
ְמֻלָּקט ִמָּכל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ְלַּתָּנא ַהֱאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי ְזָיָע"א

ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדׁש

אֹור ַהּזֹוַהר - ִסּפּוֵרי ַהּזֹוַהר
102 גליון 

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

1

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

ק ה ית   חר ְְְֲִֵֵַַָָֻמעה 
ב) נד, איכה ב חדש (זוהר

ּפ תח,ר י לא)ּפ נחס נ ׁש מע (ירמיה בּ רמה "ק וֹ ל ִַ
ׁש נּ חרב  בּ ׁש עה  וג וֹ '. תמר וּ רים" בּ כי נהי 
קברי על והתעוֹ רר קוֹ ל בּ א ונ שׂ רף, ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית
הראׁש וֹ נים, אבוֹ ת ואמר: הראׁש וֹ נים, האבוֹ ת
צער  על יוֹ דעים ואינכם  בּ ׁש נה, רדוּ מים א ּת ם
א וֹ תם  והכנסּת ם  בּ צער , ׁש גּ דּ לּת ם בּ ניכם העוֹ לם .
מתוּ , הנּ ה הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  הרבּ ה לאמוּ נה
שׂ וֹ נאיהם, בּ ין  לגּ לוּ ת הלכוּ  והנּ ה  נהרגוּ , והנּ ה 
בּ ּת יהם  בּ רעב, מתים לאחוֹ ר, מהדּ ק וֹ ת ידיהם

ׁש לּ כם  הרחמים איּ ה אמוּ נתכם נ שׂ רפוּ . איּ ה ?? 
אליהם  התעוֹ רר וּ  !קוּ מוּ  

אל מ ד והלכ וּ  והא ּמ הוֹ ת האבוֹ ת התעוֹ רר וּ  ִָ
ה נּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה ל וֹ : אמרוּ  מׁש ה.

הבּ נים  א וֹ תם איפה הׁש ארּת  איפה מ יּ ד ? ? 
אמר  יהוֹ ׁש ע. אל עּמ הם   והל מׁש ה, התעוֹ רר
ׁש הפקיד  ישׂ ראל , בּ ני  ה לּ לוּ , האבוֹ ת בּ ני  ל וֹ :
א וֹ תם  והׁש אר ּת י  עליהם, ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  א וֹ תי

הם  איפה , בּ יד? 

בּ ארץ ה יב מׁש ה , ר בּ נ וּ  ואמר: יהוֹ ׁש ע  ִֵ
וחלּ קּת י אוֹ תם, הׁש ארּת י  ה ּק דוֹ ׁש ה
וכלּ ם  ׁש צּ וּ יתני, כּ מוֹ  ג וֹ רל, ּפ י על הארץ להם

גּ וֹ רלוֹ . ועל  נחלתוֹ  על איׁש  הׁש אר ּת י 

לארץ מ ד כּ לּ ם הלכוּ  ִָ
א וֹ תּה  וּ מצאוּ  הּק ד וֹ ׁש ה,
בּ ּה  נ ׁש מע ׁש אין  ׁש נּ חרבה,
וראוּ  ל ּמ קדּ ׁש , נכנסוּ  קוֹ ל .
קוֹ ל  ׁש נּ ׁש מע עד הסּפ ד , בוֹ  עשׂ וּ  ׁש נּ שׂ רף.

ה בּ כיּ  ה ּמ לאכים מריר וּ ת וכל המים , לר וּ ם ה 
למעלה. עּמ הם בּ כוּ  העליוֹ נים

וּ מצא התערר אליהם, וּ בא  הוּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ְִֵ
עפר   ֹבּ תו בּ כיּ ה בּ קוֹ ל  ממררים  א וֹ תם 
אּת ם  מה נפ ׁש י , אהוּ בי  להם: אמר ה ּמ קדּ ׁש .

יא)?כּ אן בּ ביתי "(ירמיה לידידי ?"מה  
ר בּ וֹ ןק לפני אמר  בּ רא ׁש וֹ נה , הזּ קן  אברהם  ָ

בּ דר לפני ׁש הלכ ּת י  ידעּת  אּת ה העוֹ לם :
בּ כּ ל. ועמדּת י  א וֹ תי, נ ּס ית ּפ עמים עשׂ ר אמת.

בּ ני הם בּ ארץ איפה דּ בריהם קוֹ ל ׁש מעּת י לא ? 
בּ ּה . אוֹ תם לקיּ ם לי  ׁש נּ ׁש בּ עּת 

אהוּ ב אמר  אברהם אי ה וּ א:  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ַָ
מעלי ".(שם)נפׁש י, יעברוּ  קדׁש  "וּ בשׂ ר 

זרה, לעב וֹ דה ועבדוּ  הּק דׁש  בּ רית מהם בּ ּט לוּ 
להם  חכּ יתי וּ בגלל עליהם, רגזי  התגּ בּ ר כּ ן  ועל

לפני. ׁש בוּ  ולא פעמים , כּ ּמ ה 
 יו תקד על י ּמ ח וּ  אמר: , ּכ אברהם  ׁש מע ֵָ

עד  העּמ ים , בּ ין  חטאיהם א וֹ תם  כּ ל  ׁש מ
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זה, כּ מוֹ  כּ לּ ם וכן .אלי להׁש יבם רצוֹ נ ׁש יּ היה
להם. והלכוּ 

בּ מרירוּ ת נארה  בּ כיּ ה קוֹ ל והרימה רחל, ׁש ם ְֲִָ
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לּה  אמר  ּת מרוּ רים. ׁש ל

מבכּ ה  אּת  מה רחל , ולא ה וּ א: לפניו: אמרה  ? 
אלי ?אבכּ ה  חטא וּ  וּ מה  בּ ני, הם איפה אמר ! ? 

