 
 

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
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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
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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




       







         









 



  









 

gG 

 
 

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
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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
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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
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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








      














 



 





 

gG 

 
 

 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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