
ֵסֶפר

זֹוַהר ְלִתְׁשָעה ְּבָאב
ֵחֶלק א'

ֲאָרִמית ְוָלׁשֹון  ָאב ּבַ ָעה ּבְ ִכים ְלִתׁשְ ּיָ ַ ֲאָמֵרי ַהּזֹוֵהר ַהּשׁ ְטנּו ּמַ ּבֹו ִלּקַ
ַהֹקוֶדש. 

דֹוׁש, ומאדרא זוטא קדישא, וזוהר  דֹול ְוִנְפָלא ְמַהזֹוַהר ַהּקָ ִלּקּוט ּגָ
דֹוׁש. ְבֵרי ַהזֹוַהר ַהּקָ חדש, ַמֲאָמִרים חֹוְצֵבי ַלֲהבֹות ֵאׁש ִמּדִ

ִהיר -  ְוהֹוַסְפנּו ַמֲאָמִרים: ִמְדָרׁש ֵאיָכה - ִמְדָרׁש רּות - ֵסֶפר ַהּבָ
הקנה  ספר   - הפליאה  ספר   - נֹות  ּוָ ַהּכַ ַער  ׁשַ ָהֲאִריַז"ל:  ְתֵבי  ּכִ
ְוֶקַטע.  ֶקַטע  ְלָכל  ָהִעְנָין  ְמִצית  ּתַ ּכֹוָתרֹות,  ִעם   - הרקאנטי   -
א  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ם  ַקּיֵ ּנְ ׁשֶ ּוִבְזכּות  ועוד,  ּסּוק,  ּפִ ִסיָמֵני  ּבֹו  צּוָיין  ְוֵכן 
יִטין ס"ז(, נּו ִמּדֹוַתי )ּגִ ַני ׁשְ ר יֹוָחִאי ְזָי"ע, ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ  ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ

"ָא. ְבּ א ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל" ּבְ ה ְל"ּוּבָ ִנְזּכֶ

יצא לאור חודש אב תשע"ג על ידי "מפעל הזהר העולמי"
סניף בת ים רחוב בר יהודה  50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל

טל: 052-7651911



מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 
 מיליון של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.

האם יש מחשב 
שיוכל לחשבן את 

הזכות הגדולה 
שיכולים לזכות בכסף 

קטן?

לפרטים: 052-7651911
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הקדמה 

יקר ישיבה ובן  יהודי
מקדשות, בתי שני  חורבן על  בוכים שאנו  השבועות בשלוש לדעתעכשיו  צריכים 

המקדש? בית  נחרב למה רז"לב .א. א)אמרו א , יומא  נבנה(ירושלמי שלא דור כל 

בימיו  נחרב  כאלו בימיו, המקדש חלק בית לנו  יש  שצריך, מה עושים  לא אנו  ואם  ,

כדי לעשות צריך  מה לחקור עלינו  כן  ואם  בימינו , המקדש בית  נבנה  שלא בזה

מקדשנו . בית שיבנה

בחר  שלא על היה הראשון אדם חטא
החיים בעץ  להתעסק

הקדוש) והזוהר הנסתר  חכמת (דהיינו

כ "ו -כ "ז)הקדוש בזוהר  חיים (בראשית  ורבי
זצ"ל  לשערויטאל (בהקדמה

בראשית) בפרשת הזוהר פי  על ורבי ההקדמות  ,
מביאו מברסלב  ידים נתן נטילת (בהלכות

ערלה) האדם :והלכות את  פיתה הנחש
להיות יכול הוא הדעת עץ  ידי שעל בגאווה 
ולשלוט כביכול, עמו  ולהתחרות  כאלקים,

העולם  כל מעץעל לקח  הראשון אדם .
החיצוניות, החכמות כל שורש ולאהדעת ,

הקדושה , התורה החיים בעץ להתעסק  בחר
השם  את דרכה ולהשיג  הקבלה, חכמת 
ועד מאז החטאים כל שורש  והוא יתברך ,

הנחשהיום של  הרע ללשון שהאמין
ומאז הארור, הקדוש , זוהר ללמוד  רצה ולא

ורע, מטוב מעורב העולם כל  הלאה  ועד
את להחטיא שגרמו רב הערב יצאו ומשם

ישראל. האלקי בני מורינו ביאר ובאריכות
זצ"ל  ויטאל חיים לשעררבי  (בהקדמה 

בראשית) בפרשת הזוהר  פי על ההקדמות 

ללמוד בחר שלא הוא הראשון  אדם שחטא
ובגלל הקדוש , חכמתזוהר מללמוד שנמנעו 

שני חורבן גרם הקדוש  וזוהר הקבלה 
בתשובה ישראל בני שישובו עד  המקדשות

הקדוש. זוהר ללמוד 

אבינו  אברהם עד הדורות  כל פגם
להכיר  הקבלה, תורת  למדו  שלא

בוראם

נתבארוזה "הנה זי "ע: המרח"ו לשון
עון  כי  הזה [במאמר] אחר במקום
הוא , ורע טוב הדעת  בעץ הראשון אדם
שהיא החיים בעץ  להתעסק בחר שלא
ועל היסוד, פגם  בא ומשם הקבלה . חכמת 
וסדום  הפלגה  ודור המבול דור צמחו זה  .ידי
להתעסק ובחרו והבל  קין באו  כך  ואחר
ואז  הבורא. את להכיר ולא  האדמה בעבודת 
הכוכבים  את  לעבוד שהחלו אנוש  דור קם
יתברך השם את ששכחו עד  והמזלות 
בחרו קין של זרעו  הארץ. מן שמו ונשכח 
ובנינה, פיתוחה האדמה , בעבודת להתעסק 
אחר ורדפו יתברך  השם את ושכחו 
שנמחקו גרם וזה  הארץ , ותשחת המותרות ,
אז  תרנ "ו , בשנת הגדול  במבול  העולם מן 
את הוכיח  לא אבל התיבה, את ובנה נח קם
קמו כך  אחר בעבורם. התפלל ולא דורו
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אחר רדפו  כן וכמו הפלגה, דור אנשי
לשלוט גדול מגדל ובנו והמלאכות השררה

העולם, על בעניינימשם להתעסק במקום
בחכמת ובחרו ה ', נגד ומרדו  האלקים, הכרת 

יתברך  השם נגד להלחם כמבוארהקבלה
ּתֹורה  סתרי הקדוש פרשת בזוהר (ח"א ְִֵָ

ע"ב) ע"ד דף הקדושבראשית  ובאלשיך  .
עיי"ש. באריכות , מסביר נח פרשת

לבנותה והמניעה המקדש בית  חורבן 
זו  חכמה לומדים שלא על

הראשון מכל אדם שחטא  רואים אנו הנ"ל 
הקדוש, זוהר ללמוד  בחר שלא  הוא 
הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו  ובגלל 
עד המקדשות  שני חורבן גרם הקדוש וזוהר
זוהר ללמוד בתשובה  ישראל בני שישובו
זוהר לומדים לא אנחנו אם ועכשיו  הקדוש.
המקדש בית את החרבנו כאלו הקדוש,
ישיבות והראשי  הרבנים ואנחנו רח"ל,
הם  זוהר ללמוד  אומרים  לא  אם והדרשים
כי  הפלגה דור של  אבותיהם בדרכי הולכים 
כמבואר הפלגה  דור של מעשים עושים
בשער וויטאל חיים רבנו  בהמקדמת

דרךהקדמות . ומורה רב ישיבה  ראש וכל
ביום  זוהר דף  ללמוד אנשיו את מדריך  שלא

המקדש. בית את  החריב כאלו

עם לוֹ מדים הי וּ  לי, ׁש וֹ מע עּמ י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַלוּ 
הזּ הר  ספר ׁש נים, ּת ׁש ע בּ ן ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּת ינוֹ ק

◌ִ◌ִ◌ְו ּת יקוּ נים

מקאמארנא :אמר  ה ּקד ֹוׁש הרּבההרב  יׁש ָ◌ַ◌ְְִֵֵַַַַָָָָ
ׁשל  רזין מ ּללמד  ׁשּבֹורחים ְְִִִִִֶֶָֹׁשֹוטים

חּיינ ּו, הם א ׁשר הּזהר, וספר האר"י  ולּומרן ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הרע אׁשר מ ׁשיחא ּבעקב ֹות לי, ׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָעּמי
ללמֹוד ימיהם ּכל ׁשֹוקדים היּו ּגֹובר, ְְְְִִִֵֵֶַָָוה ּמינּות 
עם  ּבלּול ז"ל, האר"י וכתבי הּזהר ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹספר

והיּו טֹוב , ׁשם ה ּבעל מרן ׁשל ְֲִֵֶַַַָָָחסידּות 
רעֹות ... ּגזרֹות  ּכל לי,מבּטלים ׁשֹומע עּמי ולּו ְְְְִִִֵֵַַַָָ

ּגֹובר, ׁשהּמינּות ה ּזה  הרע לֹומדים ּבּדֹור היּו ְִִֵֶֶַַַַָָ
ה ּזהר ספר ׁשנים, ּתׁשע ּבן ּתינֹוק ִִִֵֵֶֶַַַָֹעם
קֹודמת יראת ֹו והיה ּבּה, ולהגֹות  ְְְְֲִִִֶֶַָָָָוּתיק ּונים

ויתקּים. ְְְְִֵַָָלחכמתֹו

להוציא למשה שיעזור מי אין
מגלותה השכינה

ב')ּבזֹוהרוכתוּ ב  עּמּוד כ"ח ּובגין (ּבראׁשית : ְ◌ָ◌ְְְִִֵַַ
אתקרי  ואדם מית לא  מׁשה ְְְִִֵֶָָָָֹּדא
ּבתראה, ּבגלּותא א ּתמר ּובגיניּה ְְְְִִִֵַָָָָָאיה ּו.
וכן  ּכנגּדֹו. ּכלהֹו א ּלא  עזר מצא לא  ְְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹֻּולאדם
לא ּולאדם ּביּה אּתמר  ּדאמצעיתא  ְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹעמּודא 
הדא ּגל ּותא , מן ׁשכינּתיּה ּדא ּפיק  עזר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמצא

ּדכתיב  ב')הּוא  ּכי (ׁשמֹות וּירא וכה  ּכה  "וּיפן ְְְִִִִֶַַַָֹֹ
מּמׁש, ּבד ּיֹוקני ּה איהּו ּומׁשה  איׁש". ְְִִִֵֵֶַָֹאין

ּכנגּדֹו". עזר מצא "לא ּבי ּה ְְְְִֵֵֶֶָָָֹּדא ּתמר

נקרא[ּב אוּ ר : והּוא מת , לא  מ ׁשה ולכן ֵ◌ְְְִֵֵֶָָֹֹ
ּבּגלּות נאמר ּובגלל ֹו ְֱִֶַַָָָָאדם,
ּכּלם  א ּלא  עזר, מצא לא  ּולאדם ְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחר ֹונה,
ּולאדם  האמצעי , ּבעּמּוד  נאמר וכן ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָּכנגּדֹו.
זהּו מהּגלּות. ׁשכינה  ׁשּיֹוציא עזר, מצא  ְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

ב')ׁשּכתּוב אין (ׁשמֹות ּכי וּירא  וכה  ּכה "וּיפן ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ּבֹו ׁשּנאמר מ ּמׁש, ּבדמ ּות ֹו ה ּוא  ּומׁשה  ְֱִִֶֶֶַַָֹאי ׁש".

ּכנג ּדֹו]. עזר מצא  ְְֵֶֶָָֹלא 

שכינתו  להוציא לז"א שיעזור מי  אין
הגלות  מן

מל ְך:וּ באר  ׁשמעֹון ּבמקּדׁש רּבי ּוממׁשיְך ֵ◌ֵ◌ְְְְִִִִֶֶַַַ
מׁשה ׁשל ׁשה ּבחינה  לבאר, יֹוחאי ְְִֵֶֶֶַַָָָֹּבר
זה ועל ּבגלּות , ה ּׁשכינה מן זזה אינּה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָרּבינּו
ה ּוא, ּברּוְך ׁשה ּקדֹוׁש האחרֹונה , ּבגלּות ְֱֲֶֶַַַָָָָָנאמר
למׁשה עזר ׁשּיהי ּו חכמים ּתלמידי מצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
ּכנג ּדֹו, הם ּכאּלּו נחׁשבים ּכּלם אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֻּבגלּות ,
לסּיע הּתֹורה, ּבסֹודֹות  ע ֹוסקים ׁשאינם ְְְְִִֵֵֶַַַָָלפי
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מצא לא ּולאדם ּבֹו, ונאמר ה ּׁשכינה. ְְְְֱִִֶַַָָָָָֹלת ּקּון
הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש מצא לא ּפרּוׁש ּכנג ּדֹו, ְְֵֵֶֶַָָָָֹעזר
ׁשכינתֹו את  להֹוציא אנּפין, לזעיר  ׁשּיעזר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמי

ה ּגל ּות. ִַָמן

נברא, שלא לו טוב סוד, למד שלא מי
פעם עוד ויתגלגל 

רּבינּוהמק ּב ל ה ּקד ֹוׁש, הּצּדיק האלקי, ַ◌ְ◌)◌ָ◌ֱִִֵַַַַָָֹ
צ ּדיק זכר א ּבּוחצירא , ֲִִֵֶַַַַָֹיעקב

הּבא  העֹולם לח ּיי לברכה  ּגנזי וקד ֹוׁש (ּבספרֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

קפ"ה) ּדף ּברהּמל ְך ׁשמע ֹון רּבי ּבׁשם אֹומר, ְְִִֵֵֶֶַַַַ
אמת , ּתֹורת למד  ׁשּלא ּדמי ה ּקד ֹוׁש: ְֱִֶֶַַַָָָֹיֹוחאי
נברא, ׁשּלא לֹו טֹוב הּתֹורה, ס ֹודֹות ְִֵֶֶַָָֹׁשהם
ית ּברְך, אלה ּותֹו יֹודע אדם אין זה  ְְֱִִֵֵֶַַָָָֹֹּדבלא

ועבֹודת ֹו. ואהבת ֹו, יהּודהויראת ֹו והרב  ְְְְְֲֲִַַַָָָָָ
חּיים  רּבי ּבׁשם  א ֹומר, עלינּו יגן זכּותֹו ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּפת ּיה ,
ׁשער ּבתח ּלת  ׁשּכתב  עלינּו, יגן זכּותֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויטאל 

מצוההּמצו ֹות: חּסר הרי ּכן, עׂשה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹ
ּגדֹולה ׁשהיא ּתֹורה , ּתלמּוד ׁשל ְְִֶֶֶַָָָאחד
עד ׁשּיתּגלּגל וצריְך ה ּמצוֹות, ּככל ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּוׁשקּולה 

הפרד"ס ׁשל ּבחינֹות ּבד' עדׁשּיטרח הּנזּכר. ְְְְִִִֶֶַַַַ
ּפתּיה, יהּודה  הרב  אמר ועֹוד  ל ׁשֹונֹו. ְְְְַַַָָָָָּכאן
ּכאׁשר הלויה ּבׁשעת ׁשע ֹוד עלינ ּו, יגן  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָזכּותֹו
ה ּזה לעֹולם חזר ׁשּכבר י ּתכן עליו , ְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבֹוכים

ירחם. הּׁשם ְְְִֵֵַַּבגל ּגּול,

לשמה שלא תורתו

עֹוס מי ּתֹורתֹוׁשאינֹו ּכל ... הּזהר ּבספר ק  ִ◌ְֵֵֵֶֶַַָָֹ
עסק לֹו ואין ולח ּוץ , מ ּׂשפה  ְְִֵֵֵֶֶַָָׁשעֹוסק ,
טעּות ּכּלֹו והּוא לּנפ ׁש, והארה ְְִֶֶֶַַַָָָֻּבח ּיים
להיֹות א ּלא  ּבּתֹורה עֹוסק ואינֹו ְְְִֵֵֶַַָָָורּמא ּות,
ה ּדֹור ּגדֹול  ורא ׁש רב  להיֹות  ׁשם, ְְְְִֵֵֵַַַֹמאנׁשי 
ולא חּיים לֹו ואין הּברּיֹות , על  ְְְְְִִִֵֵַַַָֹּולהׂשּתרר

ּבח ּיים. ִֵֶַַחלק

הב  הב הצועקים ככלבים

ּבספרֹוהרב ּכתב מקאמארנא  הּקדֹוׁש ָ◌ַ◌ְְְִִַַַָָָָ
האחרֹון, הּזה ּבּדֹור - הּברכה": ְֲֵֶַַַַַָָָ"היכל

וכתבי  ותּקּונים הּזהר ּבספר ע ֹוסק ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי 
ּבלּולה לּנפׁש, מ ּמׁש ח ּיים ׁשהם האר"י ְִֵֶֶֶַַַָָָָָמרן 

ּופ ֹוסקים, ּובתלמ ּוד  ּובמ ׁשנה  ידעּבמקרא  ְְְְְְְִִִֵַַָָ
מּׂשפה ה ּוא ׁשעֹוסק , ּתֹורת ֹו ׁשּכל ֱִֵֶֶֶָָָָָָנאמנה 
והארה ּבחּיים עסק לֹו ואין ּכדֹואג, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָולחּוץ,
עֹוסק ואינֹו ורּמאּות , טעּות  ּכּלֹו וה ּוא ְְְֵֵֶֶַַָָֻלּנפ ׁש,
רב להיֹות ׁשם, מאנׁשי  להיֹות  אּלא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבּתֹורה 
ואין  ה ּברּיֹות , על  ּולה ׂשּתרר ה ּדֹור ּגדֹול  ְְְְְְִִֵֵַַַָֹוראׁש

ּבחּיים  חלק ולא חּיים ּבת ּקּוני לֹו ּוכדכתיב . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹ
לרּצֹות לגּבּה ּדיתער מאן ּבנּו לית  חדׁש: ְְְְִֵַַַַַָָָָֹזהר
וליליא יֹומא ּבכל צוחין ּבעלּה, עם ְְְְֲִִֵַַָָָָָלּה
וצוחין  קּוׁשין , ּבכּמה ּפה, ּדבעל  ְְְְְְְִִֶַַַַָָָּבא ֹוריתא
עּותרא לן הב הב, הב  ּדאמרין ּככלבין ְְְְְִִַַַָָָָָּבּה
לסלקא ּדיׁשּתּדל מאן ולית  יקרא , לן ְְְְְְִֵַַַָָָָָָהב 
חּיים  ארחֹות י ּׂשיג  לא ּובו ּדאי  ְְְְִִִִַַַַָָֹלׁשכינּתא.
הרב מרן וכתבי הּזהר, לּמּוד  ידי על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹא ּלא

לׁשֹונ ֹו. ּכאן עד  ּבלבד, ויטאל (היכלחּיים  ְְִִִֵַַַַָ◌ַ◌

הזּ וֹ הר א וֹ ר  – י"ט  ז', עקב  פּ ר שׁ ת  קאמארנה  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכה

י ') .פּ רק  ֶ◌ֶ◌

נפש  פיקוח ספק

לעסוקכעת עיתים לקבוע להתחיל הזמן
אפילו לדחות ולא  הקדוש הר בזו
תהליכי  את  לעבור עצה  שום אין אחד . יום

ידי על רק  ם וחסדי ברחמים הגאולה 
הקדוש בזוהר כמפורש הזוהר, לימוד 

מהימנא ברעיא נשא  ע"ב)פרשת  קכ "ד (ד'

