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שאינם מסתכלים , ל"איהו סמא, ה כי הגדיל אויב"ראה יהו

, בדרך הישר והראוי לעשות טוב וחסד עם הצדיקים שבגלות
 ,אלא עושה חסד עם הרשעים שהם עקומים בכל דרכיהם

שהרג לאדם הראשון ולכל , שהם בניו של נחש הקדמוני
 כל הגוונים של עיני הרשעים הורגים –הבריות הבאים ממנו 

עליהם נאמר אל תלחם את לחם , בהסתכלותם בעין הרעה
ואל (ואל תתאו למטעמותיו , )אל תאכל ממאכל שלו(רע עין 

כי יזיק לך בעינו , )תתאוה למאכליו המוטעמים וטובים
כי יכולים , לכך אסור לעם הקדוש להסתכל ברשעיםו, הרעה

ואת תורתם של ישראל צריכים לכסות , להזיק בעינם הרעה
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום , זהו שכתוב, מהם

וכן לערב רב , הרי שאסור להודיע את התורה להגויים
 שנחשבים לגוים
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כעין זה , כמו שהיונה צריכה שמירה מן הנץ שהוא טורף

צריכות עיני היונים של הצדיקים שמירה מפני עיני 
שהם הערב רב , הרשעים שלא יזיקו אותם בעינם הרעה

שהם קשים לעשות חסד עם , שעהת הר"בניה של הלילי
והם בניו של , והם עקומים בכל דרכיהם, עניי בני ישראל
 .שהם הם הזוהמא שהטיל נחש בחוה, נחש הקדמוני
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לפי שבניה של , השכינה היא בגלות ואין לה מנוח לכף רגלה

נאמר עליהם , ת שהם זוהמת הנחש שהם הערב רב"הלילי
כי הארץ הם בני ישראל , והמים גברו מאד מאד על הארץ

 ץ"שנאמר בהם והיה זרעך כעפר האר
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הערב רב מתגברים עליהם בגלות במה שיש להם נשים יפות 

וישראל הם , בעושר ובלבושים יפים ונאים, ובנים יפים
והם בניה של השכינה שנאמר בה , עניים בכל ושחורים בכל

והם בניו של זה שנאמר , אל תראוני שאני שחרחורת בגלות
והם מתלבשים , בו אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם

בשביל אלו הרשעים המתגברים על ישראל , באלו הלבושים
ואז נאמר , כדי שלא יסתכלו על ישראל בעין רעה, בגלות

הערום הרואה איש שיש לו עין רעה (וערום ראה רעה ונסתר 
כמו נח שנסתתר בתיבה מפני עין הרעה , )הוא נסתר ממנו

תכסות וכך צריכים ישראל לה, של המזיקים ששלטו במבול
בלבושיהם בנשיהם בניהם ובעושר , מן הערב רב בגלות

דהיינו שלא להראות את עצמם בפניהם בלבושים , שלהם
 ובשאר ענינים המורים על גדולתן של ישראל, יפים
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ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים 

 אף על פי –שלא תתפתו אחרי תאוותיהם , אחריהם
, ופרנסי הדור הם כדוגמת הלב באדם, שישראל הם בגלות

והיו צריכים להוליך ולהדריך את , כי הם לבם של ישראל
ועתה הם בעצמם הולכים אחרי תאוות , ישראל בדרך התורה

שהיו צריכים , וכן עיני ישראל שהם סנהדרי הגדולה, לבם
ועתה כיוון שהם זונים ושטופים , לדון את החוטאים בעריות

ועל , כי אין בהם אמונה, לכן גם כן אל תלכו אחריהם, בזמה
ואחרי , זה נאמר לא תתורו אחרי לבבכם שהם פרנסי הדור

 הדריןעיניכם שהם הסנ
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ומפתה , ש רמאיסימן שהוא אי, מי שיש לו עינים עקומות

והוא בחינת עץ , כמו שפיתה הנחש לחוה, בני אדם בלשונו
, הוא נראה בפיו ובדיבוריו שהוא איש טוב, הדעת טוב ורע

עליו נאמר ומעץ , לכן השמר והזהר ממנו, אבל לבו הוא רע
 הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
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מכסה ומבטל , אם תראה אדם אשר גוון הלבן שבעינים שלו

אז העינים שלו הם , את כל שאר גוונים האחרים שבעינים
עליה אתמר עליו , וזה מורה שהוא גבה לב, גדולים ורחבים
כל הטובות שהוא ,  וזה האיש– כל גבה לב 'נאמר תועבת ה

 מאלו האנשים והוא, עושה הוא כדי לעשות לו שם טוב
שנאמר בהם הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה 

ומפרש אלין דבונין בתי כנסיות ובתי מדרשות , לנו שם
ממוניהון אלו הם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות 

ולא , והכל עושים למען לעשות להם שם טוב, מממונם
צורת חמור ,  איש זה הוא נואף'ה ולא לשם ה"לשמה דיהו

תשמור את בתך ואשתך ממנו אם , ש לו לפי שהוא נואףי
ומצליח ,  אדם זה עוסק כל ימיו בכישוף–יהיה אורח שלך 