מ יּ ד  לביתי. והכניסוּ ה לפני , צרתי הכניסוּ  ל ּה :
צרתי ׁש הכנסּת י י וֹ תר, עשׂ יתי לא אני וכי אמרה:

!?לביתי 

,נינׁש כּ תוּ ב כט)בּ ׁש עה יעקב (בראשית "ויּ גּ ד ִֶָ
אמר: הוּ א", אביה  אחי  כּ י  לרחל

לי ליהתזדּ וּ גי  י ׁש  אחוֹ ת אבל  כּ ן , לוֹ : אמרה ? 
פוֹ חד  ואני מּמ נּ י, ר ּמ אי.קׁש יׁש ה ׁש הוּ א  מאבּ א, ת  

הוּ א ", אביה אחי כּ י לרחל יעקב "ו יּ גּ ד - מ יּ ד
בּ ר ּמ אוּ ת.

בּ אוֹ תוֹ מד לאה ׁש נּ כנסה כּ יון סימנים. ל ּה  נתן  ִָ
אח וֹ תי. ּת תבּ יּ ׁש  כּ עת רחל, אמרה ה לּ ילה,

ה ּס ימנים. לּה  וּ מסרה  הלכה 

לא ועל ואני הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אל  אמרה זה ְַ
לביתי צרתי  ׁש הכנסּת י יוֹ תר , !?עשׂ יתי 

א ּפ ים ", אר וחנּ וּ ן  "רחוּ ם  ּב ׁש כּ תוּ ב ואּת ה,
חטאיהם. על להעביר  ל היה

זהוּ בכל  תנחוּ מים. קבּ לה לא - לּה  אמר מה  ְָ
לא)ׁש כּ תוּ ב וג וֹ '(ירמיה נ ׁש מע" בּ רמה  "קוֹ ל 

הּט עם  מה ּת נחוּ מים. לקבּ ל ר וֹ צה לא  אינ נּ וּ . ?כּ י 
ל ׁש רוֹ ת  הרא ׁש וֹ נים כּ יּ מים אינ נּ וּ , כּ י מ וּ ם

למעלה. הסּת לּ ק והרי  בּ יניהם ,

 מ מקבּ לת לא בּ ניה,  ֹבּ תו איננּ וּ  ׁש כּ י ִ
ׁש כּ תוּ ב  לּה , ׁש נּ ׁש בּ ע עד ּת נחוּ מים ,

ועיני (שם) מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר "כּ ה
מ דּ מעה ".

מ.למעלה הכינה   ּכ אף - רחל ׁש ע שׂ תה ְ
ה מים, בּ רוּ ם  נ ׁש מע קוֹ ל ׁש ּמ תרגּ ם, כּ פי 
ׁש היא  העה  בּ אוֹ תּה  בּ ניה. על  מבכּ ה  ה כינה
רבּ וֹ א  ׁש ים  אליה התעוֹ ררוּ  מבכּ ה, היתה 

בּ כיּ ה. אליה העיר וּ  וכלּ ם  עלי וֹ נים, מחנ וֹ ת

תא,ערבוֹ ת לרקיע קוֹ ל נׁש מע העה ְָ
ׁש היוּ  עוֹ למוֹ ת  אלף מאתים והזדּ עזעוּ 
אוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מע עד העוֹ לם, ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם גנ וּ זים 

הוּ א  וּ מי  המים. לרוּ ם כּ עיןהּק וֹ ל  הרקיע זה  ? 
הח  גּ בּ י  על  ׁש הוּ א  הנּ וֹ רא , יּ וֹ ת.ה ּק רח 

מנעיעד לּה : ואמרה לבּת ּה , האם ׁש התגּ לּ תה ַ
וכל  היא והלכה מ ם, נפרדה אז  .קוֹ ל
לכּמ ה  להת ּפ זּ ר והצטרכוּ  לגּ ל וּ ת, א וּ כלוּ סיה

בדד. י ׁש בה  והיא ל כּ ל, גלוּ ת  ׁש ּת היה  צדדים,

זה ר י  אמר  מי  איכה , אמר, א וֹ תּה נח וּ ניא ? ִַ
נעימה, העלי וֹ נה העוֹ לם (ה ּפ נימית)הרוּ ח 

בּ ּה  ואין  רוּ חנית, היא ז וֹ  ּת בה זה ועל ה בּ א.
כּ לל. שׂ פתים  ולא ו ׁש נּ ים, ל ׁש וֹ ן  לא כּ לל, ׁש ּת פוּ ת

אד וֹ ןהא הּק ר, קרקוּ ר  זה בּ ּת ּה , על ׁש וֹ אלת  ֵָ
עוֹ מדת. ולא י ׁש בה , ו ׁש לּ יט, גּ דוֹ ל ר בּ וֹ ן ,
כּ עת  ע וֹ מדים. אוּ כלוּ סיה  וכל עוֹ מדת , בּ ּת חלּ ה
יׁש ב, בּ דד ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ דד, וׁש וֹ ממה. יוֹ ׁש בת 
גּ ברּת ּה , תירׁש  כּ י וׁש פחה בטמאה, ׁש ּמ ט ּמ א כּ מי 

בּ מקוֹ מ ּה . יׁש בה טמאה, ׁש היתה ההיא

לח:הּק ד וֹ ׁש ה הארץ לבני בּ בל בּ ני להם ְָ
ראוּ י ולכם  לבכּ וֹ ת, צריכים  ׁש א ּת ם ראוּ י
האם  היכל וֹ ת את בּ ראוֹ תכם אבל, ולעשׂ וֹ ת  לסּפ ד
והיא  בּ אבל,  ׁש התהּפ מּט תּה  וּ מקוֹ ם  חרבים,

מּמ נּ ה. ידעּת ם ולא מכּ ם , וּ פרחה ׁש ם , אינ נּ ה

 אמר את והוֹ רידה הגּ ל וּ ת  ֹבּ תו עּמ נ וּ  ׁש היא  ְֹ
לשׂ מח,מד וֹ רּה  צריכים  אנוּ  , ּכ אם  ? 