למיטעם  ישראל דעתידים ובגין וז"ל
יפקון  הזוהר ספר האי  דאיהו דחיי  מאילנא

[עכ "ל ] וכו '. ברחמי  גלותא מן  זכורביה (לא

עושים  ישראל  עם כל שאם  שכתוב בחז"ל לי

נזכר רק ברחמים , תבוא הגאולה תשובה,

אם  נזכר לא  אבל  הגאולה , את  מביאה  שהתשובה 

לימוד של העצה לגבי מאידך ברחמים , או בדין

ברחמים) הגאולה את מביא  שזה  נזכר ,הזוהר
גלוי  לאחר לפנימיות שיכנס  מי כן כמו
בהם  לי  "אין בהם שנאמר בימים המשיח



באבהקדמה|ד  לתשעה  זוהר

ללימוד שנכנס למי  כלל  דומה  אינו  חפץ"
אינך אם וגם הגלות . בזמן הפנימיות 
יש אולי  חושב  ואתה לקיצים, יותר מאמין
מצד לחשוש לך  מותר בזוהר, אחר פירוש 
גוג מלחמת  והרי אמת , זה  אולי הספק 
ישראל, כלל של  נפש פקוח היא  ומגוג

מ"ח : זוהר תיקוני  הים [עיין ומגוג  שבגוג 
הדם  מרוב אדום צבע יקבל הגדול

מחללין שישפך נפש פיקוח ספק על גם  ,[
מישראל, רבים להציל וביכלתך  השבת, את
הזוהר את  ללמוד  חז"ל  דברי קיום  ידי על
שמא אשנה, כשאפנה תאמר אל הקדוש,

תפנה ! החשמל )לא סוד .(תו"ד

ליעקב !!! היא צרה עת 

יה ּגּובעת ּולאּמים  גֹוים  ש"רגׁשּו ְְְִִֶָֻהזאת 
נֹוסדּו ורֹוזנים  ארץ מלכי יתיּצבּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַריק ,
את ננּתקה מ ׁשיח ֹו, ועל ה' על ְְְְִֶַַַַָָיחד 

עבתימֹו" מּמּנּו ונ ׁשליכה (תהילים מֹוסרֹותימ ֹו ְְְֲִִֵֵֶַָֹ
א-ג) ב ולאפרק מּגֹוי ונכחידם לכּו ְְְְְִִֵַָֹ"אמרּו

עֹוד" י ׂשראל ׁשם ה ').יּזכר פ "ג (תהלים ְִִֵֵֵָָ

לימוד  חוסר מפני הדורות ירידת
הקדוש  הזוהר

רבתלמידי והערב  מתמעטים חכמים
ואפיקורסות ומינות  מתגברים,
פרצות ופרצו  העולם את  להציף ירדו 
הקודש בארץ  גזירות וגוזרים ה' בכרם
היהדות ותורתו  ה ' עם  על לארץ , ובחוץ
הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית 

ישראל. ובחורי

מיעוטסיבת בשל היא  הדורות ירידת
שהוא הקדוש, הזוהר לימוד 
כמו למוטב  שמחזירם שבתורה המאור

בירושלמי  ו)שכתוב דף  חייה(חגיגה  "א "ר :
תורתי  את  שמא  אוותרה, עזבו אותי בא  בר

שמרו, ותורתי עזבו  אותי  שאילו שמרו,
שבה [האור] אצלי השאור מקרבן היה

למוטב] הירש[מחזירן נפתלי בן דוד  "הרב
העדה " "קרבן פירוש המחבר בעל פרנקל,

הירושלמי התלמוד -על שבה השאור ד "ה 
התורה ""פירוש לסודות .רמז

הגאולה מעכב

ללמודלמדיםונמצינו יכול  שהיה שמי
ענוש למד ולא הסוד בתורת 

הגאולה! את  ומעכב כך . על  (זוה"קיענש 

עוד ועיין ז "ל , הגר"א כתב וכן  מ"ג  תיקון ל ' תיקון

פ"י) משלי ככרוכיאבמדרש צווח זה ועל - .
הרבים: מזכה אנחנובספר אם לנו, יעזור מה

בשביל פועלים לא אבל להגאל, רוצים
הגאולה ? קירוב ומהו הגאולה ? את  לקרב 

וטהרה  קדושה  שלמה  האדם תשובה  (קדושת

שיש [וכידוע באמת המאכלות  כשרות כולל

"מהודר"] בהכשר ואפילו  זה בענין  גדול מכשול 

וכו') הגויים  מדרכי התרחקות והלבוש ;ההתנהגות
הקדוש ! הזוהר עכ "ד .ולימוד

מחריב  הקדוש  זוהר לומד שלא  מי
העולם את 

תנינא)הזוהרבתיקוני  נתיב ל' כתוב(תיקון
לאשתדלא בעאן "דלא אלו על 

הקבלה" בחכמת בחכמת  לעסוק  רוצים (שלא 

חרב,הקבלה) עניות , שגורמים להם "אוי
בעולם" ואבדון והרג  מובן ביזה, וזאת  עכ "ל, ,

הגמרא  פי ג.)על ובע"ז פ"ח. "התנה(שבת
אם  ואמר בראשית  מעשה עם הקב"ה

מוטב תורתי את  מקבלים (אתן ישראל

אתכם מתקיימין) אחזיר  אני  לאו , ואם 
השמעת "משמים דכתיב ובוהו", ל"תוהו
בתחילה, - יראה " "ארץ  - תורה מתן  - דין"
ותחזור התורה  ישראל יקבלו  לא  שמא
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כשקבלוה - "ולבסוף " - ובוהו לתוהו הארץ 
כלומר, "שקטה ", - ונשמע בנעשה

"נ על כשהבטיחו שקטה, אז ונשמע", עשה 
הדברים  "כל כתוב  אם לשאול, אפשר זה
א"כ שמעו , כבר הרי נעשה ", ה' דבר אשר
שמיעה אלא , "ונשמע"? האמירה מה
תורה כי  "מדוע", להבין סברא , מלשון
תורה לעשות , "מה " לנו אומרת  שבכתב 
והזוהר לעשות , "איך " לנו אומרת  פה  שבעל
לעשות, "למה " לנו  מסביר הקדוש
מובאת תבוא כי שבפרשת  היא, וההוכחה 
"למען  כתוב הפרשה  ובסוף  התוכחה,
כלומר, תעשון", אשר כל את  תשכילו 
שלא מה תתקנו  עכשיו  עונשים, קיבלתם
מה תבינו ב"שכל" "תשכילו" קודם, עשיתם

לעיל. הגר"א וכדברי עושים, שאתם

לא ילמד ולא בעולם נברא שלא טוב
פה שבעל תורה ולא שבכתב תורה 

מ"ג)הזוהרובתיקוני פי(תיקון כסאעל 
שגורם מלך מי  וכך  כתוב, ,

שבעל  מתורה  והחכמה , הקבלה שתסתלק
רק שיש  ואומרים שבכתב, ומתורה פה 
ילמדו שלא וגורם ובתלמוד , בתורה פשט 

נבראהקבלה  הי-ה שלא היה  טוב לו "אוי
ולא שבכתב תורה  לא ילמד ולא בעולם
העולם  שמחזיר  לו שנחשב פה , שבעל תורה
ואורך בעולם עניות  וגורם ובוהו, לתוהו

שבכתבהגלות " תורה לומד  אם ומסביר,
פוגם  קבלה, לומד ולא פה  ל  שבע ותורה 
שבירת ליסוד  העולם ומחזיר בלימודו 
עם  - היה ואם  הקליפות  שמגביר הכלים

כך, כל  פוגם לא  לפחות  יוודעהארץ, ממנו
שלומד למי השכר וגודל החיוב גודל

בעלמא ,הקבלה בגירסא הזוהר לימוד  כי  ,
ללמוד יזכה  אם שכן וכל עולמות  בונה

חד, א  מאמר פירוש תיקון ולהבין בו  יעשה

יעשה שלא מה  אחת  בשעה למעלה 
תמימה שנה  הפשט ודאי בלימוד אלא  ,

מעטרו אין אם כלום, אינו  השנה כל לימודו
וישוב גלגולו יתקן אם הקבלה, בלימוד
מרוצה, להיות  הארץ תחזור קבלה , ללמוד 
מתי  השואל, ישאל הנ"ל ולאור - עכ"ל.
הזוהר את  ללמוד להתחיל צריך  גיל ובאיזה
הברורים, חז"ל  דברי את אציג לכן הקדוש,
פנים, לשני משתמעת שאינה  בצורה

קידושין במסכת ל.)וכדלהלן: אומרת(דף  :
שליש שנותיו, אדם ישלש לעולם  הגמרא 
בתלמוד , שליש במשנה, שליש  במקרא,
מתרצת חיי ? כמה  יודע מי  הגמרא , שואלת
רש"י  אומר זה  על  ליומי . צריכא , לא הגמרא 
השבוע, ימי את לחלק  "ליומי" הקדוש,
אפשר זה על גם התוס', עליו  מקשה 
התוס', ומשיב  חיי, כמה יודע  "מי לשאול
י  הר זה, ולפי ישלש, עצמו יום ו יום בכל 

כמובטחחובת - זוה"ק , ללמוד אחד  כל
לסוף  לאתגליא  דא חכמתא  "עתידא 
על  להתחיל, יכול  גיל  ובאיזה  ממתי  יומיא ",
"מי  הגמרא שאלת  את לשאול אפשר זה
אחד כל  חובת  וממילא חיי" כמה יודע 
יום. בכל  ה "פרד"ס" להשלים תורה, הלומד 
מאמרות בעשרה בפרק הקדוש השל"ה  -
כריסכם  שתמלאו אחר בזה"ל : כותב 
אחר אזי  ויום" יום "בכל ופוסקים  מתלמוד
בלימוד ותדבקו מהיום יפה  חלק  תבררו  כך 
גדול  ודביקות  קדושה  בתוספת  החכמה זו

עכ "ל. ויתברך, יתברך בו 

תינוקות  אפילו המשיח, לימות  קרוב
החכמה סודות ידעו  שבעולם 

סעיףהקדושבזוהר  ובהסולם קי"ח  (וירא

וז"ל :ק"ס) קרובכתוב, וכשיהיה 
שבעולם  תינוקות  אפילו המשיח, לימות 
זמן  ובאותו החכמה , סודות  למצוא עתידים
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לכל יסודיתגלה  לספר בהוספה  - עכ"ל. ,
לימוד על דההגבלות כתוב י"ג  פ' יוסף
מפי  ולא  מקובל מפי שילמד  כגון הקבלה
ספר לימוד  על נאמר לא  זה  וכו ' כתבים
שלמה רבי הגה"צ אמר וכן עיי"ש, הזוהר

רבו משם זצ"ל  חיים בלוך זצ"ל"החפץ 
הגבלה , שום ין א הזוהר, ספר לימוד שעל
מעורר חיים החפץ  והיה מדרש , רובו כי
של הזוהר את  שבת  כל שילמדו לכולם

לבחורים  ואפילו פרשה, -אותה  עכ "ל. ,
זי"ע  מקאמארנא  אייזיק  יצחק  רבי הגה"ק

חסדבספרו  מ"כ)נוצר פ"ד אבות פרקי (על

שבורחים  שוטים הרבה  יש  וכן וז"ל: כותב ,
הזוה וספר האר"י מרן של רזין מללמוד
אדם  חיות  ממש, חיינו , הם אשר ר
עמי  ולו הזוהר, בספר תלוי הישראלי 
גובר, שהמינות  הזה הרע בדור לי  שומע
ספר שנים תשע בן תינוק עם לומדים היו
יראת והיה בו , להגות  והתיקונים הזוהר
אבן  בספר - לחכמתו. קודמת  חטאו 
מוילנא מהגר"א כ"ז סע' פר"ח שלמה 
חיים  הם התורה פנימיות וז"ל: כתוב זי"ע
והחיצוניות הנפש וא שה הגוף לפנימיות 
אין  ב "סוד" "והעוסקים הגוף לחיצוניות
וניתן  עכ"ל. בהם" להתגרות  יכול יצה"ר

תלוי שזה להסיק  הקדמת(כהנ"ל)מכאן ב
לחכמתו. חטאו, יראת 

גדול  צירוף  יהיה המשיח ביאת  לפני

לצטטובענין רציתי  בב"א , משיח ביאת
נשא פרשת בזוה "ק  הכתוב  את

כביציאת(קכ"ד.) יהי-ה  האחרונה שבגאולה
אראנומצרים מצרים  מארץ  צאתך  כימי (ככתוב

בני נפלאות) עלו "וחמשים" שם שכתוב 
חז"ל, ודורשים - מצרים , מארץ  ישראל 
הפסוק על ברש"י וכן ובמכילתא במדרש 

בי" ח')"וימרו פסוק כ' של (יחזקאל  שרובם

שעלו ואלה אפילה , ימי  בג' מתו  ישראל 
מחמש אחד  או  מחמישים "אחד  רק היו
שעם  ואומר הזוה "ק  ממשיך וכן - מאות"!!!
שנאחזו "אלו  תורה, כבמתן יחולק  ישראל 
ויכנסו יזכו ה"זוה "ק " שהוא  החיים בעץ 
הזו"ה"ק למדו שלא ואלו המשיח, להיכל
סקול  כי נאמר עליהם להכנס, עכשיו וירצו 
אותך , אשאל  זה  ועל יירה", ירה או יסקל

להמצא ?? רוצה אתה קטיגורי-ה באיזו 

הסולם בעל מרן כ"ק עם  שהיה  מעשה
השואה לפני האריז"ל  נשמת 

הסולם:סיפר  בעל של נכדו מאשלג, הרב
רבות כה פועל  אני מדוע תשאל, אם
אשיב לא ? ואחרים הזוה"ק  לימוד להפצת

משום לך : מוסרית  כחובה  זאת  חש  אני
הקדוש, סבי עם שהי-ה  בשנים מעשה  כי

תרע"ט - "ז )תרע למנינם 1919– 1917)

כ"ק רץ  הראשונה, העולם מלחמת לאחר
לגדולי  ופנה זי"ע "הסולם" בעל הגה "ק  סבי
שיורו בפניהם והתחנן באירופה  ישראל 
הזוה"ק ללמוד וחסידיהם לתלמידיהם
בלימוד החיוב  על בספה"ק  הנכתב והוכיח 
בתירוצים  תחנוניו  דחו  לצערנו אך הזוה"ק,

תרע"ט בשנת סבי (1919)למיניהן, צעק
ונותנים  בשמים!!! הגזירה  שנגזרה  הקדוש
לא ששם ישראל, לארץ  לברוח  שנה  20 לנו
לכנות החלו זאת, כששמעו חורבן!!! יהיה
שראה ומאחר "ציוני" הקדוש סבי את

שום (לכאורה)שכ"ציוני" יותר לו אין
החליט הזוה"ק, לימוד  עידוד על השפעה
בשנת זאת  ועשה  ישראל, לארץ לעלות

שואת(1921)תרפ"א פרצה  ולצערנו !!!
תרצ"ט בשנת ימ"ש בדיוק(1939)הגרמנים

תרע"ט משנת  שנה  לצערי,(1919)20 !!!
השואה, יוצאי יהודים , של רבות עשרות 
שנה מ-40 למעלה  לפני  זאת  לי סיפרו
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שלא וחבל צדק  שלך  סבא "כמה לי  ואמרו
לו"!!! ששמעושמעו אלפים, שיש (בטוחני

האמת) ויודעים  מאבותיהם  זו וכיון מציאות  ,
ל  הגישה  נשתנתה  לא הזוהרשעדיין לימוד

ואיני  הקדוש, מדבריו שוב  חוששני הקדוש,
עצמה על ח"ו תחזור שההסטורי-ה רוצה

וד "ל. צדק "!!! שהוא  "כמה יאמרו ושוב 

גאב"ד  מהגה"צ ומרה גדולה  זעקה 
שליט"א האלמין

זוהר  ללמוד אמרו  לא כי - הגיוס גזירת 

נע ׂשה,"וּ מר דּ כי א ׁשר ּכל את ידע  ָ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ֲֲֶֶַַָָָ
ּבגדיו את  מרּדכי ְְְֳִֶַַַָָָו ּיקרע
וּיזעק העיר ּבתֹוְך וּיצא  ואפר, ׂשק ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוּילּבׁש

ּומרה". גדולה ְָָָָזעקה

למדוגזירת שלא בגלל באה, הגיוס
התורה ופנימיות  הקדוש זוהר

ובכוללים. בישיבות 

וניסןהלכנו אדר בחודש כל כבר (שהתחיל

ודיברנוהסיפור) הישיבות  לראשי
ולא הגזירות, את למנוע וחשיבות  הזוהר על
לפני הסולם בעל של הסיפור  את זכרו נעננו,

בארוכה)השואה  הישועה ובזוהר לעיל , (כמפורט

שנית ! נטעה לא בואו

ואפיקורסותהעיתונים מינות  מלאים
ממשלה "הראש שם: כתוב 

וכו". אשם  פלוני  אשם,

הם הוא  אשמה , לא  הממשלה  אשם, לא 
זמן, בזבוז ממש זה המקל, רק
ולדבר ולכתוב  הממשלה , את להאשים 

אנחנו!עליהם, זה הם. לא מבארזה  [כך
פעמים]. הרבה חיים החפץ

אבל בואו - הקדושים  יוסף מאחי ונלמד
אנחנו! אשמים -

בואולהאשים  יעזור, לא  זה  השני את
שיהיה לפני  המעוות  את  נתקן 

מדי! מאוחר

חמורה! אזהרה 

הקדושותאם בישיבות זוהר ילמדו  לא
את שיסגרו רק  לא  - ובכוללים 
אלא ח"ו, לצבא  ילכו והבחורים הישיבות,
תרע"ד , בשנת  שהיה כמו יהיה שלא  ח"ו 
יהודה  לרבי יהודא לחם בית בהקדמת (כמבואר

אור ובעלוני  הזוהר אור ספר ראה  זצ"ל, פתייה 

(35-185 מלחמתהזוהר הייתה זה אחרי  ומיד  ,
הסולם  בעל הזהיר ואז הראשונה , העולם
העולם  מלחמת הגיע ואז בקולו , שמעו ולא 
שש עלה המחיר - רח "ל השואה השניה 

ק כךמיליון אחר שיארע ומה רח "ל , רבנות
[עיין  מאליו  מובן כי לכתוב , צריך  לא  כבר
זוהר קי"א , סנהדרין יג , זכריה בנבואות 
הזוהר כח כ "א , זוהר תיקוני  ז', שמות 
ועוד 1-210 הזוהר אור עלוני  א-ח , חלקים
הזוהר מחלקי כבר  לנו יש  ובצבא ועוד],
רוצים  אתם אם  לחיילים, שאומרים הקדוש,
אפילו וכולם אתכם, יציל  זה  רק  לחיות ,
זוהר ולומדים  כבר קוראים החילונים אחינו
זה ידי  על  חזרו  הרבה והרבה הקדוש,
לחזור, בדרך  והרבה יתברך, ולבורא ליהדות
מה החליטו  לא  עוד  ישיבות  מהראשי וקצת 
וזה בתשובה , יחזרו באמת  ושמה לעשות ,
הממשלה, ראשי  ה' שליחי של השליחות

שלוקה, המקל על ברוגז שלחאתם מי 
אותו? שלחו  ולמה  אותו,

כל ומי את לקחת תרע"ד בשנת  שלח
ומי  לצבא , הישיבה בחורי הצעירים
של  הריגתם על  אשם ומי - אותם? הרג 

כותב  ומה - יהודים? מיליון מנחם ששה  רבי
שלימה איפה על בהסכמתו  ?מענכין



באבהקדמה|ח לתשעה  זוהר

והמלחמותכי והגזרות דישראל עניות 
גורם  בעצמו הוא  וההריגות , המשסות 
הקבלה, בחכמת  עוסק שלא  מפני לזה,
דלותו על  חייב העני מעלה של ובפמליא 
נקרא זה כל הריגתו, על  ההרוג ושפלותו ,
גם  אשר לחבירו, אדם שבין חטאים
מיום  לנו  אוי עליהם, מכפר אין יוה"כ 