, הוא מעונן ומכשף, בהם להיות לו קשר עם מלכים ושליטים
 ויש לו רושם של צורת נחש
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שם , מי שיש לו עיניים שחורות חשוכות מצד הסטרא אחרא
, ככלי חרס שחור, ת שהיא חשוכה ואפילה"שורה הלילי

וודאי שם שורה שבתאי שהוא , ועינים שחורות ועקומות
בבית רשע כי הוא נקרא ה "שעליו נאמר מארת יהו, מ"הס

 רשע
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ן דקליפה "ת או שבתאי שהם הזו"ולמי שמסתכלים בו לילי

יבואו עליו מהם קללה , השורים באלו עינים השחורות
לכן תשמור עצמך מאדם , ועניות ורעב ומגפה רחמנא ליצלן

שעליו נאמר רגליה יורדות מות שאול , שיש לו עין רעה כזה
שאיש כזה יכול להוריד אותך לשאול , צעדיה יתמוכו

וכל משא ומתן שעושה האדם בפני אלו בעלי , ולמיתה
 ולא יראה מהם סימן ברכה, נאבד ונפסד, העיניים השחורות
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הוא מצד המלכות , מי שיש לו עינים יפות על קו היושר

עלה אתמר נאמר , שהיא נקראת בת עין יפה, הנקראת שבת
לו צלם כי יש , זה האדם הוא בצורת שבת, שחורה אני ונאוה

ושבת היא שקולה לכל , ם מן המלכות הנקראת שבת"אלהי
 התורה כולה
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בהיפך מן השפחה שהיא , בשבת צריכים להראות שובע

וצריכים במקום העצבות של , ת שהיא בשבת רעבה"לילי

 



 

ובמקום חושך של הסטרא אחרא , שבתאי להראות שמחה
, ובמקום עינוי צריכים להראות עונג, צריך להאיר בנר

 לעשות בשבת שינוי בכל דבר
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שעל זה ,  בה הצמאון שאין בו מים,ת היא מרה שחורה"לילי

נאמר ביוסף כשהשליכו אותו לבור הבור ריק אין בו מים 
אבל נחשים ועקרבים , ת שבה הצמאון והיובש"שהיא הלילי

 יוסף –והנחשים והעקרבים שלה הם הערב רב , יש בו
הוא רומז על ישראל שהם בגלות , שהשליכו אותו לזה הבור

בים הם הערב רב והנחשים והעקר, שלה בבור ההוא
 השולטים ומצערים את ישראל בגלות
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וחוטא דמחלל , ת"ל מן הליליומי שמכבד את השבת ינצ

כי היא נקראת חילול , ת"שבת ילכד בה ויענש על ידי הלילי
ונקראת חללה זונה לעומת המלכות דקדושה , שבת וודאי

כי מי ששומר אות שבת או , שנקראת בתולה ואיש לא ידעה
ועל ידי זה , על ידי זה נקרא צדיק, אות ברית מלחלל אותם

 הוא ינצל ממנה
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, ת"ניצל מן הבור שהוא הלילי, ויוסף לפי ששמר את הברית

 וכן ישראל השומרים שבת –שים ועקרבים שלו ומן הנח
, כל ישראל בני מלכים הם: נאמר בהם, ואות ברית מילה

ואם היו כל ישראל שומרים שבת אחת כהלכתה מיד היו 
 נגאלים
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שהוא קו , וכל אדם שיש לו עיניים שחורות על קו היושר

והוא וותרן בממונו ויש לו , יש לו עונג ושמחה ושובע, המדה
לפי שהוא בן , והוא צריך להתפאר בלבושים יפים, עין טובה

ומי שהוא , דהיינו בן המלכה וודאי, השכינה הנקראת שבת
אז הוא בן , שאינם על קו היושרבהיפך שיש לו עינים 

 ת"הלילי
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  מים הזידוניםשהם, משה הוא הולך בגלות בין הערב רב
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בסוף הגלות שיתגבר הרע ויצטרך משה לשמירה מן הערב 

אז ישים הקדוש ברוך הוא את משה , רב שלא יזיקוהו
דהיינו שיהיה נשמר בכח התורה של , בחיבה ההיא

 בעת הגאולה שהוא –ויביא אותו בגלות , התלמידי החכמים
ואז , ל את ישראלסוף ותכלית בריאת העולם יבוא משה לגאו

ישמע ויובן שכל מה שעבר על ישראל בגלות הכל היה 
 לטובה
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אז גם ,  שישראל מתרחקים מחכמת קבלת משהבאותו הזמן
ירד מדת הדין לקטרג עליהם , התורה מתרחקת מהם

שהם המעות והכסף שלהם , ולהתרחץ מדמם של ישראל
והכל בשביל אור התורה שנתרחק , שהם חייהם ופרנסתם

 מהם
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ה רומזות על האומות נערותי, ונערותיה הולכות על יד היאור

מתייעצות על ישראל , וכן כל אומות העולם, שהם הערב רב
והכל הוא בסיבת אור התורה , לעקור ולאבד מן העולם

 שישראל נתרחקו ממנו
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