וכל  כּ אן , אוֹ ת ּה  ראה  ה נּ ביא יחזקאל ׁש הרי 
א וּ כל וּ סיה.

כּ ּת נּ ין,ואי, ולסּפ ד לבכּ וֹ ת צריכים אנ וּ  זה על ַַ
מחוּ ץ  גר ׁש ה ׁש היא  הּמ דבּ ר, וּ כיענוֹ ת
עלינ וּ  בּ אה והיא בּ גּ ל וּ ת, ואנוּ  להיכלּה ,
בּ כּמ ה  היּ מים  בּ כל  אוֹ תנוּ  ור וֹ אה  בּ מרירוּ ת,
זמן, בּ כל עלינוּ  ׁש גּ וֹ זרים  הנהג וֹ ת בּ כּמ ה צר וֹ ת,
א וֹ תם  וכל ה צּ רוֹ ת , את מעּמ נוּ  להסיר  יכוֹ לה ולא

סוֹ בלים. ׁש אנ וּ  ה ּמ כּ וֹ ת

לח הוּ א נאה  הּק דוֹ ׁש ה: הארץ בּ ני  להם ְָ
היכל ּה ,  ֹמ ּת ו וגרׁש ה  בּ רחה, ׁש א ּמ נ וּ 

כּ אה  עצוּ ב, וּ בקוֹ ל  בּ מרירוּ ת אליכם וירדה
להצּ יל, יכוֹ ל ׁש לּ א וּ כאי ׁש  דעת , בּ לי ׁש יּ וֹ ׁש בת 

לס ּפ ד. לכם  ונאה

בּ נהיאבל ולסּפ ד לבכּ וֹ ת  לנוּ  יׁש  אנוּ  ֲָ
יוֹ ם  בּ כל רוֹ אים ׁש אנ וּ  וּ במרירוּ ת ,
וי וֹ צאים, נכנסים ה ּמ דבּ ר  ו ׁש וּ עלי חרב, ההיכל

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים ואנ וּ  בּ תוֹ כ וֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

ּפ ינ וּ בעד וׁש וֹ כבים נבוֹ כים יוֹ ׁש בים ׁש אנ וּ  ְ
רגליה  נעימוּ ת קוֹ ל ׁש וֹ מעים אנ וּ  בּ עפר,
את  ורוֹ אה יוֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל  מׁש מרוֹ ת  בּ ׁש ל ׁש 

יוֹ ׁש בים אי נכנסת (חרבים)היכל ּה , נ שׂ רפים. 
וּ מילּ לת, וג וֹ עה למק וֹ ם, מּמ ק וֹ ם להיכל , מהיכל

נפׁש נ וּ . ועל עלינ וּ  וּ בוֹ כה

בּ כיּ תּה ואנ נעימוּ ת לקוֹ ל מתעוֹ ררים ְָ
אחריה, ה וֹ לכת ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה,
ולא  והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה וּ לפי אליה. וּ פוֹ רחת
ונ ׁש ארנ וּ  הוֹ לכת ׁש ה נּ ה דבר, ידענ וּ  ולא ׁש מענ וּ ,
צוֹ עקים, דעת. בּ לי רוּ ח, בּ לי י ׁש נים, נבוֹ כים,

איכה. ואוֹ מרים 

,נינ כּ אב ׁש ל מרירוּ ת קוֹ ל ולילה לילה בּ כל ִָ
למּט ה, הרקיע מרוּ ם  נׁש מע ציּ וֹ "ן  ׁש ל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע, כה)וּ מ ּמ ּט ה "ה'(ירמיה 
ׁש אג קוֹ לוֹ  יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג  מ ּמ רוֹ ם 

נוהוּ ". על  יׁש אג

ו ׁש וֹ אגת ראית בּ בכיּ ה, מכוּ נת היא הלּ ילה ְִֵ
למּט ה, י וֹ רדת למעלה. הרקיע מר וּ ם
חרב, מקוֹ מּה  ורוֹ אה החיצוֹ ן, הּמ ז בּ ח  למקוֹ ם

בוֹ . נמצא לא מקוֹ ם וכל בטמאה, גּ וֹ עה טמא 
ואוֹ מרת: מריר וּ ת, ׁש ל  בּ קוֹ ל צ וֹ וחת וּ מילּ לת,
בּ כּמ ה  אוֹ תי ׁש ר וּ ית ּפ רנסתי  מז בּ חי, מז בּ חי,

קד וֹ ׁש ים. טהוֹ רים  עוֹ לוֹ ת בּ כּמ ה נ ּס וּ כים,

היוּ ל  הממנּ ים , ה גּ דוֹ לים הּק ד וֹ ׁש ים, האי ׁש ים ָ
עדּ וּ נים, אוֹ כלים  . מּמ וּ שׂ מחים  רוים 

הרקיע. בּ רוּ מי  חלקיהם ב(ועּת ה)וּ מחלּ קים נתנ וּ  
אוֹ י ,עלי ׁש נּ ז בּ ח וּ  בּ ני  קדוֹ ׁש ים. חסידים  נבלת
הממנּ ים  הגּ דוֹ לים  האי ׁש ים וכל מדּ מיהם. לי 

צוחוֹ תיהם. לקוֹ ל  מּמ קוֹ מם נפל וּ 

ביאראלּ ים י א וֹ תם וּ בוֹ כים צוֹ וחים בּ חוּ ץ ְִ
היה  הּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש א וֹ ת קדוֹ ׁש ים,
לקוֹ ל  ועוֹ מדים. שׂ מחים הם  וּ בוֹ  עליהם, מתעּט ר
לרוּ מי ועלתה  מהם , ּפ רחה  ה זּ וֹ  הא וֹ ת בּ כי וֹ תיהם
זהוּ  וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ  מרוֹ מים.