והתוכחה. הדין

איפה על  מענכין מנחם רבי הסכמת 
שלימה

המבהיל ומה המאמר על  נשא בני ישיבו
זוהר ל)בתיקוני דגרמין :(תקון לון  "וי T

ולא העולם מן משיח של רוחו ליה  דיזיל
יבשה התורה  את  עושים שהם לעולם ישוב

הקבלה  בחכמת  להשתדל רוצים וכו",ולא
הללו המאמרים של  חיל  נפישא כמה
של  לבו  חדרי  לפנים לפני ויורדים שנוקבים

האמיתי, המאמין שערותיואדם תסמרנה 
כי ליבו על  בהעלותו חידודין, נעשה  ובשרו
והמלחמות והגזרות דישראל עניות 
לזה גורם בעצמו הוא וההריגות  המשסות 
ובפמליא הקבלה, בחכמת עוסק שלא מפני
ושפלותו, דלותו על  חייב העני מעלה  של
שבין  חטאים נקרא זה  כל הריגתו, על ההרוג 
אין  הכיפורים יום גם אשר לחבירו, אדם
והתוכחה ! הדין מיום לנו אוי עליהם, מכפר

אתקול שומע לא  מי  - צועקים אחיך דמי
מיליון  ששה  הקורא, קול הקול,
על  בשמים למעלה שצועקים יהודים
ולכן  הקדוש זוהר ללמוד רצו שלא  הרבנים 
הגה"ק קולו במר צווח  וכך אותם!!!! הרגו
להסולם  הקדמתו  בסוף  זצ"ל הסולם בעל
עכשיו צועקים אנחנו  כן כמו - עיי"ש . שלו,
רבנים, ישיבות , ראשי  האדמורי"ם, כל  על
שלא דרשנים , בעלי שיעורים, מגידי
את ח"ו שיהרגו  לפני נורא , צועקים

את שיסגרו  ולפני ואברכים, הבחורים
צועקים הישיבות!!!: שלא הרבנים "אתם

על אשמים אתם הקדוש !!! זוהר ללמוד 
ויועציה !!!" ושריה  הכנסת  ולא ולא הכל

אחינו! על אנחנו אשמים  אבל

כהמן  קשה מלך עליהם מעמיד

שבני כתוב עד  תהיה  לא  שהגאולה
לא ואם  בתשובה, יחזרו  ישראל 
מלך עליהם מעמיד עושה  הוא  מה  חוזרים
גם  וכך  לחזור , מוכרחים והם כהמן קשה
שאנו כדי קשים  מלכים עלינו  העמיד  כאן
האדמו "ר מרן אמר כך  בתשובה , נחזור

שליט "א . מבעלזא

הוכחתינכון, שלא זה  בכל אשם גם אני
חזק בקול יוצא אני ולכן מספיק!!!
ב-17 שכתבתי  כמו האמת  את וכותב

רב הערב על 172ספרים מקומות מראה 310)

הקדוש) מימזוהר ותבינו הספרים את  תלמדו ,
האמיתיים!!! האשמים מן הם שמסרו וכפי

ללמוד יהודי  כל  שעל לאחרונה, השמים,
הקדוש. מזוהר פנים  כל על  אחת , דקה 

ומחכים אנחנו מוכנים  כולנו  הסוף! לפני
מתי? - השאלה גדול, למשהו

לפני אזהרה העליון מהעולם אחרונה 
תשע "ה - תשע"ג  - השואה

שלמה,חובת תשובה  לעשות השעה:
ולהתקרב הקדוש, הזוהר לימוד

עולם! לבורא  שיותר כמה 

יהודי/ה:הצדיקים לכל  זועקים עדן מגן
פה, אותנו  תשאירו "אל

בתשובה!" תחזרו

האמתכמו מעולם לאחרונה  :שמסרו
כולנו אנחנו  כי עצובים , "אנחנו
אחד אף אין עדיין הבא, לעולם בהמתנה
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[ראה הבא  עולם אין הבא . לעולם שהגיע 
השם  עבודת סידור להרמב "ן הגמול שער
העולם  להרמח"ל]. העיקרים מאמר ,319 דף 
יחזור ישראל עם שכל רק  [יהיה] זה הבא
ישראל  עם כשכל יהיה  רק זה בתשובה.

התורה". את יחיה

"שמע לי:אמרו ותלמד  לשם "תחזור
שילמדוישראל"... - בעיקר אבל

הזוהר את יעזבו שלא הקדוש . הזוהר זוהר,
שתי דקה , - בזוהר  שיעסקו להם תן לדקה,
- בזוהר. שיעסקו  אבל דקות , שלוש  דקות,
העולם  את  להביא יכולה  הזאת  הדקה 
לכן, - אחת. דקה  אחרא, מהסטרא לשחרור
לתת - שקיימת הזאת המיוחדת  הדקה 
הגאולה תבוא אז  – הכח בכל אותה

שקיים השלמה. רב הערב  כל את  לצרף
שהצטרפו הטפילים סתם זה - ישראל בעם
מהם  קחו חלק, שום להם אין ישראל , לעם 

הקדושה" ניצוצות  כל עםאת  שיחה  (מתוך

כסלו קליני, מוות  אחרי - זצ"ל באנון יוחנן רבי הצדיק 

למה ?). 196 מס ' בעלון נמצא  הספור  תשע "ג,

הקרבנות  כמו מקדש הזוהר  לימוד

המקדשכתוב  כלי מכל  תרומה, בפרשת
הטהורה ומנורה והמזבח  המשכן
ושכנתי  מקדש  לי "ועשו וכתוב ועוד,
תורת קרבנות, לנו שאין היום בתוכם",
כמו אותנו מקדש הקדוש  הזוהר לימוד 
הגאולה שכל המקדש, בבית הקרבנות
כמו הקדוש, הזוהר בלימוד  ורק  אך תלויה 
בעׂשרה זי "ע, הקדוש  הׁשל "ה ְֲָָָשאומר
ּכׁשם  לשונו: וזה רא ׁשֹון, מאמר ְֲֲִֵַַָָמאמרֹות ,
ׁשהצרְך עד  מּמצרים  יׂשראל  נגאלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֻׁשּלא 
ּובדם  ּפסח ּבדם לק ּדׁשם הּוא ּברּוְך ְְְְֶַַַַַָָָהּקד ֹוׁש

העתידה  ּגאּלה  ּכן ה ּגאּלהמילה, ּתהיה לא ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹֻֻ
רצֹון  והּוא ה ּזֹו, ה ּקדּׁשה לּתֹוספ ֹות  ׁשּיזּכּו ְְְְְְִֶַַַָֻעד

ּבּה. ה ּזֹוכה  ואׁשרי ית ּברְך, ְְְִֵֵֶַַַָָָהאל 

משיח חבלי צער  ללא

לרׁשּב"י וכ / הּׁשלֹום עליו  רּבנּו מ ׁשה  א ֹומר ְ◌ָ◌ְְִֵֵֶַַַָָָ
ּבּזהר אמן עלינּו יגן ה ּקד ֹוׁשזכ ּותֹו ְֵֵֵַַַָָָָֹ

ּדאיהּו ּדיל ְך חּבּורא  "ּבהאי נׂשא , ְְִִִַַָָָָָּפרׁשת 
ּברחמי ". ּגלּותא מן ּביּה יפק ּון הּזהר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹספר
ספר ׁשּלָך, הח ּבּור ּבזכּות הּדברים: ְְְִִִֵֵֶֶַַָּבא ּור
ה ּגלּות מן י ׂשראל ּבני  יצא ּו הּקדֹוׁש, ְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹהּזהר
צער ּוללא ויּסּורים צרֹות ללא  ְְְְֲִִִַַַָֹֹּברחמים

מ ׁשיח! ְִֵֶַָחבלי

הסוד ,אבל תורת את לומדים שלא אלו
ושפיכות הרציחות כל על  אשמים
לעיל  שהבאנו כמו  ישראל, עם של דמים
הם  שלומדים ואלו  הזוהר, דברי את
ילדי  ובפרט ישראל, עם את המצילים
ושמחה גדול, זכות  איזה קדשים, צאן
שלומדים  ורגע רגע כל בשמים גדולה

הקדוש. זוהר

הנסתר  ידי  על הנגלה  את להבין

הואעוד  גמור חיוב כמה  מכאן, רואים
כדי  התורה  סודות  ולדעת ללמוד 
לבקש הפחות ולכל החיצונים, מן להנצל
שבתחילה ידי על בודאי  וזהו לדעת , ולרצות
נשמתו ותטהר הקדוש זוהר  כסדר ילמד
לימוד וחשקת  ה ', אהבת  אש בלבו  ותבער

הקדושה, לפני התורה ירצה בודאי  בזה
שערי  לפניו שייפתחו ויזכה כל , אדון
תורת דברי את ויבין העליונה , החכמה
להבין  אפשר שאי בגר"א  כמבואר הנגלה
התורה. סודות לומדים  לא  אם הנגלה תורת

רק  בעולם  רוח קורת  לה' לו  אין
בו  כשעוסקים

ויטאל וידוע  חּיים  רּבי  מ ֹורנּו ּׁשּכתב  ִִִֵֶַַַָָמה 
ירמיהּו ה ּנביא ׁשאמר מה (ד'זי"ע, ְְִִֶַַַָָָ

התקלקלּו"כ"ד) הּגבעֹות  "וכל  ה ּבחּורים , אּלּו ְְְְִִֵַַַַָָָ
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מל ּמדיהם  את ׁשרֹואים הּקטּנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַה ּתלמידים
על הּסֹוד , ותֹורת  זוה "ק ללמֹוד  ר ֹוצים ְְִִֵֶַַַָׁשאינם
ּפֹורה ׁשרׁש ולּבם נתקלקלּו אּלּו ּגבעֹות  ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּכן
ורפ ׁש טיט חלּודת  ּבהם ועלתה  ולענה ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹראׁש
לא ּכי ספק ואין ... האמת ּבחכמת  ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלכּפר
ּבּזהר. ּכּנזּכר ה ּבא ּבעֹולם  חלק  להם ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיהיה 

ׁשם, ּכתב  החכמהועֹוד ּבעסק ּתלּוי הּכל ּכי  ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
מּלה ּומניעתנּו ּגֹורמתהּזאת , היא ּבּה תע ּסק ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ותפארּתנּו מקּדׁשנּו ּבית  ּבנין ועּכּוב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָאחּור
ׁשאמר ּכמ ֹו הּכרמל", "הדר ונקרא  ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֻהמכּנה

ו)הּכתּוב ז  הּׁשירים  עליְך(ׁשיר "ראׁשְך : ִִִִֵַַַָָֹ
הּואּכּכרמל"... ּברּוְך לה ּקדֹוׁש לֹו אין ּכי ְְִֵֶַַַָָ

עֹוסקים  ּכאׁשר אּלא ּבעֹולמֹו, רּוח ְְֲִֶֶַַַָָקֹורת 
זֹו. ְְָָּבחכמה 

נגאלים מיד

טהֹורה,ר וֹ אים ׁשמים ליראת לזּכֹות ׁשּכדי ִ◌ְְְְְִִִֵֶַַָָ
מכרחים  עצמֹו ׁשפל ּות ְְְִִֵֶַַָֻׁשּידע
מ ּקלק ּולים  נּצלים ּובכְך ה ּקד ֹוׁש, זֹוהר ְְְִִִִִִַַָָָללמ ֹוד 
ית ּברְך הּבֹורא  ּגדלּות להּכיר וזֹוכים  ְְְְְִִִִֵַַַַָּוכפירֹות ,
ּבלּמּוד יעסקּו יׂשראל ּכל וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָׁשמ ֹו,
מחבלי  ונּצלים נגאלים מּיד  הּקדֹוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּזֹוהר
ה ּזה לעֹולם האדם ּביאת עּקר וכל ְִִִֶַַַַָָָָָָָמ ׁשיח .
הּזה. ה ּקד ֹוׁש הּלּמּוד  את ׁשּילמד  ּכדי ְְִִֵֶֶֶַַַַָהּוא

שיגאלנו  עד  לה' מנוחה  לתת לא

מ ׁשהוּ באמת [הּוא  מהימנא  הרעיא ּכבר ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְְְֲֵֶַָָָָֹ
ללמ ֹוד א ֹותנ ּו מצ ּוה ע"ה] ְְִֵֶַַָרּבנּו
מאיר הרׁשּב"י  ּתֹורת  ּכי  ּדוקא , הּקדֹוׁש ְְִִִֵַַַַַָָָזֹוהר
הפסק ללא  ללמ ֹוד  וצריְך הּדֹורֹות, סֹוף ְְְִִֵֶַַָעד
עד הּוא  ּברּוְך לּקד ֹוׁש מנּוחה לתת ְְֶַַָָָָֹולא 

ריט.)ׁשּיגאלנ ּו ּפנחס (ז ֹוהר ְְִִֵֶַָָ

הצדיקים ולכן הילדים חלקכם אשרי
זוהר שלומדים ישראל  ובחורי 
עליהם, עומד העולם שכל ובוודאי הקדוש,

מזה ? גדול  יותר זכות  יש האם

ראשי ממנו הרבנים כל יעשו  וכן יראו
פשוטים  ואנשים ומלמדים ישיבות 
הקדוש זוהר איתם וללמוד  הילדים, לקבץ

מתנות . אי "ה גם להם ונחלק 

בלמוד  להחזיק היהודים וקבלו קימו
הזה הקדוש

חי,ר ּב נוּ  איׁש ה ּבן חּיים, (ּבהק ּדמת י ֹוסף  ַ◌ֵ◌ְְִִֵֶַַַַַָ

ּבניהּו) מ ּזמן ה ּתּקּונים לשונו : וזה , ְְִִִַַָָ
ׁשני  ׁשל יקרֹות  א ֹור וזרח הציץ  ְְְֲִֵֵֶֶַָָא ׁשר
ה ּזהר וספר הּתּקּונים ספר הּגד ֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹמאֹורֹות
י ׂשראל עדת  קהל הּיה ּודים וקּבלּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָקּימּו

וה ּזהרל ה ּתּקּונים ׁשל הּקדֹוׁש ּבּלּמּוד ְְֲִִִִֶַַַַַַָֹהחזיק
זקן, ועד מּנער ורּבים לאל יחיד  ּדאין וה ּגם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ

טהֹורֹות אמרֹות סֹוד  ּולהבין לה ּׂשיג  ְְְֲִִַָָָָידם
כן  ּפי על אף הא ּלה הּקדֹוׁשים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבּספרים
ּומתלהבין  ּדבריהם את ּבּצמא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָׁשֹותים

מאד . מאד  ְְְִִָָֹֹּבקריאתן

וחסידות  ותיקונים זוהר ללמוד

רזין והלּ וֹ מד  ּדאֹוריתא , ורזין ּבסֹוד ֹות  זקן, ְ◌ַ◌ֵ◌ְְְְִִֵַָָָָ
רחמים, מלא  זקן יֹומין, ְֲִִִֵֵַַָָּדעּתיק 
ׁשאינֹו מחּוק, ניר על ּכתּובה  לדי ֹו ְְְִֵֶֶַָָָּדֹומה 
לטעֹות ויכֹול ּומחׁשב ּתֹו ּבמח ֹו ּכְך ּכל ְְְְְְִֶַַָָָָֹנחקק 
וכן  ונמחק . ּכֹותב  חֹוזר נמחק  ּכי הרּבה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבהם
ׁשל  רזין מ ּללמד  ׁשּבֹורחים ׁשֹוטים הר ּבה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹיׁש

ח ּיינּו, הם א ׁשר ה ּזהר וספר האר"י ולּומרן ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הרע אׁשר מ ׁשיחא ּבעקב ֹות לי, ׁשֹומע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָעּמי
ללמד ימיהם ּכל ׁשֹוקדין היּו ּגֹובר, ְְְְִִִֵֵֶַָָֹוה ּמינּות 
עם  ּבלּול מרן ּכתבי וה ּתּקּונים ה ּזהר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹספר
י ׂשראל רּבי  הרב מרן ׁשל והקּדמֹות  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָחסידּות 
ּכל מבּטלין והיּו לברכה צ ּדיק זכר  ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבעל
על ואֹור ׁשפע ממׁשיכין והיּו רעֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָה ּגזרֹות 
חּיי ּבני ּפׁשט ּיֹות , ה ׁשּפע ֹות ּכן העֹולמֹות , ְְִֵֵֵַַַָָָָָּכל

ספרין מזֹוני יחיאל איזיק יצחק  הקּ דוֹ שׁ  (ר בּ ינוּ  ְֵַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כ ') מ שׁ נה ד ' פּ רק  חסד , נ וֹ צר  .מקּ וֹ מרנה , ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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צריכין  גּ וֹ בר ׁש הּמ ינוּ ת  הזה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַבּ דּ וֹ ר
ספר  ׁש נים  ּת ׁש עה  בּ ן  ּת ינוֹ ק עם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִללמד

והּת ּק וּ נים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר

ּגֹוברולוּ  ׁשהּמינּות  ה ּזה ּבּדֹור לי ׁשֹומע עּמי  ְ◌ִִִֵֵֶֶַַַַַ
ׁשנים  ּתׁשעה  ּבן ּתינֹוק עם ל ֹומדין ְְִִִִִֶָָָהיּו

ּבהם  להגֹות  וה ּתּקּונים ה ּזהר יראתספר והיה  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
לחכמת ֹו ק ֹודמת  היהחטא ֹו וכְך ויתקּים. ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

חיצ ֹונית חכמה ּבמקֹום ׁשמים יראת  ְְְִִִִִֵַַָָָרֹוכׁש
מ קּ וֹ מרנה , ספרין יחיאל איזיק  יצחק  הקּ דוֹ שׁ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ(ר בּ ינוּ 

כ ') מ שׁ נה ד ' פּ רק  חסד , .נ וֹ צר  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה2ם מ ּס וֹ ד ילמדוּ  קטנּ ים ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנערים 

ׁשּנערים ר ּב י אמר, ּבעצמ ֹו יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון  ַ◌ִ◌ְְְְִִֶֶַַַָָ
הּׁשם מּסֹוד  ילמד ּו החּמ ה )קטּנים .(א וֹ ר  ְְְִִִֵַַַ◌ַ◌ָ◌

לּמ וּ ד  יקבּ ע וּ  ישׂ ראל  בּ ית  אחינ וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָּכ ל 
ואביוֹ ן  עׁש יר יחד הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 

ה וּ א ׁש ם וגדוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָקטן

ּביתהבה אחינ ּו ּכל  ּכזה ּבאפן ּכי נק ּוה ָ◌ָ◌ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה ּזהר ּבספר לּמּוד יק ּבעּו ְְְְִִִֵֵֶַַָֹיׂשראל 
ׁשם  וגד ֹול קטן ואביֹון עׁשיר יחד  ְְְִֶַַַָָָָָֹהּקד ֹוׁש

גּ 'רבּ ה )הּוא  דּ פוּ ס  לזהר  הר בּ נים  .(הק דּ מת  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ ספר  ללמד מח יּ בים ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌(◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּכ ל 
אחד  גּ א וֹ ן, אחד רׁש בּ "י, ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
אחד  המוֹ ן , אחד חכם, אחד גּ ד וֹ ל, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַרב

לח נּ וּ / ׁש הגּ יע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָקטן

ללמדא ׁש ר  מח ּיבים  יׂשראל  ּכל  ּכן על ֲ◌ֶ◌ְְְִִִֵֵַָָָֹֻ
אחד רׁשּב"י, ׁשל הּזה  הּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָּבספר
המ ֹון, אחד  חכם , אחד  ּגדֹול , רב אחד  ֶֶֶַָָָָָָָָּגא ֹון,

לח ּנּוְך, ׁשהּגיע קטן מזּמנים אחד ּבעּתים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻ
י ֹום  ּדבר מסּדרים הּמה  א ׁשר ְְְֲִִֵֶַָָָֻֻּומכׁשרים
י ֹום  מנחת  עד אל ּול  חדׁש מראׁש ְְֱִֵֶַַֹֹּביֹומ ֹו
לקרב יצחק  עקדת עת  נחּתם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּפּורים
רעים  ּפגעים מּכל  נּצֹולים ויהיּו ְְְְִִִִִִַָָָָֻהּגאּלה 

המחבּ ר ) הק דּ מת היּ רק  כּ גן  הזּ הר , .(תּ קּ וּ ני ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זהר  ללמד חיּ בים גּ דוֹ לים עד ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמּק טנּ ים
◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁשּכּלם הּת וֹ רה ּבכדי ּולל ּמד  ללמד נ ּתנה  ַ◌ָ◌ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּדעת ּגד ֹולים עד  מ ּקטּנים  ְְְִִִִַַַַיֹודעים 
מק ּבלים  ספרי  ּבהרּבה מצינּו וגם ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻהּׁשם ,

על  זֹוׁשּמזהירים חכמה אדם ל ּמּוד  ׁשּכל  ְְִִִֶֶַַָָָָָ
אֹות ּה ללמד  טהרתחּיב א שׁ כּ נזּ י, צבי בּ ן יצחק  (ר בּ י ְִַַָָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌

קמ"ז) .הקּ דשׁ , ַ◌ֶֹ◌

הדּ וֹ ר  גּ דוֹ לי  מק לּ ין היוּ  ֹלא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהלואי 
היוּ  והלּ ואי - הּק דוֹ ׁש ה  החכמה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ל ּמ וּ ד
לעסק  לתלמידיהם דּ ר/ ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דין

הלּ זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ חכמה

ּגד ֹולי ואוֹ מר  מקּלין היּו ׁשּלא  הלואי אני , ְ◌ֵ◌ְְְֲִִִֵֶַַָֹ
הּקד ֹוׁשה החכמה ּבל ּמּוד  ְְְִַַַָָָהּדֹור
לעסק לתלמידיהם  ּדרְך מלּמדין הי ּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהלואי

הּלזֹו, ׁשּום ּבחכמה היה לא ּבוּדאי  אזי ְְֲַַַַַָָָָָֹ
ּכל  והיּו החיצ ֹונּיּות  לחכמֹות רא ׁש ְְֲִִַַַָָָָֹהרמת
הח ׁשְך ׁשּנדחה ּכמֹו מּפניה נדחים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהחכמ ֹות 
ּכּמה ׁשּגם  ּגרמ ּו ׁשעו ֹונֹותיו א ְך האֹור. ְְֲִֵֶֶַַַָָָָמ ּפני
החכמה ּדלתי את  סגר ּו ה ּדֹור מ ּצּדיקי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָוכ ּמה 
עד ילמד ּו ׁשּלא  ואמרּו ה ּכהּנה ּפרחי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֻּבפני
עבּור והּנה  הּקדׁש ורּוח מדרגה ּבעלי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיהיּו
הּקד ֹוׁשה החכמה  מן ערּמים נׁשארנּו ְְְְֲִִִֶַַַָָָֻזה
החכמ ֹות חׁשכּות  הרּבים ּבעוֹונֹותינ ּו ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָונתּגּבר

הֹולְך ּבחׁשְך ה ּכסיל  ּובמהרההחיצֹונּיֹות  ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
לנּו ויאר אֹור" יהי אלקים "וּיאמר  ְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹּבימינּו
א' פּ רק גּ נּ ים , מעין מדּ ינוֹ ב , אלימל 2 צבי  הרב  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ(מוֹ רנ וּ 

ה ') .א וֹ ת 

הצּ אן  עם ללמד ׁש יּ תחיל וּ  יּת ן ֹ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִמי
ׁש נים, 10-9 בּ ני עדין ּכ ׁש הם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים

בּ ודּ אי  ויהיה הּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
מׁש יח חבלי ׁש וּ ם בּ לי  בּ קרוֹ ב ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌(◌ְ◌ַהגּ אלּ ה

ה ּצאן מי עם ללמד ׁשּיתחיל ּו והיה  יּתן ִ◌ְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
ט ' ּבן ּבקטנּותם עדין ּכׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶַַָקדֹוׁשים
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הּקדֹוׁש... הּזהר ספר ׁשנים ּבו ּדאי וי ' והיּו ְְְִֵֶַַַַַָָָֹ
מ ׁשיח. חבלי  ׁשּום ּבלי  ּבקרֹוב (ספרהּגא ּלה ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻ◌ֶ◌

מערכת - ליפשׁ יץ  שׁ בּ תי רבּ י הצּ דּ יק  להגּ אוֹ ן  ישׂ ראל ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌6◌ְסגלּ ת 

ה ') א וֹ ת  .ז'

שישועל הזכות  גודל לתאר אפשר אי כן
שמקרב בלימוד  קדשים צאן לכם
את בוקר בכל שמתחילים ובפרט הגאולה ,
אתם  זו בשעה הקדוש, זוהר בדף הלימוד
בידכם  הזכות את  נוטלים קדשים, צאן

הזה. הקדוש בלימוד

הגעתי! בזכותך

מלךהתבטא  בבוא  ואמר: צדיק פעם
ובאו נקבצו ישראל עם המשיח,
הזו בעת ושמחים. ששים העם ופליטת לך,
יבחן  הטהורות, בעיניו  המשיח מלך יתבונן

ידו ירים ולפתע מעשיו , לפי  ואחד  אחד  כל
עיניהם  ירימו  כולם באצבעו, ויראה
מלך ישמיע  אז במחזה, ויביטו בפליאה,
על  אצבעו בפנותו  ויאמר, קולו את המשיח
חלק יש לך היגעתי , "בזכותך  מסוים: יהודי
ויהודי  יהודי כל  על יראה כך  העם". בגאולת 

ביאתו. למען שפעל 

הזוכים הלואי מן להיות שנזכה 
בכבודו שהמשיח המאושרים,

הגעתי ". "בזכותך  – עלינו יעיד  ובעצמו

לשם על לימוד תנו יקרים, ילדים כן,
ועוד עוד מדקותיכם הקריבו שמים,
רוח נחת  לעשות  הקדושה, השכינה למען

נפשנו , לפדות לגרום כולנוליוצרינו, ונלך 
מלך פני אור את  לקבל יחד כאחד

בב"א .המשיח

'''
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א' פרק
חגיגה ע "ב)במסכת טו לשון (דף מה שכינה מצטער שאדם  בזמן אומר בני מאיר  :

של דמן על  מצטער הוא ברוך  הקדוש כך אם  מזרועי קלני מראשי קלני אומרת

משתתף שהקב"ה רואים  אנו מכאן שנשפך. צדיקים של דמן על וחומר קל רשעים 

ישראל . של  בצערן

רבה ה')ובמדרש פסקה ב ' פרשה חשש(שמות  אם  הללו  התאומים מה ינאי א "ר וז "ל: ,

כביכול, הקב "ה אמר  כן מרגיש, חבירו  בראשו  צא)אחד בצרה".(תהלים אנכי "עמו 

להקב "ה, אלא  קוראים  אינם  צרה להם  כשיש בצרה? אנכי עמו מהו  אחר, דבר

וכאלה ה'", אל ישראל בני "ויצעקו  בים , האלהים ", אל שועתם  "ותעל במצרים 

ואומר סג )רבים  מרגיש(ישעיה אתה אי למשה הקב "ה א "ל צר ", לו צרתם "בכל

עמך מדבר  שאני  ממקום יודע הוי בצער, שרוים  שישראל  כשם  בצער שרוי שאני 

עכ "ל . בצערן , שותף אני כביכול  הקוצים  מתוך 

ע "ב) ב' דף  שמות  (פרשת  שמות ספר זוהר

לבבל  ישׂ ראל עם  מעלה מלאכי עם הוּ א בּ רוּ / ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ּפ תח,רבּ י א ')ׁש מע וֹ ן היה(יחזקאל  היה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌
ּת רי היה היה  ה', ע "ב )דּ בר  ב ' (דף  ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אי  לׁש אלה, אית ותוּ  אמאי. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִזמני
גּ לּ י  אמאי הוה, מהימנא  נביאה  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל
ליּה  אעיל דּ מלכּ א  מאן דּ חמא , מה  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
דּ חמי. רזין לגלאה ליּה  אית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ היכליּה 
הוה , מהימנא נביאה  יחזקאל  ו דּ אי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
איהוּ , בּ מהימנוּ תא דּ חמא מה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
כּ ל גּ לּ י ה וּ א בּ רי$ דק וּ ד ׁש א  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ ברׁש וּ תא 

אצטרי$. וכ לּ א דּ גלּ י, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַמה 

לב ּכ וֹ ת  צרי/ זה ועל ׁש לם, צער ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזהוּ 

למסבּ לאמר דּ רגיל מאן ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לפוּ ם דּ אתי גּ ב על אף ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַצערא 

ּפתח,רּבי א )ׁשמע ֹון היה(יחזקאל היה ְִִַַָָָָֹ
מה? ל ׁשם ּפעמים היה  היה  ה'. ְְֲִֵַַַָָָָֹדבר 
נאמן  הּנביא יחזקאל  אם  לׁשאל , יׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹועֹוד 
ׁשהּמלְך מי ּׁשראה ? מה ּכל  ּגּלה  ל ּמה  ִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיה,
סֹודֹות לג ּלֹות  לֹו יׁש להיכל ֹו, אֹותֹו ְְְִֵֵַַָמכניס 
נביא היה  ׁשּיחזקאל וּדאי אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשראה?
ּבאמּונה, ראה הּוא 1ּׁשראה מה  וכל  ְֱֱֶֶֶַָָָָָָָנאמן,
ּגּלה ה ּוא ה ּוא  ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ׁשל ְִִֶַָָָּוברׁשּות ֹו

הצר ְך. וה ּכל  ּׁשּגּלה , מה  ְְִֶַַַָָֹֻּכל 

לסּבל אמר  ׁשרגיל מי  ׁשמע ֹון, ר ּבי  ְְִִִִִֶַַָָֹ
ׁשעה לפי ׁשּבא  ּגב  על אף ְִֶַַַַַָָָצער,
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חייׁש , ולא מטלנוֹ י, סביל  צערא , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַׁש עתא
כּ ל והוה  בּ צּ ער, רגיל  דּ לא מאן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
ליּה  ואתי ועידוּ נין, בּ תפנוּ קין ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיוֹ מ וֹ י
דּ א ועל ׁש לים , צערא איה וּ  דּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַצערא ,

למב כּ י. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאצטרי$

רגילין כּ � למצרים , נחּת וּ  כּ ד  ישׂ ראל, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ הה וּ א יוֹ מ וֹ י כּ ל  דּ הא הווֹ , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא
דּ א ועל  הוה, בּ צערא  אבוּ הוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַזכּ אה 
גּ ל וּ תא אבל יא וּ ת. כּ דקא  גּ ל וּ תא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָסבל וּ 
הה וּ א ׁש לים , צערא הוה  הה וּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְדּ בבל 
עלי ּה . בּ כאן ות ּת אין דּ ע לּ אין צערא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲהוה

יׁש בנ וּ  ׁש ם  בּ בל  נהרוֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַעל

ל "ג )דּ כּת יב ,עלּ אין: ארא לּ ם(ישעיה  הן ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ּת ּת אין: וגוֹ '. חוּ צה  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָצעק וּ 

קל"ז)דּ כ ּת יב, ׁש ם(תהלים בּ בל נהר וֹ ת על ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
דּ בבל. גּ לוּ תא  על בּ כוּ  כּ לּ ה וֹ ן וגוֹ ' ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌,◌ְ◌ְ◌ַ◌ָיׁש בנוּ 
מלכין  בּ תפנוּ קי דּ הווֹ  בּ גין טעמא. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי

ד ')דּ כ ּת יב, וגוֹ '.(איכה  היקרים צ יּ וֹ ן  בּ ני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מאי [אית יצחק, רבּ י אמר  דּ תנן דגרסי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ט ')דכתיב, ההרים(ירמיה על  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ט וּ ריּ א אינּ וּ ן אלּ ין אלּ א, ו נּ הי. בּ כי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶא -א 
רמיא , טוּ ר יּ א אינּ וּ ן וּ מאן דּ עלמין. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַרמיא
בּ פז] המס לּ אים היקרים צ יּ וֹ ן בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌,◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִאי נּ וּ ן,
על בּ ריחיּ א בּ גל וּ תא, נח ּת ין הווֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוה /ּת א 
וכד  לאח וֹ רא . מהדּ קן וידיה וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַקדליהוֹ ן
לית  דּ הא  חׁש יבוּ  בּ בבל, בּ גלוּ תא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלוּ 
בּ רי$ ק וּ דׁש א דּ הא לעלמין, ק יּ וּ מא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלה וּ 
לעלמין. בּ הוֹ ן  יׁש גּ ח  ולא לוֹ ן, ׁש ביק ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָה וּ א

מי אבל חֹוׁשׁש. ולא  מּׂשא ֹו סֹובל ְֲִֵֵַַַָָֹצער,
היה ימיו וכל ּב1צער, רגיל ְְִֶַַָָָָָָֹׁשּלא 
זהּו - צער לֹו ּובא  ועּדּונים, ְְְִִִֶַַַָּבתפנ ּוקים

לב ּכֹות. צריְך זה  ועל  ׁשלם, ְְִִֵֶַַַָָצער 

הי ּוּכְך למצרים  ּכׁשּירדּו יׂשראל, ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
ימי ּכל  ׁשהרי  ּבצער, ְְְֲִִֵֵֶַַָרגילים 
ולכן  בצער , היּו הּצּדיק אביהם ְְֲִִֵֶַַַַָָא ֹותֹו
ּבבל  ּגלּות  אבל ּכרא ּוי . הּגלּות את ְֲֶֶַָָָָָָָסבלּו
ה ּצער  א ֹותֹו ׁשלם, צער  היתה ְִֵַַַַַַָָָההיא 

עליו. ּבכ ּו ותחּתֹונים  ְְְִִֶֶַָָָׁשעלי ֹונים 

לג)ׁשּכת ּוב עליֹונים, ארא ּלם(ישעיה  הן ְְִֵֶֶֶֶָָ
ּתח ּתֹונים, וג ֹו'. חצה  ְְֲִַָָֻצעקּו

קלז)ׁשּכתּוב ׁשם(תהלים ּבבל נהרֹות  על  ֲֶֶַַָָָ
מה ּבבל. ּגלּות על ּבכ ּו וכ ּלם  וג ֹו', ְְְֶַַָָָָָָֻי ׁשבנּו
ׁשּכתּוב מלכים, ּבתפנ ּוקי  הי ּו ּכי ְְְִִֵֶַַַַָָָהּטעם ?

ד) וג ֹו'.(איכה היקרים  צ ּיֹון ְְְִִֵַָּבני 

יצחק,[יׁש רּבי אמר  ׁשּׁשנינ ּו, ׁשּגֹורסים  ְְִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ט)מהּו ההרים(ירמיה  על  ִֶֶַָָָ

רמים הרים הם  אּלה אּלא ונהי? ּבכי ְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאּׂשא
רמים? הרים אֹותם הם ּומי העֹולמים . ִִִִֵֶָָָָָׁשל 
ּבּפז ] המס ּלאים  היקרים צ ּיון ּבני ְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻאּלּו
על רחים  עם  לּגל ּות יֹורדים היּו ְְְִִִֵַַַַָָָועכׁשו 
וכאׁשר לאחֹור. מה ּדקֹות וידיהם  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻצּוארם ,

קּיּום(נכנסּו) להם ׁשאין חׁשבּו ּבבל , לגל ּות ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
עזב ה ּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ׁשהרי ְֲִֵֶַַָָָָלעֹולמים ,

לעֹולמים . ּבהם יׁשּגיח ולא  ְְְִִֶַַָָָֹאֹותם,



באב לתשעה  א 'זוהר טו |פרק 

בבלה ׁש לּ חּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלמענכם

בּ ההיאותנינן, ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ רי$ ק וּ ד ׁש א  קרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא
רתיכין  וכל דּ יליּה , ּפ מליא  לכל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְה וּ א
וּ מ /רייתיּה , חיליּה  וכל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקדּ יׁש ין,
ל וֹ ן, ואמר  דּ ׁש מ יּ א , חילא וכל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְורברבנוֹ י,
רחימאי  בּ ני וּ מה הכא , עבדּ ין א ּת וּ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמה
חוּ תוּ  ק וּ מ וּ  הכא, וא ּת וּ ן דּ בבל , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא 
ה וּ א הדא עּמ כוֹ ן. ואנא לבּ בל, ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌,כּ לּ כוֹ ן

מ "ג )דּ כּת יב, ה '(ישעיה  אמר כּ ה  ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌
למענכם וגוֹ '. בבלה ׁש לּ ח ּת י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלמענכם

קוּ ד  דּ א  בבלה, הוּ א .ׁש לּ ח ּת י בּ רי$ ׁש א  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ל א לּ ין כּ וּ לם , בריחים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה וֹ רדּת י

עלּ אין. וּ מׁש ריין ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרתיכין

ׁש מיּ א ,כּ ד  אתּפ ּת ח וּ  ל בּ בל , נחּת וּ  ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
על קדּ יׁש א נבוּ אה ר וּ ח ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ראת
לוֹ ן  ואמר  דּ חמא , מה  כּ ל  וחמא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְיחזקאל,
חילי  וכל הכא , מאריכ וֹ ן  הא  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
לא בּ יניכ וֹ ן. למידר  דּ אתוּ  וּ ר ּת יכ וּ , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש מיּ א 
מה כּ ל לגלּ אה דּ אצטרי $ עד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהימנוּ הוּ ,
גּ לּ י  ואי כּ $. וארא כּ $, וארא ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ חמא,
דּ חמוּ  כּ יון אצטרי$. כּ לּ א דּ גלּ י מה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַיּת יר,
מלּ ין  ׁש מעוּ  וכד חדוּ . כּ $, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
על חייׁש וּ  לא דיחזקאל , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִמ ּפ וּ מיּה 
בּ רי$ דקוּ דׁש א  ידעוּ  דּ הא כּ לל , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָגּ לוּ תה וֹ ן
דּ גלּ י  מה וכל לוֹ ן. ׁש ביק לא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה וּ א

גּ לּ י. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ תא 

עּמ הם גּ לתה ה2כינה ׁש ם י שׂ ראל, ׁש גּ ל וּ  מק וֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

ּת מן ותנינן  גּ לוּ , דּ ישׂ ראל אתר  בּ כל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ּבא ֹותּהוׁשנינ ּו, ׁשמע ֹון, רּבי  אמר ְְְִִִַַָָָ
ּברּוְך הּקדֹוׁש קרא ַָָָָָָׁשעה
ה ּמרּכב ֹות וכל ׁשּלֹו, הּפמליא  לכל ְְְְֶֶַַַָָָָָהּוא
ּומחנ ֹותיו חילֹותיו  וכל ְְֲֵַַָָָהּקדֹוׁשֹות,
להם: ואמר  ה ּׁשמים, חיל וכל ְְְִֵֶַַַָָָָָּוגדֹוליו
אה ּובי ּבני  ּומה  ּכאן? ע ֹוׂשים א ּתם ֲִֶַַַַָָָמה
רדּו קּומ ּו ּכאן ? ואּתם ּבבל, ְְְֶֶַָָָּבגלּות
ׁשּכתּוב זהּו ע ּמכם. ואני  לבבל , ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֻּכּלכם 

מג) ׁשּלח ּתי(ישעיה  למענכם  ה' אמר ְְְִִֶַַַַָֹּכה
זה - בבלה ׁשּלח ּתי למענכם וגֹו'. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָבבלה 
בריחים והֹורדּתי  הּוא . ּברּוְך ְְִִִַַָָָהּקדֹוׁש
וה ּמחנ ֹות הּמר ּכב ֹות ּכל א ּלה  - ְְֲֵֶֶַַַָָָֻּכּלם

ְִֶָהעליֹונים.

ה ּׁשמים,ּכׁשּירדּו נפּתחּו לבבל, ְְְְְִִֶֶַַָָָ
על  קדֹוׁשה נב ּואה ְְְְַָָָָוׁשרתה 
ואמר  ּׁשראה, מה ּכל וראה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָיחזקאל,
וכל  ּכאן, אדֹונכם הרי לי ׂשראל: ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָלהם
לדּור  ׁשּבאּו ּומרּכבֹותיו ה ּׁשמים ְְִֵֶַַַָָָָחילֹות
ׁשהצטרְך עד לֹו, האמינ ּו לא  ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָֹּביניכם .
וארא ּכְך, וארא  ּׁשראה, מה ּכל ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָלגּלֹות
ּׁשּגּלה מה  ּכל  - י ֹותר ּגּלה ואם  ְִִִֵֶַָָָָּכְך.
ׂשמח ּו. יׂשראל, ּכְך ׁשרא ּו ּכיון ְְְִֵֵֶַָָָָָֻהצרְך.
לא יחזקאל, מּפי  דברים ְְְְְִִִֵֶֶָָֹּוכ ׁשּׁשמעּו
ידע ּו ׁשהרי  ּכלל, ּגלּותם על  ְְְֲֵֶַָָָָָח ׁשׁשּו
וכל  א ֹותם , עזב  לא  הּוא  ּברּוְך ְֶַַָָָָָֹׁשהּקדֹוׁש

ּברׁשּות. ּגּלה - ּׁשּגּלה ְִִִֶַָָמה

ׁשםוׁשנינּו, יׂשראל, ׁשּגּלּו מקֹום ב ּכל ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
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בּ גל וּ תאׁש כינ ּת א  והכא  עמהוֹ ן, גּ לתה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ני  ׁש מוֹ ת ואלּ ה כּ תיב, מה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מצרים 
ישׂ ראל , בּ ני דּ כּת יב  כּ יון וגוֹ '. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
אצטרי$ א ּת וֹ  ה בּ אים  יעקב, את  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַמהוּ 
י שׂ ראל בּ ני ׁש מוֹ ת אלּ ה אלּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלמימר .
עם דּ נח ּת וּ  עלּ אין, וּ מ/ריין רתיכין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאי נּ וּ ן
דּ מצרים בּ גלוּ תא  ׁש כינ ּת א , בּ הדי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב,

א ') י שׂ ראל(שמות  בּ ני ׁש מוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
וּ ביתוֹ  איׁש  יעקב את מצרימה  ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה בּ אים

◌ָבּ א וּ .

יתבּ ר/ ה2ם קד2ת על נפׁש וֹ  למסר גּ דוֹ לה בּ אהבה לבּ וֹ  רצ וֹ ן הכניס מהם אחד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌(◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָּכ ל 

ׁש מעוֹ ן ׁש נא[לי  ר בּ י ואמר  אחרינא] ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
י שׂ ראל חדוּ  ׁש עּת א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵבּ י ּה 
דּ מאריהוֹ ן  בּ ס יּ עּת א ׁש לימ ּת א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחדוותא 
עאל מנייה וּ  חד וכל  עּמ ה וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְדּ הוּ ה 
למיסר סגיא  בּ רחימוּ תא  דלבּ יה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְרע וּ תא
כּ $ וּ בגין דּ מאריה וֹ ן קדוּ ׁש תא  על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַנפ ׁש יּה 

דּ גלּ י. מה כּ ל יחזקאל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַגּ לּ י

'''

ּבגלֹות וכאן ע ּמהם. ּגּלת ּה ְְְִִִֶַַָָָָֻהׁשכינה 
ּבני ׁשמֹות ואלה ּכתּוב ? מה  ְְִִֵֵֵַָֹמצרים 
יׂשראל, ּבני  ׁשּכתּוב  ּכיון  וגּו'. ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָי ׂשראל
הצטרְך אתֹו הּבאים  יעקב? את זה ְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמה
יׂשראל, ּבני  ׁשמֹות אּלה  אּלא, ְְִֵֵֵֵֶֶַָָלֹומר!
עלי ֹונים ּומחנ ֹות מרּכבֹות אֹותם ְְֲִֵֶַַָָהם 
לג ּלֹות ה ׁשכינה עם יעקב  עם ְְְֲִִִֵֶַַַָֹׁשּירדּו
י ׂשראל  ּבני ׁשמֹות  ואלה ְְְִִִֵֵֵֵָֹמצרים .
ּוביתֹו אי ׁש יעקב  את מצרימה ְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּבאים

ָבא ּו.

ׁשמעֹון יׁש רּבי  ואמר ׁשּגֹורסים: ְְֲִִִֵֶַַַ
י ׂשראל  ׁשּמח ֹו ׁשעה ְְִֵֶָָָָֹּבא ֹותה 
ּברּוְך הּקדֹוׁש סּיּוע  ּבגלל ׁשלמה ְְְְִִִֵַַָָָָׂשמחה
מהם אחד וכל ע ּמהם, ׁשהיה ְִֵֶֶֶֶָָָָָהּוא 
למסר  גדֹולה ּבאהבה לּבֹו רצֹון ְְְֲִִִִַָָָָָהכניס
ּומ ּׁשּום יתּבר ְך, הׁשם קּדׁשּת על  ְְְִִִֵַַַַַָָנפׁשֹו

ׁשּגּלה. מה  ּכל יחזקאל ּגי ּלה  ְְִִֶֶֶַָָָָּכְך
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ע"א ) רח "צ (דף קדישא זוטא האדרא - דברים  זוהר 

ׁש הם מקוֹ ם ׁש בּ כל מיּ שׂ ראל, אהבת וֹ  הסיר ֹלא הוּ א בּ רוּ / ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אתרי ּת ניא  בּ כּמ ה  אוֹ מר , יה וּ דה  ר בּ י ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה וּ א בּ רי$ דקוּ דׁש א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאסּת כּ לנא ,

אעדּ י ע "א )לא  רח"צ רחימ וּ תא(דף  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ אינּ וּ ן  אתר  דּ בכל  דּ ישׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמ נּ ייה וּ 
בּ ינייה וּ . ה וּ א בּ רי $ ק וּ ד ׁש א  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהווֹ ,

כו)דּ כ ּת יב, ו ֹלא(ויקרא  מאסּת ים ֹלא  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
א ּת ם . בּ ריתי להפר לכלּ וֹ תם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְגעל ּת ים 
אעדּ י  לא  עּמ ה וֹ ן בּ ינייה וּ  א ּת ם , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ ייקא 

לעלמין. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמ נּ ייה וּ 

בצרה אנכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִעּמ וֹ 

בּ יּה רבּ י  ופגע  בּ ארחא , אזיל  הוה יצחק ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
חמינא  ליּה  אמר חיּ יא, (להו)רבּ י ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

דּ ׁש כינּת א בּ מדוֹ רא  דּ הא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אנּפ $,
כּ תיב מאי ג )מד וֹ ר $. להצּ ילוֹ (שמות  וארד ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לי ּה . מ בּ עי ארד וארד, מצרים . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמ יּ ד
יעקב  נחת כּ ד אימתי. בּ קדמיתא. ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָוארד
מצרים . מ יּ ד לה צּ יל וֹ  ולּמ ה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים .
יכלין  לא  בּ ינייה וּ , הוה  לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אלמלא

אמר  דא ּת  כּ מה  גּ לוּ תא . (תהליםלמסבּ ל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ואכבּ דה וּ .צא ) אחלצהוּ  בצרה  אנכי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִעּמ וֹ 

עּמ הם הוֹ ל/ הוּ א בּ רוּ / הּק דוֹ ׁש  הוֹ לכים, הדּ וֹ ר  ׁש חכמי  מקוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָכל

דּ י שׂ ראלאמר אתר  בּ כל ודּ אי לי ּה , ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א בּ רי$ ק וּ ד ׁש א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַׁש ריין,

ּבכ ּמהלמדנ ּו, אֹומר, יה ּודה רּבי  ְְְִֵַַַָָָ
הסּתּכלּתי ְְְִִַַמקֹומ ֹות
אהבתֹו הסיר  לא  הּוא  ּברּוְך ֲִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
היּו, ׁשהם  מק ֹום ׁשּבכל מ ּיׂשראל, ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָמהם 
ׁשּכתּוב ּביניהם, ה ּוא  ּבר ּוְך ֵֵֶֶַָָָהּקדֹוׁש

כו) געלּתים(ויקרא ולא  מאסּתים  ְְְְְִִַַֹֹלא 
ּדוקא , אּתם א ּתם. ּבריתי  להפר ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹלכ ּלתם
לע ֹולמים. מהם סר לא  עּמהם, ְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּביניהם

רּביר ּבי ּבֹו ּופגע ּבּדרְך מהּלְך היה יצחק ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אני ר ֹואה לֹו, אמר (אותם)ח ּייא . ֲִִֶַָָ

הּׁשכינה ׁשל ּבּמדֹור ׁשהרי  ְְֲִֵֶֶֶַַָָָּבפני ְך
ׁשּכת ּוב  מהּו ג)מקֹומְך. וארד(שמות ְְֵֵֶַָָ

היה ארד וארד?! מצרים? מּיד ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלהּציל ֹו
ּכא ׁשר  מתי ? ּברא ׁשֹונה. - וארד לֹו! ֲִִֵֵֶַַָָָָָצרי ְך
מּיד להּצילֹו ולּמה? למצרים. יעקב ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹירד
לא ביניהם, היה לא  ׁשאם ְִִִֵֵֶֶַָָֹֹמצרים .

ׁשּנאמר ּכמ ֹו ה ּגלּות , לסּבל (תהלים יכֹולים  ְְְֱִִֶֶַַָֹ
ואכ ּבדהּו.צא) אח ּלצה ּו בצרה אנכי  ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹע ּמֹו

ׁשּיׂשראל אמר  מקֹום  ּבכל וּדאי  לֹו, ְְִֵֶַַַָָָָ
הּוא ּבר ּוְך ה ּקדֹוׁש ְִִַָָָנמצאים,
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אזלין, דּ רא  דּ חכּ ימי אתר וכל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ינייה וּ .
ע ּמ ה וֹ ן, אזיל  הוּ א בּ רי$ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 

וגוֹ '.(שם )דּ כּת יב, ל 1 יצוּ ה  מלאכיו כּ י ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
דּ כּת יב , לב )מנלן הל $(בראשית  ויעקב  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌

ראם כּ א ׁש ר  יעקב  ויּ אמר  וגוֹ ', ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלדר כּ וֹ 
נ ׁש ּת ּת ף  ה ׁש ּת א  זה . א ֹלהים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַמחנה
ידענא דּ הא בּ ארחא , וניזיל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַכּ חדא ,
אנּפ וֹ י  לקבּ לא  אזלינן, חד ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִדּ לאתר
רבּ י  אמר  ודּ אי. ליּה , אמר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינּת א.
ניזוֹ קין, אינן מצוה  ׁש לוּ חי ּת נינן, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ואנן  בּ חזרתן. ולא בּ הליכתן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָלא 
ה וּ א בּ רי$ ק וּ דׁש א קּמ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְלאתחזאה

דּ חילנא . ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאזלינן ,

ע "ב) ס"ו  דף  מות אחרי  (פרשת ויקרא זוהר

ביניהם ׁש רתה ה2כינה בּ בל, בּ גלוּ ת נמצאוּ  ׁש יּ שׂ ראל  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

טז)ּת אנא, יהיה(ויקרא  ֹלא אדם וכל ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּפ תח , יצחק רבּ י מ וֹ עד, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְבּ אהל 

כו) ואף (ויקרא  יעקב בּ ריתי את  ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוזכרּת י
קרא והאי וגוֹ ', יצחק  בּ ריתי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶאת 
דּ י שׂ ראל בּ ׁש עתא חזי, ּת א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְא וּ קמ וּ ה .
ה וּ א בּ רי $ קוּ דׁש א כּ ביכוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא ,
לא ׁש כינּת א  דּ הא  בּ גלוּ תא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִעּמ הוֹ ן 
בּ זמנא חזי, ּת א לעלמין. מנּ ייהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאתעדי
דּ בבל , בּ גלוּ תא  א ׁש ּת כחוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל 
עּמ הוֹ ן  ותאבת ׁש ריא, בּ ינייה וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א

צדּ יקיּ יא אינּ וּ ן וּ בזכוּ ת גּ ל וּ תא. ס "ומן (דף ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש ארת ע "ב ) בּ ארעא , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ א ׁש ּת ארוּ 

אמר לעלמין. מ נּ ייה וּ  אע דּ י ולא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארעא,
מטרוֹ ניתא דּ אתהדּ רת יה וּ דה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִרבּ י
בּ ה לּ וּ לא כּ לּ א  ואתה דּ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ מל כּ א ,

הּדֹור  ׁשחכמי מקֹום וכל ְְֵֵֵֶֶַַָָּביניהם.
הֹולְך הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ְִֵַָָהֹולכים,

ׁשּכתּוב  יצ ּוה(שם)ע ּמהם, מלאכיו  ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּכתּוב  לנּו? מּנין וג ֹו'. לב)ּלְך (בראשית ְִִֶַָָָ

יעקב וּיאמר וג ֹו', לדרּכֹו הלְך ְְְְֲֲֶַַַַַָֹֹֹויעקב
עּתה זה. אלהים מחנה ראם ֱֲֲִֵֶֶַַַָָָֹּכאׁשר 
ידע ּתי ׁשהרי ּבּדרְך, ונלְך ּכאחד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנ ׁשּתּתף
ּפני לקּבל ה ֹולכים , אנּו אחד ְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשּלמקֹום
רּבי אמר ּבוּדאי . ל ֹו, אמר ְְִִַַַַַָָָׁשכינה.
נּזֹוקין, אינן מצוה ׁשלּוחי  למדנ ּו, ְְְְִִִִֵֵַָָָָיצחק,
ואנחנּו בחזרתן. ולא  בהליכתן ְְֲֲֲִַַַַָָָָָֹֹלא 
אנּו ה ּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש לפני  ְְִֵֵַָָָָלהרא ֹות

יראים. ולא ְְְִִֵֹהֹולכים,

ּבאהל למדנּו, יהיה לא אדם וכל  ְְְְִֶֶַָָָָֹֹ
ּפתח , יצחק  רּבי (שם)מ ֹועד. ְִִֵַַָָ

את ואף יעקֹוב  ּבריתי את  ְְְְֲִִִֶֶַַַָוזכר ּתי 
הּזה וה ּפסּוק וגֹו', יצחק ְְְְִִִֶַַָָּבריתי 
ׁשּיׂשראל  ּבׁשעה ּוראה, ּבא  ְְְְִֵֵֵֶָָָּפרׁשּוהּו.
הּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ּכביכ ֹול ְִַַָָָָּבּגלּות,
זזה לא  ה ּׁשכינה ׁשהרי  ּבּגלּות, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹע ּמהם
ּבזמן  ראה, ּבא  לעֹולמים. ְְְִִֵֵֶַָמהם 
הּׁשכינה ּבבל, ּבגלּות נמצא ּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשּיׂשראל
מן  ע ּמהם  וׁשבה ביניהם  ְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשרתה
הּצּדיקים א ֹותם ּובזכ ּות  ְִִִַַַָָהּגלּות,
זזה ולא  בארץ ׁשרתה  בארץ, ְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּנׁשאר ּו
יהּודה, רּבי  אמר לעֹולמים . ְְִִֵֶַַָָָמהם 
הּכל  וחזר הּמלְך, עם ה ּגבירה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשחזרה
מ ּׁשּום הּמלְך, ׁשל הּׂשמחה ְְִִִֶֶֶַַַָּבסע ּודת



באב לתשעה  ב'זוהר יט|פרק 

כּ נסת  אנׁש י אקרוּ ן כּ $ בּ גין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ מל כּ א ,
ודּ אי. ה גּ דוֹ לה  כּ נסת  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה גּ דוֹ לה ,

עליהם לרחם מק דּ ים הוּ א בּ רוּ / הּק דוֹ ׁש  - צ דּ יקים הם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִאם

בּ גלוּ תא ,ּת אנא, דּ ישׂ ראל  זמנא  בּ כל  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ רי$ קוּ דׁש א זכּ אין, אי נּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִאי 
וּ לא ּפ קא עלייהוּ , לרחמא אקדּ ים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַה וּ א
זכּ אין, לא אינּ וּ ן  ואי מ גּ לוּ תא . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִלוֹ ן 
זמנא ההוּ א  עד בּ גל וּ תא, ל וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמעכּ ב 
לא ואינּ וּ ן זמנא , מטא  וכד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתגּ זר.
אׁש גּ ח הוּ א  בּ רי $ קוּ ד ׁש א  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתחזיין ,
להוּ  אנׁש י ולא דּ ׁש מיה, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִליקרא 
את  וזכרּת י דכתיב  ה וּ א  הדא ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא ,
דּ כלּ א , אבהן  א לּ ין וגוֹ '. יעק וֹ ב ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי

קדּ יׁש א . דּ ׁש מא  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָרזא

ע "ב) צ"ח דף  רות (מדרש  חדש  זוהר 

ישׂ ראל  ּכ נסת  זוֹ  - קטנּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִעיר

יתיב אמר  דּ הוה ינוּ קא הה וּ א בּ וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
א לּ א קרא . בּ האי אמר  מאי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלגבּ ן,
ישׂ ראל , כּ נסת ז וֹ  קט נּ ה, עיר  ּפ תח , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהכי
קדּ יׁש א קרּת א  ה קּ דׁש , עיר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
כּ דּ בר קט נּ ה, הוּ א . בּ רוּ $ הקדוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י

ח )אחר, ׁש נּ אמר(שה"ש קטנּ ה . לנ וּ  אח וֹ ת ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כט ) ואנ ׁש ים(בראשית  רחל. ה קּ טנּ ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש ם 

וֹ ת  האב אלּ וּ  מעט , .בּ ּה  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ ת וֹ כוֹ  וׁש רתה ׁש כינה , ע ּמ וֹ  ירדה הראׁש וֹ ן, אדם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ א

ׁש כינה ,בּ א עּמ וֹ  ירדה  הרא ׁש וֹ ן, אדם  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אדם חטא בּ תוֹ כוֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש רתה 

ּכנסת הּגדֹולה, ּכנסת אנ ׁשי  נקראּו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּכְך
ו ּדאי. ְַַַָהּגדֹולה

אםלמדנ ּו, ּבּגלּות, ׁשּיׂשראל זמן  ּבכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ּברּוְך הּקדֹוׁש - צ ּדיקים ִִֵַַָָהם
ּולה ֹוציאם עליהם לרחם מקּדים  ְְְֲִִֵֵֶַַָהּוא 
הּוא - צ ּדיקים  אינם הם ואם ְִִִֵֵֵַַָָמהּגלּות,
זמן  א ֹותֹו עד ּבּגלּות אֹותם ְְֵַַַַָָמע ּכב 
אינם והם ה ּזמן ּוכׁשּמּגיע  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּנגזר .
על  מׁשּגיח  ה ּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש - ְְִִַַַַָָרא ּויים 
ּבּגלּות. אֹותם ׁשֹוכח ואינ ֹו ׁשמ ֹו, ְְְֵֵַַָָּכבֹוד
יעקֹוב ּבריתי  את וזכר ּתי  ׁשּכתּוב  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָזה ּו
הּׁשם סֹוד הּכל, ׁשל האב ֹות א ּלּו ְֵֵֶַַָָֹוג ֹו'.