לג)ׁש כּ תוּ ב חצה ".(ישעיה צעקוּ  אראלּ ם "הן 
חוּ צה. צעקוּ  יו "ד, בּ לא אראלּ ם

בּ נבלוֹ ת מז חי א וֹ תי ׁש הרוית אחר מזבּ חי , ְְִִ
נפׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים, חסידים בּ נים

א וֹ ת אמצא איפה נגנז ּת . ,עלי ?ונׁש מתם 
 ׁש עלי האׁש  בּ קוֹ ל איפה וּ בוֹ כה וּ מילּ לת  גּ וֹ עה ? 

עצוּ ב.

ׁש ל ת  צד  בּ כל  קדוֹ ׁש ים , גברים אלפי  ֵֶ
ׁש היוּ  הם העוֹ לם , צדדי  אר בּ עת
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם , בּ כל קרבּ ן  א וֹ כלים
אלּ א  הי וּ , ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת . מז בּ ח  על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ .

 אחרת,ואפ בּ רוּ ח בּ חוּ ץ, ׁש עוֹ מדים אוֹ תם ֲִַ
והּפ דרים, האיברים  מאוֹ תם ׁש רוים
על  וּ מי לּ לים  גּ וֹ עים צוֹ וחים , ה לּ ילה בּ ראׁש ית 
ה ּמ קוֹ ם  אבוּ סוֹ , ׁש א בּ ד לחמוֹ ר אוֹ י  ה זּ ה. ה ּמ ז בּ ח
הגּ ברים  נהמת ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה 
וּ מ ּמ עלה  למעלה, מ ּמ ּט ה בּ גּ בירה , ה ּק דוֹ ׁש ים

למּט ה.

ׁש ל תחצ ה נּ קדּ ה  אוֹ ת ּה   ֹלתו נכנסת ה לּ ילה ֲַ
ר וֹ אה  הּק ד ׁש ים, קדׁש י בּ ית  מקוֹ ם  צ יּ וֹ ן ,
מוֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב, א וֹ תּה 
למעלה, מּמ ּט ה עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,
הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם  מסּת כּ לת למּט ה , וּ מּמ עלה 
מּט תי ואוֹ מרת : קוֹ לּה  וּ מרימה מר, בּ קוֹ ל  צוֹ וחת 

מוֹ ׁש בי בּ ית  מקוֹ ם !מ ּט תי, 

כּ תוּ בעל הזּ ה ג)הּמ קוֹ ם מ ׁש כּ בי(שיר  "על  ַ
גּ וֹ עה  הגּ בירה. מ ּט ת מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת".
ה ּמ קוֹ ם  מקדּ ׁש י, מקוֹ ם  מּט תי, ואוֹ מרת: בּ בכ יּ ה 
והכּ ּפ רת, הּפ רכת בּ ית הּט וֹ בוֹ ת , ה ּמ רגּ ליּ וֹ ת ׁש ל 
אבני ׁש ל  רבבוֹ ת  אלף ׁש ים  עליו  סוֹ מכים ׁש הי וּ 
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת , ׁש וּ ר וֹ ת סדרים, סדרים  יקר,
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זה, כּ מוֹ  כּ לּ ם וכן .אלי להׁש יבם רצוֹ נ ׁש יּ היה
להם. והלכוּ 

בּ מרירוּ ת נארה  בּ כיּ ה קוֹ ל והרימה רחל, ׁש ם ְֲִָ
 ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לּה  אמר  ּת מרוּ רים. ׁש ל

מבכּ ה  אּת  מה רחל , ולא ה וּ א: לפניו: אמרה  ? 
אלי ?אבכּ ה  חטא וּ  וּ מה  בּ ני, הם איפה אמר ! ? 

מ יּ ד  לביתי. והכניסוּ ה לפני , צרתי הכניסוּ  ל ּה :
צרתי ׁש הכנסּת י י וֹ תר, עשׂ יתי לא אני וכי אמרה:

!?לביתי 

,נינׁש כּ תוּ ב כט)בּ ׁש עה יעקב (בראשית "ויּ גּ ד ִֶָ
אמר: הוּ א", אביה  אחי  כּ י  לרחל

לי ליהתזדּ וּ גי  י ׁש  אחוֹ ת אבל  כּ ן , לוֹ : אמרה ? 
פוֹ חד  ואני מּמ נּ י, ר ּמ אי.קׁש יׁש ה ׁש הוּ א  מאבּ א, ת  

הוּ א ", אביה אחי כּ י לרחל יעקב "ו יּ גּ ד - מ יּ ד
בּ ר ּמ אוּ ת.