ַָהּקדֹוׁש.

ׁשהיהאמר הּתינֹוק  א ֹות ֹו ּבֹון, רּבי ִִֶַַַָָָ
ּבּפסּוק  אמר מה  אצלנ ּו, ְֵֵֶַַָָָי ֹוׁשב
זֹו - קט ּנה עיר ּפתח : ּכְך אּלא  ְִֶֶַַַָָָָהּזה ?
הּקדׁש, עיר ׁשּנקראת י ׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּכנסת
הּוא . ּברּוְך ה ּקדֹוׁש אל קדֹוׁשה ְְִֶַָָָָקריה 

ׁשאמרנּו ח )ּכמֹו השירים  לנּו(שיר אחֹות ְְֶַָָָ
ׁשּנאמר כט)קטּנה, הּקט ּנה(בראשית ו ׁשם ְְְֱֵֶֶַַַַָָ

האב ֹות. א ּלּו - מעט  ּבּה ואנׁשים ְֲִֵֵַָָָָָָרחל.

ׁשכינהּבא ע ּמֹו ירדה - הרא ׁשֹון אדם  ְְִִִָָָָָָָ
אדם חטא  בתֹוכֹו. ְְְָָָָָָוׁשרתה
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נח , בּ א  מּמ נּ וּ . ונס ּת לּ קה ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ ן,
ה ּמ בּ וּ ל , דּ וֹ ר חטאוּ  לארץ. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוה וֹ רידּה 
אברהם , בּ א  הע וֹ לם . מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונסּת לּ קה 
ונסּת לּ קה . סדוֹ ם , אנׁש י בּ א וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוה וֹ רידּה .
להתק יּ ים מעט בּ ּה  ואנ ׁש ים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלפיכ$
ו ֹלא היוּ , מ וּ עט  זמן בּ עוֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעּמ ּה 

הר בּ ה . בּ ּה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתקיימ וּ 

דּ אוּ בא אתּה , וסבב גּ ד וֹ ל  מל $ אליה  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌
חכם , מס כּ ן איׁש  בּה  וּ מצא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני.
ׁש חטאוּ  בּ זּ מן היה  ׁש בּ מס כּ נוּ ת יעקב, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָדּ א
מּמ נּ וּ , ה /פע ונמנע בּ יוֹ סף, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ ניו
ה וּ א וּ מלּ ט מ ּמ נּ וּ . מטרוּ ניתא  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתּפ ר ׁש ה
מהוּ  מ ׁש ה. דּ א בּ חכמתוֹ , העיר  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאת 
ׁש יּ חטאוּ  ּפ ל וֹ ני  ׁש ּמ תע ּס ק אוֹ ת ּה . ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוסבב
להתעכּ ב  בּ ׁש ביל בּ גּ לוּ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

דּ כתיב בּ גּ ל וּ ת, צא )הּמ טר וּ ניתא  (תהלים  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וגו'. אנכי ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִע ּמ וֹ 

דּ וד  בּ ן  מׁש יח זה - מסּכ ן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאיׁש 

ט )אחר ,דּ בר דּ א(קהלת קטנּ ה, עיר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
א לּ וּ  מעט , בּ ּה  ואנ ׁש ים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִציּ וֹ ן.
מל $ אליה וּ בא בראׁש ית. ימי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש ת
בּה  וּ מצא ּפ לוֹ ני. דּ א א וֹ תּה , וסבב  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל
ׁש נּ אמר דּ וד. בּ ן מׁש יח דּ א מסכּ ן, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאי ׁש 

ט )בּ וֹ , ונאמר(זכריה חמ וֹ ר על  ור וֹ כב  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָעני
נז) יבא(ישעיה ׁש ֹּלא זמן כּ ל  אבד. ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק 

נאמר , ועליו ה/פע. יט )עליו ונהר(שם  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ויב ׁש . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶיחרב

דּ וד  בּ ן  מׁש יח זה - ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָחכם

דּ אחמ וֹ ר , חכם , סמא "ל . דּ א ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ועליו דּ וד. בּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָמ ׁש יח 

נח , ּבא  מ ּמּנּו. ונס ּתּלקה ְְְִִִֶַַָָָֹהרא ׁשֹון,
ה ּמּבּול, ּדֹור חטא ּו לארץ. ְְִֶַַָָָָוה ֹורידּה
אברהם ּבא  הע ֹולם. מן ְְְְִִַַָָָָָָונסּתּלקה
ונסּתּלקה. סדֹום , אנׁשי ּבא ּו ְְְְְְִִֵַַָָָוה ֹורידּה.
עּמּה להתקּים מעט  ּבּה ואנׁשים ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָלפיכְך
ב ּה נתקּימּו ולא  הי ּו, מּועט  זמן  ְְְְִַַָָָָָֹּבעֹולם.

ְֵַהר ּבה.

זהּובא - אתּה וסבב  ּגדֹול מל ְך אליה  ְֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
חכם מסּכן אי ׁש ב ּה ּומצא  ְְִִִֵָָָָָּפלֹוני .
ּבזמן  היה ׁשּבמסּכנ ּות יעקב . זה -ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ה ּׁשפע ונמנע  ּבי ֹוסף , ּבניו  ְְְְִֵֶֶַַַָָָׁשחטאּו
ּומּלט מּמּנּו. הּגבירה ונפרדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָמּמּנּו,
מׁשה. זה - ּבחכמתֹו העיר  את ְְִֶֶֶָָָֹהּוא 
ּפלֹוני ׁשּמתע ּסק אתּה? וסבב  ְְְִִֵֶַַַָָֹמהּו
ּבׁשביל  ּבּגלּות, י ׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּיחטא ּו
ׁשּכתּוב ּבּגלּות, הּגבירה ְְְִִֵֶַַַָָָלהתע ּכב 

צא) וג ֹו'.(תהלים אנכי ְִִָֹעּמֹו

ט)אחר ,ּדבר  זֹו(קהלת - קט ּנה עיר ְִֵַַָָָ
א ּלּו - מעט  ּבּה ואנ ׁשים ְֲִִֵַָָָצ ּיֹון.
מלְך אליה ּובא  ברא ׁשית. ימי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשׁשת 
ב ּה ּומצא  ּפלֹוני . זה - אתּה וסבב  ְְִֶַָָָָָָֹּגדֹול
ׁשּנאמר  ּדוד, ּבן מׁשיח  זה - מסּכן ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָאי ׁש

ט)ּבֹו ונאמר (זכריה חמֹור , על ורכב  ְְֱֲִֵֶַַָֹעני
נז) ׁשּלא(ישעיה זמן ּכל  אבד. ְִֶַַַָָָֹהּצּדיק

נאמר ועליו הּׁשפע. עליו  יט)יבא (שם ְֱֶֶַַַָָָָָ
ויב ׁש. יחרב  ְְֱֵֶַָָָונהר

מׁשיחחמֹור זה - חכם סמא "ל . זה - ֲִֶֶַָָָ
הּוא ּומּלט  נאמר ועליו  ּדוד. ְֱִִֶֶַַָָָּבן
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העי  את הוּ א  וּ מ לּ ט  רנאמר , ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ ן  מׁש יח  גּ וֹ אל  ׁש יּ היה  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת וֹ .
מלּ עילא . ּפ ר וֹ קא ה וּ א  ודא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶאפרים ,

'''

מׁשיח גֹואל  ׁשּיהיה ּבחכמתֹו. העיר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאת
מלמעלה. הּגאּלה וז ֹוהי אפרים , ְְְְְִִִֶֶַַַָָֻּבן 
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ג פרק
המצרים בין ענין - הכוונות  שער 

בעל  לכל  מאד  הוא וכשר  טוב  מנהג
היום חצי  אחר באבלות  לשבת נפש

הימים אלו בכל

י"ז ענין שבין ימים כ"א  והם המצרים: בין
טוב מנהג באב , תשעה  עד לתמוז
לשבת נפש בעל לכל מאד הוא וכשר
הימים, אלו בכל היום חצי  אחר באבלות 
וטעם  הבית, חורבן על ממש בכיה ולבכות 
הוא אז כי  הוא  היום, חצות אחר זה היות 
ערב צללי  ינטו כי בסוד הדינין התעוררות
היום, חצי אחר ההיכל נשרף זו  לסבה  אשר
האדם, בנפש  גדולה  תועלת עושה זה  ודבר
כי  להזכירו, צורך אין הלילה  חצות וענין
על  להתאבל  צריך הלילות שאר בכל אפילו 
המצרים  בין בלילות  שכן ומכל החורבן ,
"שמחו נאמר ועליו בבכיה , להוסיף שצריך 

עליה". המתאבלים כל כו' ירושלם את 

פרי  מלאכול להמנע ליזהר צריך גם
חדש  לבוש  ומללבוש חדש

בימים גם מלאכול ולהמנע ליזהר צריך
ללבוש ושלא חדש פרי שום ההם,
לברך יצטרך שלא  כדי חדש, לבוש שום 
זה ענין שנזכר וכמו שהחיינו, ברכת  עליו 
נוהג זה וענין האחרונים, הפוסקים בספרי

אב: חודש ובראש בשבתות

המצרים בין  לימי המיוחדות כוונות 

בכל גם בעמידה  אלו כונות לכוין צריך 
באותה אבות  בברכת הנה  ההם: הימים 
אל  "ההויה " זו שתאיר תכוין הא' "ההויה "
שלפניה אותיות בחילוף היוצאת  תמורתה

גבור" "אתה של "ובהויה " והיא "טדה "ד ",
תמורתה אל זו  "הויה " שתאיר תכוין
והיא שלאחריו אותיות בחילוף היוצאת 
תכוין  קדוש" שב "אתה ג ' "ובהויה" "כוז "ו "
- בא"ב תמורתה אל "ההויה" זו שתאיר
שמות ג' והנה "מצפ"ץ" והיא  ב"ש, דא"ת
הם  ומצפ"ץ, וכוז"ו טדה"ד  הנזכרים:

הכולל: עם שי "ן בגימטריה

היא"רצה "ובברכת רצה  מלת  כי תכוין
ההין, דמילוי  אלקים בגימטריה 
ועת סוד והוא  צרה, אותיות הם רצה כי
שם  שהוא יושע , וממנה ליעקב היא צרה 
כי  המצרים, בין סוד  וזהו דההין. אלקים
בימים  יוצאות דין שהוא  הנזכר השם מן 

הצרות . האלו

אלקים גם של  רצה עם אדני שם תוסיף
כי  ותכוין שי "ן, בגימטריה ויהיו  הנזכר,
שהם  ואדני , אלקים שהם  אלו  דינין בתי ב'
העולים  מצרים ב ' המצרים, בין סוד 
השמות ג' ידי  על יתמתקו שי "ן, בגימטריה
הא ', ברכות בג ' בהם שנתכונו  הראשונים
בגימטריה העולים מצפ"ץ כוז"ו טדה"ד  והם
יתהפכו צרה  אותיות  כן ידי  ועל  כנזכר, שי"ן 

אלקינו. ה' רצה ויהיו לרחמים,

שינין ובברכת ב' באותם שלום שים
שים  של תיבות שבראשי 
גם  הנ"ל, השינין ב' אל תכוין  שלום,
יחד שניהם שלום שים של עצמם התיבות 
ועוד הנזכר שי "ן שי"ן, בגימטריה  עולות 
שם  והם הנזכר, שמות ו' כנגד  ו ' יתירים 
מצפ"ץ כוז"ו טדה "ד  והם תמורות, וג' יהו"ה

אדנ "י. ושם אלקים ושם
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ד ' פרק
באב ט' ענין

מנחה בזמן  נחמה

לומרמה במנחה, באב ט' ביום שנהגו
לקום  וגם נחמות , של פסוקים 
ואדרבא למעלה , הספסלים על  ולשבת
ערב לעת כי  בבלי  התלמוד  מן נראה
ונשרף  באב ט' ביום בהיכל אש הציתו
להחמיר ראוי היה זה וכפי המנחה , בעת 

מבשחרית . יותר במנחה 

על אבל בגמרא שדרשו  במה  יובן הענין
באו אלקים לאסף "מזמור פסוק 
ליה! מבעי קינה  מזמור? והקשו כו', גוים"
האויבים  התחילו בתחילה  כי  ותירצו,
ישראל  חשבו  ואז ישראל , בני את  להרוג 
ח"ו ויכלו למפלתם תקומה ח"ו יהיה שלא

אש שהציתום ובראותם האויבים, בחרב
אז  המנחה , זמן שהוא  ערב לעת בהיכל 
וקבלו גדולה, שמחה  ושמחו מזמור אמרו 
משליך הקב"ה היה לא  ח "ו  אם כי נחמה ,
היתה לא האבנים, ועל העצים על חמתו
שאמרו וכמו ישראל. לשונאי  תקומה
בציון. אש ויצת  חמתו את  כלה חז"ל,
אש שהציתו  ערב  מנחת  לעת  כי ונמצא 
וקבלו מזמור, ישראל אמרו  אז בהיכל ,
הנזכר המנהג  כן, אם צרתם , על נחמה 

ונכון. טוב  הוא 

טעם ונלע "ד ז"ל ממורי כן גם ששמעתי
באב ט' במנחת אז כי  והוא  אחר,
במדרש כנזכר מנחם, הנקרא המשיח נולד 

רבתי. איכה

אלהים ): אמר  כי  אף  האשה אל ויאמר (ד"ה - הפליאה  ספר

אשתך  לקול שמעת כי אמר ולאדם

בכיתי אבל לא  מעולם כי רבי לך אומר
שראיתי  בזמן רק  נתעצבתי ולא
אשתך " לקול שמעת  כי אמר "ולאדם
אמרתי  כי באשה, וסגו "ל באדם  זרק "א 
נזרקה לי ואמר התימא, זה מהו ז"ל  לאבי 
לו ואמרתי לפחד , סגולה ונעשית מבעלה 
עיני  זלגו שתוק , לי ואמר מתי, עד
לי  ואמר הייתי , שנים ד ' בן כי בדמעות,
ה ' ויעש עד  האיחור  ראה כי  תדאג, אל 
עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים
באשה ותבי"ר באדם דרג "א וילבישם,
הוא רחוק  אם לו  ואמרתי בבעלה, לחזור
הכתר, לממשלת  בר"ן לי ואמר הדבר,

תת"ך הר"ן, עד  לי  שאמר השנה ומאותו 
שלא י "ר ז "ל לאבי אני  ואמרתי שנים,

בני. אמן  ואמר אראנו

בצרה אנכי עמו

מאי ואז תמתי, יונתי לאשתו האיש יאמר
חש אצלו תאומות מה  תאומתי תמתי
אמר כך  מרגיש, חבירו בראשו מהם אחד 
רבי, והבן ראה  בצרה . אנכי עמו הקב"ה
כי  גולה, עמהם והשכינה  חוטאים שישראל 
היא לא לה, גרם ומי  הבנים, אם היא 
מאד , הרבה וכבוד  עושר להם  שנתן
הגורם  והוא שירצו , מה כל להם ונותנת
הרביתי  וכסף שנאמר הוא וחוטאים, להם
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וישמן  אמר זה ועל לבעל , עשו  וזהב להם
וגלתה הגורמת, היא  כן ואם ויבעט, ישורון
עליהם  שולטים וישמעאל עשו  ואז עמהם,
שאותה העליונה לנשמה היא  תאבה ואז
אליה באה ואינה נעמי, נקראת נשמה
מטוב החשיתי דומיה נאלמתי ואומרת
התפארת דיבור נפרש דומיה  נאלמתי ,
זה, כל ולמה דומיה, נאלמתי כן ועל ממני,
עמו, הולכת ואינו  מטוב , שהחשיתי בעבור
בארץ שלמטה ישראל כנסת בהיות  והכונה
כמשפט היושר בענין עושין ישראל 
ברוח השכינה  ביניהם היתה וכהלכה ,
חופה כבוד  כל ועל והדורה , נאה הקודש
בכל  זאת  מודעת שנאמר הוא ועטרה 
קינה, מן נודדת  כציפור לאו , ואם הארץ ,
בהסתלק כי  וממדורה, מביתה ויצאה

דומיה. היה הדיבור ממנה

בניה על מבכה רחל 
תבכהודע "בכה  נאמר "איכה" מלת שעל

לילה, הנקרא במדה כלומר, בלילה"
ואלילה, אספדה זאת  על זאת, ונקראת
שהעטרה בוכיה, אני אלה על וכתיב
ונאוה, אני שחורה  אומרת  אני, נקראת
העטרה והכונה רופאך , ה' אני  וכתיב
כוחות על אלה על  אומרת אנ "י הנקראת
לשלוט רשות להם שניתן הטומאה
המקדש, בית ולהרוס  ישראל  על ולמשול
אנ "י, הנקרא השכינה והיא  בוכיה אני
"רח"ל" בניה , על מבכה רחל בפסוק  הנרמז
היא כי אל, רוח  הנקראת שהיא  אל" "רוח -
קטן  במספר רחל זהו  האילן, של  היחוד
הוא גם  בצער כשהיא באמת ודע אח"ד.
כתיב מה  בצרה אנכי עמו  שנאמר בצער,

ואענהו. יקראני עליו

'''
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ה' פרק
הקנה ספר

על  להתאבל הקן  משילוח גדול מוסר
השכינה גלות 

הקן)הקנהספר  משילוח גדול מוסר :(ד "ה
להתאבל הקן משילוח גדול  מוסר 
משה כשעלה בני ודע  השכינה , גלות  על
שלח ושמע , באזניו קול  אתא למרום
אמר האי, מאי לרבו  משה אמר  תשלח ,
באה הגזירה והכא הוא, גלותה  האי לו
אלא שלח  ואין תשלח שלח  מלמעלה,
הוא כי  שלח, ליה קרי ואמאי  יסוד,
והוא ישראל, כנסת  היא  האם הלוקח 
שלח, אמר , והכי  מביתו , ושלחה המשלח 
האם את תשלח  היסוד אתה כלומר
לנטור ללכת  בניה, את ושומרת  הרובצת
שמוני  כענין  אחרים, בניה  הכרמים את
בניה חטאו כי הכרמים, את  נוטרה
הבנים ואת אמכם, שולחה  ובפשעכם
תחת בגלות  תניחם לא כלומר , לך , תקח 
רק השערה, כחוט עמם תדקדק  כי  ידיה,
זאת גם ואף  כענין ממנה, תשמרם
ולא מאסתים לא אויביהם בארץ  בהיותם

לכלותם. געלתי

למטה תשלח למעלה שלח

בגזירתוהנה  מרביצתה, שלחת  היסוד 
לאמם, מבקשים  והבנים  הגוזר,
שלח הקב"ה, ואמר לבנים, מבקשת  והיא 
רביצת בני, וידעת  למטה , תשלח  למעלה
בזמן  במקרה לארץ בחוץ בבנים, האם
אותה משיבים לכלותם, גוזרים שהאומות 
אין  כן ועל היסוד , בכח  בניה לשמור
יקרא , כי  כענין במקרה אלא  למטה הדוגמא 

כי  בבנים, ולא  באם לא בטמאה המצוה ואין
בבנים  ולא  ונקיים, טהורים ואמם ישראל 

ואמר(טמאים) בנים. להיות ראוים שאינם
המאירים מפנים שנשתלח  להרמיז, לפניך
להרמיז בדרך ואמר  התפארת, הוא
שיצאה הרבים  מרשות  גם שנשתלחה
שבכתב תורה להרמיז עץ בכל  ממקומה,
שהיתה הארץ על לשונה, על חסד,

נוכריה. הארץ על גם מושלחת

ומיללת  האם הולכת  השלוח ואחרי
ביתי  את שהחרבתי  אוי ואומרת 
בני  את והגליתי  היכלי את ושרפתי 

העולם אומות  לבין

בשמים ודע  קן המוצא שאמר דרב בני
ישראל  כנסת בהיות  וכוונתו מהו,
בניה וחטאו שזכרנו, ממקומות  יונקת
ומדובקת נאחזת בהיותה  ונשלחה
יהיו ויחדיו אחד  לבשר והיו בתפארת,
או ונגרשת  נשלחת מהו  בניה, וחטאו  תמים,
והוסיף  נשלחת , אינה באמת והשיב  לא,
מהו הגדול, בים היא  אם אם ושאל,
ותרץ כענין הגדול, בים ומדובקת שנאחזת 
וחטאו הבינה, שהיא  לאמה ותגד הנערה 
והוסיף  נשלחת, והשיב נשלחת  אם בניה ,
עליון  כתר הוא  האדם  בראש הוא אם ושאל
היתה כענין  אדם, הנקרא התפארת ראש
והלא והראייה נשלחת , והשיב פינה לראש 
יצחק ואלהי בבינה , נאחזין היו ישראל 
למשה אמר העגל ובעשותם יעקב, ואלהי
ירד משה ואף עמך, שחת  כי רד  לך
נשברו כי  הגדולה , מעבר נצח הוא מגדולתו,
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בכח משה ושב האותיות , ופרחו הלוחות 
ולאבד להכרית  לוי בני  כל אליו ויאספו לוי,
כל  ושבו ההוד , בכח החוטאים כל את
ובדק הוד, הוא  משה  מדת  להאחז ישראל 
תחת שהיו  מה  הפך כסוטות אותם 

עמי. ולא עמך  שאמר  זהו  אבותיהם,

נשלחתכן האם הבנים יחטאו  כאשר הדבר
והבנים  האדם, בראש  היא אם אף
משחיתים  בנים האם, מקום משחיתים
שולחה ובפשעכם חטאים, אנשים תרבות 

בגוים, אזרה ואתכם השלוחאמכם, ואחרי
ואומרת ומיללת  האם שהחרבתיהולכת אוי

בני את  וגליתי היכלי את ושרפתי ביתי את 
העולם  אומות  מלפני לבין רצון יהי ואומר ,

עופות וכן וגו', כעסי  את  רחמי שיכבשו
טהורים  צפרים עליון מלאכי השמים
עד הקול את יוליך  השמים ועוף ומלאכים
מתמהת הבנים , אם היא ישראל  שכנסת
לך , תקח הבנים ואת אמר כי  אף ואומרת,
גרושה האם בהיות  הוא  רחמנות לאו 
כי  אף בניה, על נשברה  מוולדיה  ושלוחה
בשולחן  מאוסים, ואינם עזובין אינם הבנים 
דרחים  מאן ממש, אחרים סומכים, אחרים
לה שאמר עד  מהבנים האם מפריש אינו

רחמנות היא  מצטערים דא שהבנים בוודאי
בתשובה , ושבים עצמם מבקשתעל והיא

בקשת התעוררות  כן על בניה, על  רחמים
ונשברה הולכת  האם  בהיות  היא , הרחמים
ומבקש הקול יוציא  ומלאך  בניה , בעד 
ליוצרם  לפאר והבנים, האם לקבץ רחמים
מוליכה הבנים אם  ואז קדוש, קדוש קדוש
בן  שבשם ראשון ה' באה  וקולה בניה , קול
דלעי  אייבו  רבי  ששמע קלא  היא  דא  ד ',
מבנהא אמא אפרש לא חס אי  ואמר , נחש

נחש האם שבונקראת  הנחש  זוהמת כי ,
נוהגת המצוה זאת  בני, ולכן בגלות, עליה 

רחמים, האם לבקש המלכות בזמן אף 
עין  ידי  על יפרישוה לבל האויבים להשפיל
הגדול, שמך  למען עשה שאמר הוא  הבנים ,
יורדים  שכן פעמים, מאה  אפילו  ולכן 
שתהרוס  עד מדרגות  מאה ונשלחים
לפינה. מפינה נודדת  להיות  הקן ותקלקל 

טמא רב הון  בקיבוץ  לעוסקים אוי
בטהרה לא כי ומטמא

ממצרים,ואמר יצאו  התעוררות  באיזה
שילוח מצות להם ניתן לא  שהרי
אוכלים  נחשים הזמין הקב"ה  כי  הקן,
שילוח ואמר מעצמה , נשלחת  והאם הבנים ,
כן  ועל בניה , עם השכינה כשילוח המצורע 
בשליחות, שגורם על דשילוח  עשה , אלים
הוא ימים, באורך  האם  הדבק  ליה  ואמר
קבץ ולא  בימינה ימים אורך  שבכתב, תורה
שכרה, הבא בעולם אורך כן על בניה 
שגולה במי  נמי  הדברים כן בני ובאמת
קונה ואינו לפינה ומפינה למקום ממקום
דוגמא ונשבר הולך  רק  אחד במקום מנוחה

הוא, בריך קודשא עונועליונה , מעביר
בעולם  ימים ואורך  מנוחה לו ומקנה  וחטאו
ויושביה גדולים בתים לבונים אוי הבא,
להם  ומה  אותם, יאכלו זרים בארץ במנוחה 
ואמם  אביהם שולחן מעל גלו כי  ולמנוחתם
בתורה יעסקו  לא ולמה פשעם, מכח גרושה
לעוסקים  אוי וחימה , אף חרון להשיב
בטהרה , לא כי ומטמא טמא רב הון בקיבוץ

ידבק לטמאים להם)וטמא לא(וישאר למה  ,
אנה מחשבות לחשוב ובינה  דעת  יקנה 
לו, זהב ועפרות  שלמה  של וזהבו כספו
וחמס  בגזל ויעבור  נפשו יפסיד מה  ועל
זרים  ויאכלוהו רב הון וקבץ שוא ושבועות 

ואם ממשלתם, תחת  היא לבניו(ואב)כי
תחת קמתם והנה תחבולותיו, למדם
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נפשם  היות בעוד יעשו לא למה  אבותיכם ,
לששים  אוי בוראו , את  לעבוד בגופם
זוכרים  ואינם מלבושים, בגווני ומתפארים
האומות ובין ומרוחקים מנודים שהם
ובאוי שחורים, בגדים  וצריכים גולים,
במלבושים  ולא ובוכים, נאנחים  ובאבוי
יפשיטום, פנים בבושת  למחר  אשר  נאים
יגרמו הם יקברוהו, עמם בקבר  ואם
מקבריהם  ולהוציאם לחפור  לנכרים 
לחברים  אוי ולכלבים, לעופות ולהשליכן

מצו במקום שלא סעודות ה ,שעושים
ורקודים  ונגונים ויינות  במאכלות  ומרבים 
כי ומשטין ויורד וקובל עולה והשטן
לשמוח  ומתחיל ושמחים, ששים ימצאם
יינם  שתייתו להוסיף ומשתדל עמהם
חבורות שתמצאם יד יינם, תנינים חמת

ובושה . וחרפה  ופצעים

וגם בצער  אני  ואומרת, צועקת האם
בצרה אנכי עמו בצער , הם

אוי ואז למי ואומרת צווחת  הקדש רוח
אבוי  למאחרים למי חנם פצעים למי 

כי  יין תרא  אל כתיב לא מי  היין, על
ישוך , כנחש  ואחריתו  בתריה  וכתיב יתאדם
תהפוכות, ידבר ולבך זרות, יראו עיניך 
חבל, בראש וכשוכב ים, בלב כשוכב והיית 
אקוץ מתי ידעתי, בל  חליתי  בל  הכוני
אחר עושה ומה  עוד, אבקשנו אוסיף 
ואז  חבירו , עם  לריב מתחיל  יין שתיית
למי  אבוי , למי אוי למי ומשיחים אומר
עכורות שעיניו  למי מריבות, בעל שהוא 
אל  מיין, עינים חכלילי ושחורות , ואדומות
אחריתו דם, אחריתו יתאדם , כי יין תראה 
הרע, לשון לדבר מתחיל  כי  ישוך, כנחש
כהפקר, העבירות  כל ועושה עבירה  ומתיר
נשים  עם משיח דיין, ולית  דין לית  ואומר
נבלות בדברי פיו  מנבל ואז עמם ומרקד

השטן  ואז דעתו, נתבלבלה כי בוש  ואינו
ובלבל  לו, נתונה והרשות  וקובל  עולה
להיות מהם אחד  והמית  ביניהם וגירה 
אבל, שמחה ותחת חילוק , שלום תחת
ואומרת, צועקת  והאם צער, מנוחה ותחת 

בצער הם וגם בצער בצרהאני אנכי .עמו

לומדי  הגלות , באורך תמהים אנו
בקולות  ונותנים  הנושאים התלמוד
אחר  דקדוק ומדקדקים וברקים
רק  - חדושים ומתחדשים  דקדוק
לתועלת  ולא גופם לתועלת לומדים
ואינם ויודעים ולומדין נפשם,
בהמון  להתגדל כוונתם רק מקיימין

בתורה הגדול אני

להרבותאוי בניהם המניחים לאבות
בריקודים  ויינות במאכלים שמחות 
גורלם  יפול  עליהם  כי  יודעים ולא ושמחות,
למות משונות ומיתות  טבעיות  מיתות 
מתוך ועגלים מצאן כרים ואוכלים תוצאות ,
שמנים  וראשית יין במזרקי השותים מרבק ,
עתה לכן יוסף, שבר על נחלו ולא ימשחו,
יולדתו ואשרי בניו  אשרי גולים, בראש יגלו
כלל  שמחה  של  בחבורות מרבה שאינו למי

ואשריוו בשר, אוכל שאינו מי ואשריו כלל ,
לובש ואינו  עיקר, כל יין שותה  שאינו  מי 
כרם, נוטע ואינו  בית , בונה ואינו יפים בגדים
ציון, אבילי עם ומתאבל באוהלים יושב  רק 
להם  צוה  רכב , בן יונדב דבני  והבן בני ראה
לעולם, ובניכם אתם יין תשתו אל  אביהם,
בעבור יין, לשתות שלא לצוות ראה ומה

הביתששמע חורבן על שהתנבא לירמיהו
כלל,המקדש יין תשתו אל לבניו  צוה  כן על ,

באוהלים  כי תזרעו, לא  וזרע  תבנו, לא  ובית 
עד בניכם ובני ובניכם אתם ימיכם כל תשבו
ושמרו מאוד מתאבלים  והיו  הנחמה , בא 
מתנבא ירמיהו וכשהיה אביהם, מצות 
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מיד שבים, היו  ולא  בתשובה לשוב  לישראל
ואינם  לשוב  להם אומר אתה הקב "ה  אמר
את צוה  אשר רכב בן יונדב בני הנה שבים,
הזה, היום עד  שתו ולא יין  שתות לבלתי בניו 
ולא ושלוח , השכם יום יום  להם אמרתי ואני
לירמיהו, הקב "ה  א "ל שם, כתיב מה שמעו,

את  ושמרתם הואיל חייכם  להם (מצות אמור

משפחותיכםאביכם) אין  הזאת , המצוה
כה דכתיב, היינו לעולם, לפניו פוסקת 
לפני  רכב בן ליונדב  איש יכרת  לא ה', אמר 

תימא, דבר בני הראית הימים, אנוכל 
התלמוד  לומדי הגלות, באורך תמהים
וברקים  בקולות  ונותנים הנושאים
ומתחדשים  דקדוק אחר  דקדוק ומדקדקים

ואריות כדובים הבשר  אוכלי הם חדושים,
פניהם  ומתאדמים יין במזרקי ושותים
לרמה מזון ונשמנים  טריפה אדם מראית
ואת זוכרים אינם השכינה  וגלות  ותולעה
כה נפשי עליך שלום מייסרים אינם העם 
שלא כמו ימים יאריכו וכה  יחיו וכה יזכו

מחשבתם, כי יבצר  כולם, על  יתנו חשבון
תשלח שלח  אמרה שהתורה  ראה גם ראה

חוששין, אינם והם הרחמים, רקלעורר 
נפשם, לתועלת ולא גופם לתועלת  לומדים 
כוונתם  רק מקיימין ואינם ויודעים  ולומדין

בתורה , הגדול אני בהמון  ומהלהתגדל
יש  שבכללות  לאו ענין על  שאמרת

ה '. בעזרת בפנים לאמרו  מקומות 

'''
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בראשית  פרשת  - התורה על  הרקאנאטי פירוש
ע"א ) לו דף  בראשית פרשת - בראשית (זוהר

כּ תיב,אמר  ׁש מעוֹ ן לט )רבּ י (תהלים  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מ ּט וֹ ב  החׁש יתי  דוּ מיּ ה  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י
קרא האי דוּ מ יּ ה. נאלמ ּת י נעכּ ר. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוּ כאבי
מאי  בּ גלוּ תא . אמרוּ  ישׂ ראל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
כּ יון  לדבּ וּ ר. ליּה  מד בּ ר דּ ק וֹ ל  בּ גין ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַטעמא 
וּ מ לּ ה מינּה  אתּפ ר ׁש  ק וֹ ל בּ גלוּ תא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי
ד וּ מיּ ה נאלמּת י דּ א ועל אׁש ּת מע  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָלא 
מ ּט וֹ ב  דּ הח ׁש יתי בּ גין טעמא  מאי ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוגו'.
אמרי  וישׂ ראל בּ הדּה . קוֹ ל  אזיל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא 

סה ) מאי (תהלים  תה לּ ה . דוּ מ יּ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְל1
דּ וּ מיּ ה דּ איהי לדוד. ּת הלּ ה  דּ א  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִדּ וּ מיּ ה ,
רבּ י  אמר קוֹ ל . בּ לא  וּ ׁש תיקא  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא 
ד וּ מיּ ה איהי  בּ גינ1 ל 1. מאי ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק

ק וֹ ל. מ נּ ּה  דּ אס ּת לּ קא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיקא 

בניה על מבכה רחל  בענין  רחל  סוד

שלמטהוהענין, ישראל כנסת בהיות  כי
כשורה נוהגים הטהורה, בארץ
השכינה היתה  וכתורה , כמשפט לעשות 
כל  ועל והדורה, נאה  ביניהם הקדש ברוח
זאת מידעת  שנאמר ועטרה , חופה כבוד 

הארץ ה ')בכל יב ' מלך(ישעיה  ה ' וכתיב .
ובהפך החיים, לארץ שהרמז הארץ, תגל
ויוצאת קנה מן נודדת  כצפור היא  זה
אב משדד  שנאמר, כענין  וממלונה, מביתה

אם כו ')יבריח יט' תהיה(משלי למה וכתיב ,

ללון נטה וכאורח  בארץ  ח ')כגר יד' ,(ירמיה
גוזזיה לפני וכרחל  כענין נאלמתי , רמז וזהו

ז')נאלמה נג' רחל (ישעיה סוד  ידעת וכבר .
בהסתלק כי  בניה, על מבכה רחל בענין
התהלה אז קול, הנקרא טוב מדת ממנה 
זה. והבן תהלתך  הוא  שנאמר כענין דומיה ,

בוכיה אני אלה על

איכה ,ואמרו במדרש תבכהרז"ל בכה
עמהם בלילה, מושך היה לילה

שנאמר, זהו  לילה , למדת והרמז קינה,

ּכתּובהקודש :לשון  ׁשמעֹון, רּבי ְִִַַָָאמר
לט) דּומּיה(תהלים  ְֱִִֶַָנאלמּתי 

נאלמ ּתי נעּכר. ּוכאבי  מּטֹוב  ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַָהח ׁשיתי 
ּכנסת א ֹותֹו אמרה זה ּפסּוק ְְִֶֶֶָָָָדּומ ּיה ,
ׁשּקֹול  ּבגלל ה ּטעם? מה ּבּגלּות. ְְִִֵֶַַַַַָָָי ׂשראל
ּבּגלּות. ׁשהיא ּכיון ה ּדּבּור, את ְִִִֵֶֶַַַָָמנהיג
ועל  נׁשמע, לא  ודּבּור  מּמּנה, נפרד ְְְְִִִִֶַָָָֹקֹול
ּבגלל  ה ּטעם? מה וגֹו'. דּומּיה נאלמּתי  ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָזה 
א ּתּה. קֹול ה ֹולְך ׁשּלא מּטֹוב , ֱִִִֵֵֶֶֶָֹׁשהח ׁשיתי 

א ֹומרים סה)וי ׂשראל דּומּיה(שם  לְך ְְְְִִִֵָָ
לדוד, תהּלה זֹו ּדּומּיה? ּזה מה  ְְְִִִִֶַָָָָתהּלה .
קֹול. ּבלי  ו ׁשֹותקת ּבּגלּות דּומּיה  ְְִִִֶֶֶַָָׁשהיא 
היא ּבגללְך ל ְך? ּזה מה יצחק, רּבי  ְְְְִִִִֶַַַָָָאמר

קֹול. מּמּנה ׁשהסּתּלק  ו ׁשֹותקת ְְִִִֵֶֶֶֶַָָדּומּיה 
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וכתיב, ואלילה , אספדה  זאת אלהעל על
בוכיה ישראל אני  כנסת  כי  ידעת, כבר ,

אני  שחורה כדאמרינן ואני , זאת  נקראת
ומלת רופאך . ה' אני כי וכתיב  ונאוה,

על  כדאמרינן הטומאה, לרוח רומז אלה 
עינינו  חשכו  יז')אלה ה ' אמרו(איכה וכן ,

על  מבכה רחל  אליהו דבי בתנא  רז"ל 
אל. רוח אלא רחל  תקרי אל בניה,

בכיּ וֹ ת  ּכ ּמ ה לבּכ וֹ ת להם גּ רם החטא  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
ב') רל"ו פקודי ובפרשת ע"א רכח  דף - ויחי  (פרשת - בראשית זוהר

א )וּ כתיב, בּ וֹ כיה ,(איכה אני  אלּ ה על ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לוֹ ן  גּ רמא  ח וֹ בא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ הה וּ א
א לּ ה על  אחר  דּ בר בּ כיּ ין. כּ ּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י
ר ׁש וּ  דּ אתייהיב בּ גין טעמא. מאי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאני,
ישׂ ראל , על לׁש לּ טאה  דּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְלאתר
דּ אתייהיב  וּ בגין מקדּ ׁש א , בּ י ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לחרבא 

כתיב, [ס"א ל ׁש לּ טאה, ר ׁש וּ  א )ל וֹ ן (איכה ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דא דמלה  רזא  בוכיה , אני אלה על 

ר לון דאתייהיב דמסאבא שוסטרא 
ק וּ דׁש א רוּ ח דּ א  בּ וֹ כיה , אני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲלשלטאה]

אני. ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ אקרי

צר  לוא  צרתם  בכל 

רבי איכה,ובמדרש בוכיה , אני  אלה  על
על  אמר נחמני בר שמואל 
זהו ישראל. אלהיך  אלה שנאמר זרה, עבודה

אני גם בניך אשכח ו ')שנאמר ד' ,(הושע 
אני, הנקראת  השכינה אשכח גם כלומר
בחיל  כי ילך, כנחש קולה  הכתוב רמז עליה 
עצים  כחוטבי לך  באו  ובקרדומות  ילכו

כב ') מו' הכתוב(ירמיה שאמר זהו זה . והבן
אתה ספרת  ט ')נודי  נו' לומר(תהלים רוצה ,

בכל  ז"ל רבותינו ואמרו גלותך . עם גלותי
צר לוא  ט ')צרתם סג' דאת(ישעיה  כמה ,

בצרה אנכי עמו  ואענהו  יקראני (תהליםאמר,

טו ') .צא'

שמנעתאמר  בשעה  הוא  ברוך  הקדוש
אותי, מבקשים והם לישראל  צרה

עונה אני עמהם, כבודי משתפין ויהיו
אנכי  עמו ואענהו  יקראני שנאמר אותם ,
דומה הדבר למה יודן  רבי אמר בצרה,
עם  כעס לה והיה עוברה שהיתה לאשה
לידתה ובעת  למעלה אמה  ועלתה אמה ,
שומעת אמה והיתה למטה , צווחת היתה
כנגדה, היא  אף צווחת  והיתה למעלה  קולה
שאת טיבך  מה לה אומרות  שכינותיה והיו 
בתי  להן אמרה  עמה, יולדת את וכי צועקת ,
עליה שכעסתי  פי על  ואף בצער, יולדת 
הריני  אלא צווחתה , לסבול יכולה איני 
שלי? אינה בתי  של צרתה  וכי עמה , צווחת 

מאלהינווהרמז ונבקשה ונצומה מופלא ,
זאת  כג ')על א ' ואמרו(עזרא .