בּ אוֹ תוֹ מד לאה ׁש נּ כנסה כּ יון סימנים. ל ּה  נתן  ִָ
אח וֹ תי. ּת תבּ יּ ׁש  כּ עת רחל, אמרה ה לּ ילה,

ה ּס ימנים. לּה  וּ מסרה  הלכה 

לא ועל ואני הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אל  אמרה זה ְַ
לביתי צרתי  ׁש הכנסּת י יוֹ תר , !?עשׂ יתי 

א ּפ ים ", אר וחנּ וּ ן  "רחוּ ם  ּב ׁש כּ תוּ ב ואּת ה,
חטאיהם. על להעביר  ל היה

זהוּ בכל  תנחוּ מים. קבּ לה לא - לּה  אמר מה  ְָ
לא)ׁש כּ תוּ ב וג וֹ '(ירמיה נ ׁש מע" בּ רמה  "קוֹ ל 

הּט עם  מה ּת נחוּ מים. לקבּ ל ר וֹ צה לא  אינ נּ וּ . ?כּ י 
ל ׁש רוֹ ת  הרא ׁש וֹ נים כּ יּ מים אינ נּ וּ , כּ י מ וּ ם

למעלה. הסּת לּ ק והרי  בּ יניהם ,

 מ מקבּ לת לא בּ ניה,  ֹבּ תו איננּ וּ  ׁש כּ י ִ
ׁש כּ תוּ ב  לּה , ׁש נּ ׁש בּ ע עד ּת נחוּ מים ,

ועיני (שם) מבּ כי קוֹ ל מנעי  ה' אמר "כּ ה
מ דּ מעה ".

מ.למעלה הכינה   ּכ אף - רחל ׁש ע שׂ תה ְ
ה מים, בּ רוּ ם  נ ׁש מע קוֹ ל ׁש ּמ תרגּ ם, כּ פי 
ׁש היא  העה  בּ אוֹ תּה  בּ ניה. על  מבכּ ה  ה כינה
רבּ וֹ א  ׁש ים  אליה התעוֹ ררוּ  מבכּ ה, היתה 

בּ כיּ ה. אליה העיר וּ  וכלּ ם  עלי וֹ נים, מחנ וֹ ת

תא,ערבוֹ ת לרקיע קוֹ ל נׁש מע העה ְָ
ׁש היוּ  עוֹ למוֹ ת  אלף מאתים והזדּ עזעוּ 
אוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מע עד העוֹ לם, ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם גנ וּ זים 

הוּ א  וּ מי  המים. לרוּ ם כּ עיןהּק וֹ ל  הרקיע זה  ? 
הח  גּ בּ י  על  ׁש הוּ א  הנּ וֹ רא , יּ וֹ ת.ה ּק רח 

מנעיעד לּה : ואמרה לבּת ּה , האם ׁש התגּ לּ תה ַ
וכל  היא והלכה מ ם, נפרדה אז  .קוֹ ל
לכּמ ה  להת ּפ זּ ר והצטרכוּ  לגּ ל וּ ת, א וּ כלוּ סיה

בדד. י ׁש בה  והיא ל כּ ל, גלוּ ת  ׁש ּת היה  צדדים,

זה ר י  אמר  מי  איכה , אמר, א וֹ תּה נח וּ ניא ? ִַ
נעימה, העלי וֹ נה העוֹ לם (ה ּפ נימית)הרוּ ח 

בּ ּה  ואין  רוּ חנית, היא ז וֹ  ּת בה זה ועל ה בּ א.
כּ לל. שׂ פתים  ולא ו ׁש נּ ים, ל ׁש וֹ ן  לא כּ לל, ׁש ּת פוּ ת

אד וֹ ןהא הּק ר, קרקוּ ר  זה בּ ּת ּה , על ׁש וֹ אלת  ֵָ
עוֹ מדת. ולא י ׁש בה , ו ׁש לּ יט, גּ דוֹ ל ר בּ וֹ ן ,
כּ עת  ע וֹ מדים. אוּ כלוּ סיה  וכל עוֹ מדת , בּ ּת חלּ ה
יׁש ב, בּ דד ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ דד, וׁש וֹ ממה. יוֹ ׁש בת 
גּ ברּת ּה , תירׁש  כּ י וׁש פחה בטמאה, ׁש ּמ ט ּמ א כּ מי 

בּ מקוֹ מ ּה . יׁש בה טמאה, ׁש היתה ההיא

לח:הּק ד וֹ ׁש ה הארץ לבני בּ בל בּ ני להם ְָ
ראוּ י ולכם  לבכּ וֹ ת, צריכים  ׁש א ּת ם ראוּ י
האם  היכל וֹ ת את בּ ראוֹ תכם אבל, ולעשׂ וֹ ת  לסּפ ד
והיא  בּ אבל,  ׁש התהּפ מּט תּה  וּ מקוֹ ם  חרבים,

מּמ נּ ה. ידעּת ם ולא מכּ ם , וּ פרחה ׁש ם , אינ נּ ה

 אמר את והוֹ רידה הגּ ל וּ ת  ֹבּ תו עּמ נ וּ  ׁש היא  ְֹ
לשׂ מח,מד וֹ רּה  צריכים  אנוּ  , ּכ אם  ? 

וכל  כּ אן , אוֹ ת ּה  ראה  ה נּ ביא יחזקאל ׁש הרי 
א וּ כל וּ סיה.

כּ ּת נּ ין,ואי, ולסּפ ד לבכּ וֹ ת צריכים אנ וּ  זה על ַַ
מחוּ ץ  גר ׁש ה ׁש היא  הּמ דבּ ר, וּ כיענוֹ ת
עלינ וּ  בּ אה והיא בּ גּ ל וּ ת, ואנוּ  להיכלּה ,
בּ כּמ ה  היּ מים  בּ כל  אוֹ תנוּ  ור וֹ אה  בּ מרירוּ ת,
זמן, בּ כל עלינוּ  ׁש גּ וֹ זרים  הנהג וֹ ת בּ כּמ ה צר וֹ ת,
א וֹ תם  וכל ה צּ רוֹ ת , את מעּמ נוּ  להסיר  יכוֹ לה ולא

סוֹ בלים. ׁש אנ וּ  ה ּמ כּ וֹ ת

לח הוּ א נאה  הּק דוֹ ׁש ה: הארץ בּ ני  להם ְָ
היכל ּה ,  ֹמ ּת ו וגרׁש ה  בּ רחה, ׁש א ּמ נ וּ 

כּ אה  עצוּ ב, וּ בקוֹ ל  בּ מרירוּ ת אליכם וירדה
להצּ יל, יכוֹ ל ׁש לּ א וּ כאי ׁש  דעת , בּ לי ׁש יּ וֹ ׁש בת 

לס ּפ ד. לכם  ונאה

בּ נהיאבל ולסּפ ד לבכּ וֹ ת  לנוּ  יׁש  אנוּ  ֲָ
יוֹ ם  בּ כל רוֹ אים ׁש אנ וּ  וּ במרירוּ ת ,
וי וֹ צאים, נכנסים ה ּמ דבּ ר  ו ׁש וּ עלי חרב, ההיכל

וּ בוֹ כים. ר וֹ אים ואנ וּ  בּ תוֹ כ וֹ , היּ ענים וׁש וֹ רקים

ּפ ינ וּ בעד וׁש וֹ כבים נבוֹ כים יוֹ ׁש בים ׁש אנ וּ  ְ
רגליה  נעימוּ ת קוֹ ל ׁש וֹ מעים אנ וּ  בּ עפר,
את  ורוֹ אה יוֹ רדת הלּ ילה, ׁש ל  מׁש מרוֹ ת  בּ ׁש ל ׁש 

יוֹ ׁש בים אי נכנסת (חרבים)היכל ּה , נ שׂ רפים. 
וּ מילּ לת, וג וֹ עה למק וֹ ם, מּמ ק וֹ ם להיכל , מהיכל

נפׁש נ וּ . ועל עלינ וּ  וּ בוֹ כה

בּ כיּ תּה ואנ נעימוּ ת לקוֹ ל מתעוֹ ררים ְָ
אחריה, ה וֹ לכת ור וּ חנוּ  ויללוֹ תיה,
ולא  והוֹ לכת, ּפ וֹ רחת ׁש עה וּ לפי אליה. וּ פוֹ רחת
ונ ׁש ארנ וּ  הוֹ לכת ׁש ה נּ ה דבר, ידענ וּ  ולא ׁש מענ וּ ,
צוֹ עקים, דעת. בּ לי רוּ ח, בּ לי י ׁש נים, נבוֹ כים,

איכה. ואוֹ מרים 

,נינ כּ אב ׁש ל מרירוּ ת קוֹ ל ולילה לילה בּ כל ִָ
למּט ה, הרקיע מרוּ ם  נׁש מע ציּ וֹ "ן  ׁש ל 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לרקיע, כה)וּ מ ּמ ּט ה "ה'(ירמיה 
ׁש אג קוֹ לוֹ  יּת ן  קד ׁש וֹ  וּ מּמ עוֹ ן  יׁש אג  מ ּמ רוֹ ם 

נוהוּ ". על  יׁש אג

ו ׁש וֹ אגת ראית בּ בכיּ ה, מכוּ נת היא הלּ ילה ְִֵ
למּט ה, י וֹ רדת למעלה. הרקיע מר וּ ם
חרב, מקוֹ מּה  ורוֹ אה החיצוֹ ן, הּמ ז בּ ח  למקוֹ ם

בוֹ . נמצא לא מקוֹ ם וכל בטמאה, גּ וֹ עה טמא 
ואוֹ מרת: מריר וּ ת, ׁש ל  בּ קוֹ ל צ וֹ וחת וּ מילּ לת,
בּ כּמ ה  אוֹ תי ׁש ר וּ ית ּפ רנסתי  מז בּ חי, מז בּ חי,

קד וֹ ׁש ים. טהוֹ רים  עוֹ לוֹ ת בּ כּמ ה נ ּס וּ כים,

היוּ ל  הממנּ ים , ה גּ דוֹ לים הּק ד וֹ ׁש ים, האי ׁש ים ָ
עדּ וּ נים, אוֹ כלים  . מּמ וּ שׂ מחים  רוים 

הרקיע. בּ רוּ מי  חלקיהם ב(ועּת ה)וּ מחלּ קים נתנ וּ  
אוֹ י ,עלי ׁש נּ ז בּ ח וּ  בּ ני  קדוֹ ׁש ים. חסידים  נבלת
הממנּ ים  הגּ דוֹ לים  האי ׁש ים וכל מדּ מיהם. לי 

צוחוֹ תיהם. לקוֹ ל  מּמ קוֹ מם נפל וּ 

ביאראלּ ים י א וֹ תם וּ בוֹ כים צוֹ וחים בּ חוּ ץ ְִ
היה  הּק דוֹ ׁש  ׁש מוֹ  ׁש א וֹ ת קדוֹ ׁש ים,
לקוֹ ל  ועוֹ מדים. שׂ מחים הם  וּ בוֹ  עליהם, מתעּט ר
לרוּ מי ועלתה  מהם , ּפ רחה  ה זּ וֹ  הא וֹ ת בּ כי וֹ תיהם
זהוּ  וּ מי לּ לת. ׁש בּ וֹ כה כּ נקבה ונׁש ארוּ  מרוֹ מים.

לג)ׁש כּ תוּ ב חצה ".(ישעיה צעקוּ  אראלּ ם "הן 
חוּ צה. צעקוּ  יו "ד, בּ לא אראלּ ם

בּ נבלוֹ ת מז חי א וֹ תי ׁש הרוית אחר מזבּ חי , ְְִִ
נפׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  קדוֹ ׁש ים, חסידים בּ נים

א וֹ ת אמצא איפה נגנז ּת . ,עלי ?ונׁש מתם 
 ׁש עלי האׁש  בּ קוֹ ל איפה וּ בוֹ כה וּ מילּ לת  גּ וֹ עה ? 

עצוּ ב.

ׁש ל ת  צד  בּ כל  קדוֹ ׁש ים , גברים אלפי  ֵֶ
ׁש היוּ  הם העוֹ לם , צדדי  אר בּ עת
וּ מילּ לים  עּמ ּה , ירד וּ  יוֹ ם , בּ כל קרבּ ן  א וֹ כלים
אלּ א  הי וּ , ויוֹ תר  העוֹ לוֹ ת . מז בּ ח  על וּ בוֹ כים

ׁש התמעטוּ .

 אחרת,ואפ בּ רוּ ח בּ חוּ ץ, ׁש עוֹ מדים אוֹ תם ֲִַ
והּפ דרים, האיברים  מאוֹ תם ׁש רוים
על  וּ מי לּ לים  גּ וֹ עים צוֹ וחים , ה לּ ילה בּ ראׁש ית 
ה ּמ קוֹ ם  אבוּ סוֹ , ׁש א בּ ד לחמוֹ ר אוֹ י  ה זּ ה. ה ּמ ז בּ ח
הגּ ברים  נהמת ראה מי  מּמ נּ וּ . ׁש ּמ תרוּ ה 
וּ מ ּמ עלה  למעלה, מ ּמ ּט ה בּ גּ בירה , ה ּק דוֹ ׁש ים

למּט ה.

ׁש ל תחצ ה נּ קדּ ה  אוֹ ת ּה   ֹלתו נכנסת ה לּ ילה ֲַ
ר וֹ אה  הּק ד ׁש ים, קדׁש י בּ ית  מקוֹ ם  צ יּ וֹ ן ,
מוֹ ׁש בּה  בּ ית מקוֹ ם ונטמא ׁש נּ חרב, א וֹ תּה 
למעלה, מּמ ּט ה עוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה וּ מּט תּה ,
הכּ ר וּ בים, בּ מקוֹ ם  מסּת כּ לת למּט ה , וּ מּמ עלה 
מּט תי ואוֹ מרת : קוֹ לּה  וּ מרימה מר, בּ קוֹ ל  צוֹ וחת 

מוֹ ׁש בי בּ ית  מקוֹ ם !מ ּט תי, 

כּ תוּ בעל הזּ ה ג)הּמ קוֹ ם מ ׁש כּ בי(שיר  "על  ַ
גּ וֹ עה  הגּ בירה. מ ּט ת מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת".
ה ּמ קוֹ ם  מקדּ ׁש י, מקוֹ ם  מּט תי, ואוֹ מרת: בּ בכ יּ ה 
והכּ ּפ רת, הּפ רכת בּ ית הּט וֹ בוֹ ת , ה ּמ רגּ ליּ וֹ ת ׁש ל 
אבני ׁש ל  רבבוֹ ת  אלף ׁש ים  עליו  סוֹ מכים ׁש הי וּ 
מסּת כּ לים  ׁש וּ רוֹ ת , ׁש וּ ר וֹ ת סדרים, סדרים  יקר,
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לארבּ עה  עלי מ צּ עים  רּמ וֹ נים סדרי זה. על  זה
. בּ ׁש ביל עמד העוֹ לם  צדדים.

ׁש וֹ כב ר וה וּ א אלי, בּ א היה בּ עלי  העוֹ לם, ִ
וכל  מּמ נּ וּ , רציתי מה וכל  זרוֹ עי , בּ ין
ועזב  אלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה, בּ זּ מן  עוֹ שׂ ה רצוֹ ני

ׁש די.(ושׂ ם) בּ ין  וּ מׁש ּת עׁש ע מדוֹ ר וֹ  בּ י 

אלי מתי בּ אה כּ ׁש הייתי זוֹ כרת  אינ מּט תי , ִִָ
הּת ינ וֹ קוֹ ת  ואוֹ תם לב, וּ בטוּ ב בּ שׂ מחה 
בּ כנפיהם  מכּ ים כּ נג דּ י, י וֹ צאים היוּ  העלמים

לק בּ לני. בּ שׂ מחה 

אי העפר  ורוֹ אה מּמ קוֹ מוֹ , קם  היה  ּׁש ב ֶָָ
מ כּ אן כּ אן . ׁש היה הּת וֹ רה ארוֹ ן נ ׁש כּ ח

לכּ ל. וּ ברכ וֹ ת וא וֹ ר, העוֹ לם, לכל מזוֹ ן  יצא

צד.איח לכל אׁש גּ יח כאן. אינוֹ  - בּ עלי על ְִַַ
בּ עלי, אצלי בּ א כּ ׁש היה הזּ ה בּ זּ מן 
העלמוֹ ת  א וֹ תם וכל  חסידים , בנים כּ ּמ ה וּ סביבוֹ 

לקבּ לוֹ . מז ּמ נוֹ ת

ה ּפ עמוֹ נים והיינ ז וּ גי קוֹ ל  מרחוֹ ק  ׁש וֹ מעים ְִָ
ׁש אׁש מע  כּ די רגליו, בּ ין מקׁש קׁש ים 
מ ׁש בּ חוֹ ת  עלמוֹ תי כּ ל אלי . הכּ נסוֹ  טרם קוֹ לוֹ 
 ּכ אחר  הוּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מוֹ ד וֹ ת
יחידוֹ ת  והיינ וּ  מוֹ ׁש בּה , לבית אחת כּ ל ה וֹ לכוֹ ת

בּ אהבה. בּ נׁש יקוֹ תינ וּ  מחבּ קוֹ ת 

ּפ נית עלי  איפה הזּ מןבּ עלי, הוּ א  כּ עת  ? ְִַ
בּ כל  הסּת כּ ל ּת י  . ּב מׁש גּ יחה  ׁש הייתי
אבּק ׁש  ולא , ל א ׁש גּ יח איפה . ואינ - צד 

בּ ׁש ביל? 

 מזּמ נת זה הריני  אלי, לבא הזּ ה  בּ זּ מן  מקוֹ מ ֶ
ימי זוֹ כר  אינ מ ּמ נּ י. נׁש כּ חּת  והרי כּ אן.
וחקוּ קה  ,בּ חיק ׁש וֹ כבת כּ ׁש הייתי האהבה,
ה זּ ה  כּ חוֹ תם . ּב חקוּ ק היה וּ די וֹ קני , בּ די וֹ קנ
הׁש אר ּת י  ּכ הכּ תב, בּ חקיקת  דּ יוֹ קנוֹ  ׁש ּמ ׁש איר 
בּ עוֹ די בּ דיוֹ קני, ׁש ּת ׁש ּת עׁש ע כּ די , ּב די וֹ קני

צבא וֹ תי.  ֹבּ תו

ׁש ל עה  האוֹ ר  בּ עלי, בּ עלי  ואוֹ מרת: בּ בכיּ ה  ָ
כּ ׁש היית  זוֹ כר , אינ . נחׁש הרי  העינים 

מתע נּ גת  ואני  לרא ׁש י , מּת חת שׂ מאל מ וֹ ׁש יט 
בּ אחוה  מח בּ קת וימינ ׁש ל וֹ ם, רב על 
אהבתי תעזב ׁש לּ א  לי  ונדרּת  וּ בנ ׁש יקוֹ ת.

לי  ונ ׁש בּ עּת  קלז)לעוֹ למים. א ׁש כּ ח(תהלים "אם 
. מּמ נ ׁש כּ ח ּת י  הנּ ה ימיני ", ּת ׁש כּ ח ירוּ ׁש לים

ים אינ וׁש סיני , בּ הר  אצל כּ ׁש עמד ּת י זוֹ כר , ְֵ
עליהם,  ּׁש ּק בּ ל ו ׁש למים ר בּ וֹ א
והיינ וּ  העּמ ים , מכּ ל  י וֹ תר בּ הם  ל והתעּט ר ּת י
הרגה  ׁש פחה ואוֹ תּה  .רצוֹ נ לכל  אחרי ה וֹ לכים
וכלּ ם  הׁש גּ חּת י. ולא וּ רבבוֹ ת, לאלפים בהם
והכנסנ וּ  ׁש ם , אוֹ תם והׁש אר ּת  בּ ּמ דבּ ר , נאבדוּ 

לעמ  הּק ט נּ ים הזּ וֹ .בניהם בּ ארץ לפני ד 
.רצוֹ נ בּ ׁש ביל לפני לעמד אוֹ תם והבדּ לנ וּ 

עמד ּת יעלי , קדוֹ ׁש ים  בנים בּ כ ּמ ה ז וֹ כר, היה  ְִַ
וּ ׁש למה  דוד בּ ימי ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל לפני

 לפני ׁש עשׂ וּ  טוֹ בוֹ ת כּ ּמ ה ז וֹ כר אינ !?בּ נוֹ . 
זכיּ וֹ ת  תז כּ ר ולא חטאים , לזכּ ר ל נאה !?האם 

 עלי התהּפ כוּ   אי? 

-אני  בּ ני על  מבּק ׁש ת . ואינ -  אוֹ ת מבּק ׁש ת ֲִ
- הזּ ה הּמ קוֹ ם  קדת על  מבּק ׁש ת ואינם.
מוּ ם  בׁש לוֹ ם  היה  העוֹ לם  כּ ל נטמא. והרי
הזּ ה, בּ זּ מן נ וֹ בחים אין  הכּ לבים הזּ ה. ה ּמ קוֹ ם
א וֹ תם  וכל  וּ מי לּ לת, גּ וֹ עה בׁש לוֹ ם. היוּ  כּ לּ ם
למּט ה, צוֹ וחים  והכּ לבים למעלה. האוּ כל וּ סים

הליׁש ית. הּמ ׁש מוֹ רה בּ ראׁש ית

מז בּ ח היא מקוֹ ם על ועוֹ מדת  וּ באה, יוֹ צאת ִ
ועוֹ לה  וּ מילּ לת, גּ וֹ עה הּס ּמ ים , קטרת
ׁש ני מאוֹ תם אחד כּ רוּ ב וּ מוֹ צאת למעלה,
לּה  היה לא הזּ מן  וּ מאוֹ ת וֹ  עּמ ּה , ׁש היוּ  ה כּ רוּ בים
יוֹ נק  ׁש נּ ׁש אר, העלם ה ּת ינ וֹ ק ואוֹ תוֹ  אחד. א לּ א

ויללה. בּ כיּ ה מ ּמ נּ ה

ויוֹ רד ואז אליה , הז דּ ּמ ן  ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ְָ
כּ תוּ ב זה  ועל עּמ ּה . וּ מד בּ ר לא)אליה, (ירמיה 

כּ י מדּ מעה,  ועיני מבּ כי קוֹ ל מנעי ה ' אמר "כּ ה
."לאחרית ּת קוה  יׁש 