אתה עולם של רבונו  דוד אמר ז"ל רבותינו
הקץ את  שתקרב  עליך  דוחקים שאנו סבור

א)וכתּובהקודש :לשון  א ּלה(איכה  על ְֵֶַָ
ּגרם החטא  ׁשא ֹותֹו ב ֹוכ ּיה, ְֲִִֵֶַַָָאני 
על  אחר  ּדבר בכ ּיֹות. ּכּמה  לב ּכֹות ְְִִֵֶַַַָָָָלהם
ׁשּנּתנה מּׁשּום הּטעם? מה - אני  ְֲִִִֵֶֶַַַָָא ּלה
י ׂשראל  על לׁשלט  זה למקֹום ְְְְִִֵֶַָָֹרׁשּות 
ּומ ּׁשּום ה ּמקּדׁש, ּבית את ְְֲִִִֵֶַַָּולהחריב
על  [כתוב  לׁשלט, רׁשּות להם ְְְִִֶֶָָֹׁשּנּתנה 
צד זה הדבר סוד בוכיה, אני  אלה
לשלט ] רשות להם שנתנה  הטמאה
אני. ׁשּנקראת ה ּקדׁש ר ּוח  זֹו ב ֹוכ ּיה , ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹאני 
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ממושכנת, ימינך מתי עד אלא  בשבילנו ,
ימינך הושיעה  ידידיך  יחלצון למען שנאמר,
גלות להזכיר תיקנו  הזה העניין ועל ועננו.
כהושעת באומרנו גלותינו, עם השכינה
ההיא בי"ת  האל"ף וכל עמך , בלוד אלים
אנכי  עמו  ואענהו יקראני  דכתיב משום
כלומר, הושיענא , והו אני  אמרנו וזהו בצרה,
צדיק שנאמר עמנו , ושמו  אותנו, שיושיע

הוא  ט ')ונושע ט ' בידם (זכריה  חנון וזהו  ,
ההוא . הענין וכל מעבידים,

שמך  למען  עשה

אחר )ע "א שני (ענין הם והו  אני כי  ועיקר, ,
ע "ב של משם לשכינה שיש  שמות 
מפני  השמות אלו להזכיר והטעם  אותיות,
ואני  שנאמר השכינה , גלות נרמז שבהם

הגולה  א ')בתוך  א ' אסור(יחזקאל והוא  ,
א ')בזיקים מ' מלפניו(ירמיה ובקשתינו ,

כמה הגדול, שמו את שיושיע יתעלה
עשה וזהו  שמך כבוד  דבר על אמר, דאת 

שמך . למען

בבלה שולחתי למענכם

אל איכהמדרש  היה אשר הדבר
אסור והוא  וגומר, ירמיהו
איחות ליה, אמר דבר ומה  בזיקים,
סובר את או  הכא  מסובר ואנא  עמהון,
אנא אם אמר עמהון, נחית  ואנא  הכא
אלא להון מהני אנא  מה  עמהון, נחית 
להון, מהני  הוא וסגי עמהון ברייהון יחות
מניין  בבלה , שולחתי  למענכם הה "ד 
דכתיב, קריא, הדין מן ירמיהו  שחזר
ה ' מאת ירמיהו  אל היה  אשר הדבר
טבחים  רב נבוזראדן אותו  שלוח  אחרי
אסור והוא  איתו  בקחתו הרמה מן 
והוא כביכול אחא  ר' אמר באזיקים.

הגולה. בתוך ואני ודכוותיה 

לומר  רוצה בה, היסוד עד ערו ערו 
עולם יסוד צדיק

הואענין ברוך להקדוש רמז  והו , אני אחר
הנקראת עוזו  ולשכינת  הוא , הנקרא 
עוזו לשבי  ויתן הפסוק  על ונתייסד אני,

צר ביד  סא ')(תהלותפארתו  עח' אף ים כי ודע  .
בזמן  בחסרון הם  לפניך  אשר המדות  שאר
והאביונים  העניים אמר דאת  כמה  הגלות

ואין מים יז')מבקשים מא ' וכתיב,(ישעיה ,
אכלם, מאל ולבקש  לטרף שואגים הכפירים
כמאמר והשכינה , קצוות  לשש בהם שהרמז
המקדש בית שחרב לאחר ז"ל, רבותינו 
עוד ואמרו מעלה . של פמליא  נתמעטה 
כשם  מרום, עד אלהים צדקתך  בפסוק 
כך מאלו אלו צדקה צריכים שהתחתונים
אבד , הצדיק  וכן צדקה , צריכים העליונים
כד"א זה, הנקרא עולם יסוד לצדיק שהרמז
זהו לבנו, דוה היה זה  על וכתיב אלי . זה
בה היסוד עד  ערו  ערו הבית , בחרבן שנאמר

עולם. יסוד צדיק  לומר רוצה

תברך  אתה כי נאמר הברכה ובעת
צדיק 

ט "ג )רותמדרש  פ ' חדש אבד ,(זוהר  הצדיק 
אבד , השפע יבא, שלא  זמן כל
הברכה ובעת  ויבש, יחרב  ונהר נאמר , ועליו

צדיק  תברך  אתה כי יג ')נאמר ה' (תהלים 

צדיק  לראש ו ')וברכות י' .(משלי

האמת  עיר ירושלים ונקראה

הארץהבהירספר  מן אחד  עמוד  תנא, ,
שם  על  שמו, וצדיק לרקיע עד 
ואם  מתגבר, צדיקים, וכשישראל הצדיקים,
העולם, כל סובל  והוא  מתחלש, לאו 
לא חלש ואם עולם, יסוד צדיק  דכתיב 
לא כי  זה , כל הבן העולם. להתקיים  יוכל
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זהו דבר, עלינו אשר והרקיע הארץ מן 
היו ותפארתנו  קדשנו  בית שנאמר

וגומר אש י ')לשריפת סד ' כי (ישעיה  ר"ל, ,
שנמשלו הטומאה כחות  רק  מים  שם אין
שלום  כנהר אליה נוטה  הנני  הפך  לאש 

ב ') סו' האמת(ישעיה עיר ירושלים ונקראה ,
ג ') ח ' עד(זכריה  כי לעולם, היה  שלא מה  ,

צדק כד"א  הצדק , עיר רק  נקראה לא  אז
בה כא ')ילין א ' יתקיים,(ישעיה  אז אמנם .

שאנן נוה ירושלים תיארנה לג'עיניך (ישעיה 

שלםכ ') מלך  צדק ומלכי יח '), יד' .(בראשית

קולו  יתן קדשו וממעון ישאג ממרום ה'

בפרשתראיתי שנרמזו רמזים לך  לברר
זה, לענין הרומז הלילה  בחצי ויהי

לא אמנם רות, במדרש רז"ל שרמזו  מה כפי 
מה ידעת כבר האורך . מפני לשונם אביא
הלילה, הוי משמרות שלש רז"ל , שאמרו 
ושואג הקב"ה יושב  ומשמר משמר כל  ועל
וממעון  ישאג ממרום ה' שנאמר כארי,

וגו' שאוג קולו יתן  ל ')קדשו  כה ' .(ירמיה 
הקב"ה שנייה  במשמרה כי רז"ל ואמרו
בגלות וכשהיא עוזו, שכינת  עם מתייחד
וילפת האיש ויחרד  הלילה בחצי ויהי  אומר

ח ') ג' ה '(רות  שנאמר הקב"ה, זה האיש .
ארחות ילפתו כד"א , וילפת  מלחמה, איש

יח ')דרכם ו' שוכבת(איוב  אשה והנה  .
תחת שמאלו  הפך  השכינה, היא  מרגלותיו 
משמים  השליך רק תחבקני. וימינו לראשי 

ישראל תפארת א ')ארץ  ב ' .(איכה 

'''
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ז פרק

איכה על  הנעלם מדרש
איכה  על הנעלם מדרש  - חדש  זוהר

בּ יתוֹ  חרבּ ן ׁש ל להסּפ ד העוֹ לם רבּ וֹ ן  ׁש 2לח  בּ יתא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌(◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהאלפ"א

ארעאׁש לחוּ  לבני בבל בּ ני להוֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לן  למבכּ י, יא וֹ ת לן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א ,
בּ ית  חוּ ר בּ ן  על הס ּפ דא  למעבּ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָיאוֹ ת 
עממיא , בּ יני דּ אתבּ דּ רנא  על  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱאלהנא ,
וּ לפרׁש א הסּפ ידא, למיפ ּת ח  לן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואית 
עלמא מארי דּ ׁש לח בּ יתא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאלפ"א 

בּ יתי ּה . דּ חוּ ר בּ ן ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלהסּפ ידא 

יאוֹ ת ׁש לחוּ  קדּ יׁש א , ארעא בּ ני לה וֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עממיא , בּ יני אתבּ דּ רּת וּ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אּת וּ ן
לכ וֹ  ויא וֹ ת קדּ יׁש א, מארעא  לבר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוא ּת וּ ן
דּ נפקּת וּ ן  גּ רמייכ וּ , ועל  עלייכוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י
מ בּ י  דּ נפיק כּ עבדא לח ׁש וֹ כא , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמנה וֹ רא 
למבכּ י  לן אית אנן אבל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָמארי ּה .
ק וּ דׁש א ׁש דּ ר ולן  הסּפ ידא , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ למעבּ ד
בּ נהא דּ אנן דהס ּפ ידא , ספרא  הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ רי$
וידעין  ביתּה , מבּ ני ואנן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מטרוֹ ניתא,
למבכּ י, יא וֹ ת ולן עלמא. דּ מארי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיקרא 

בּ יתי"ן. אלפ "א אינוּ ן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ לפרׁש א 

וא ּמ א ,ואנן אבּ א  בּ לא יתמין ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ביתא לכ וֹ תלי עיינין ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מס ּת כּ לין
אׁש כּ חנא ולא  אתחרב , והא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איּמ נא ,
בּ יוֹ מין  יוֹ מא, בּ כל לן ינקא דּ הות ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָלּה .
נחימת  והוית דּ יל ּה . מ ׁש ּפ יר וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַקדּ מאין,
לברּה . כּ א ּמ א  ל בּ נא , על  וּ ממלּ לת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָלן,

הארץׁשלחּו לבני בבל ּבני  להם ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ
לב ּכֹות, מתאים לנּו ְְְִִַַָָהּקדֹוׁשה:
ּבית חרּבן על הסּפד לע ׂשֹות רא ּוי ְְֲֵֵֶַַַָָֻלנּו

העּמים , ּבין  ׁשהתּפּזרנּו על (כמי אלהינ ּו, ְְֱִִֵֵֶַַַַָֹ
זרה) עבודה  ּבהס ּפד,שעובד לפּתח לנ ּו ְְְִֵֵֶַַָֹוי ׁש

רּבֹון  ׁשּׁשלח ּביתא  האלפ"א  ְְִֵֵֶַַָָָָָּולפר ׁש
ּביתֹו. חרּבן ׁשל להסּפד ְְֵֵֶֶַַָָֻהע ֹולם

ה ּקדֹוׁשה:ׁשלחּו הארץ ּבני להם  ְְְֵֶֶַָָָָָ
התּפּזרּתם ׁשאּתם  ְְְִִֶֶֶַַַַמתאים
לארץ מח ּוץ וא ּתם הע ּמים , ְִִֵֶֶַַָָָּבין 
ועל  עליכם  לב ּכֹות לכם ונאה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָהּקדֹוׁשה,
ּכעבד לח ׁשְך מאֹור ׁשּיצאתם  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָֹעצמכם,
לנּו י ׁש אנּו אבל רּבֹו. מּבית ֲִֵֵֶַָָָָָׁשּיצא
ׁשלח ולנּו הסּפד, ולע ׂשֹות ְְְְֲִֵֶַַָָלב ּכֹות
ׁשאנּו ההסּפד, ספר הּוא ּברּוְך ְֵֵֶֶֶַַָָָהּקדֹוׁש
ויֹודעים בית ּה, מּבני  ואנּו הּגבירה, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבני 
ראּוי ולנ ּו העֹולם , רּבֹון ׁשל  ּכב ֹודֹו ְְִֶֶָָָָאת
ּביתי "ם. האלפ"א א ֹותם ּולפרׁש ְְְִִֵֵַָָָָלב ּכֹות

ּומסּתּכליםואנּו ואם, אב ּבלי  יתֹומים ְְְְְִִִִֵַָָָ
וה ּנה - א ּמנּו ּבית לכתלי ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָהעינים 
ׁשהיתה א ֹותּה. מצאנּו ולא  ְְֱֶֶַָָָָָֹנחרב ,
ּבּימים י ֹום ּבכל א ֹותנ ּו ְְִִַָָָָמניקה

ׁשּלּה מה ּיפי  של הרא ׁשֹונים  היפי (בין ִִִֵֶַָָֹ
ּומדּברתמעיה) א ֹותנּו, מנחמת והיתה ,ְְְְֶֶֶֶַַָָָ
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אחר סו)כּ דּ בר  א ּמ וֹ (ישעיה  א ׁש ר כּ איׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
וגו'. ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְּת נחמנּ וּ 

סטר ,ׁש ּת א וה  לכל  עיינין אס ּת כּ לן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מוֹ תבא בּ ית ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַואתר 
אתחרב. והא אתבּ לבּ ל, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איּמ נא 
וּ מ וֹ תב ּה . ביתא לכ וֹ תלי ריׁש א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְנבט ׁש 
ל בּ נא , על  ימ לּ ל וּ מאן לן, ינחם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַמאן

מל כּ א . ק ּמ י עלנא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְויגין

ראוּ  לנוּ  לבּכ וֹ ת, ראוּ י לסּפ ד לנוּ  י ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

וסליק כד  אבוּ נא, ק ּמ י חטאן הוינן ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
קיימת  איהי לן, לאלקאה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְרצוּ עא 
בּ גין  דמל כּ א, מלקיּ וּ תא וּ מקבּ לת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלקּמ ן,

אחר כּ דּ בר  עלנא. נג )לאגנא וה וּ א(שם  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
כו' מעוֹ נוֹ תינ וּ  מד כּ א  מ ּפ ׁש עינ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌,◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְמחלל
לית  איּמ א וה ׁש ּת א  לנוּ . נר ּפ א  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌,◌ֲ◌ַוּ בחברת וֹ 
למבכּ י, יאוֹ ת לן לכ וֹ . ווי לן, ווי  ווי . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָלן,
אינ וּ ן  לפתרא  יאוֹ ת לן  למסּפ ד, יאוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלן
לאינ וּ ן  לה וֹ , לאוֹ דעא  דּ מרירוּ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמי לּ ין

דּ הסּפ ידא . מלּ ין  למב כּ י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ ידעין

דּ איּמ נא ,נקרב ערסא לגבּ י י וֹ מא  בּ כל ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
נׁש אל ּת ּמ ן. ל ּה  נ ׁש כּ ח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא 
נׁש אל עלן. דּ יׁש גּ ח מאן לית ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲעל ּה ,
נׁש אל אתבּ ל בּ לא. דילּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלערסא
דּ ילּה , להיכלין נׁש אל  נפלת . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְלכוּ רסייא ,
נׁש אל מינ ּה . ידעין דּ לא  אינוּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָא וֹ מאן

ּת ּמ ן. לית דּ עקבתא  ר ׁש ימ וּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעפרא ,

לן,ׁש אלנ אתיב איגרא  הא  לאיגרא , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וּ מיילּ לת  מבכּ ה יתבה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ת ּמ ן

ׁשּנאמר  ּכמֹו לבנּה, ּכאם ל ּבנ ּו (ישעיה על ְְְֱִִֵֵֶֶַַָ
וג ֹו'.סו) ּתנחמּנּו א ּמֹו א ׁשר ְְְֲֲִִֶֶַּכאי ׁש

צד,וכעת לכל העינים מסּתּכלֹות ְְְְִִֵֵַַַָָָ
אּמנּו ׁשל מֹוׁשב ּה ּבית ְִֵֵֶָָּומקֹום
הרא ׁש נּכה נחרב . והּנה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹהתּבלּבל,
אֹותנּו, ינחם מי  ּומֹוׁשבּה. הּבית ְְְִִֵֵַַַָָָָלכתלי 
לפני עלינ ּו ויגן  ל ּבנ ּו על ידּבר  ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָּומי

ֶֶַה ּמלְך?

ּומעלהּכׁשהיינּו אבינ ּו, לפני  ח ֹוטאים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ
אֹותנּו, להלקֹות ְְְַָָָהרצ ּועה
הּמלקּות ּומקּבלת לפנינ ּו, עמדה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָהיא 
ׁשּנאמר  ּכמֹו עלינּו, להגן ּכדי  הּמלְך ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשל

נג) מדּכא(שם  מּפׁשעינ ּו מחלל ְְְְִֵָָָֹֻוה ּוא 
וכעת לנ ּו. נרּפא  ּובחברתֹו כ ּו' ְְֲֲִֵֵֵַָָָָֻמעונ ֹותינּו
ראּוי לנּו לכם! וי  לנּו! וי  וי ! אם. לנ ּו ֵֵֶַַַָָָָָאין 
לפ ּתר  רא ּוי לנ ּו לס ּפד, רא ּוי לנ ּו ְְְִִִָָָָֹֹלב ּכֹות,
לא ֹותם להֹודיעם מריר ּות, ּדברי  ְְְְִִִֵָָָא ֹותם 

הסּפד. ּדברי  לב ּכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶׁשּיֹודעים

ולאנקרב - א ּמנ ּו למּטת י ֹום ּכל ְְְִִִֵַַָֹ
עליה נ ׁשאל ׁשם . א ֹותּה ְְִִֶַָָָָָנמצא 
נ ׁשאל  עלינּו. ׁשּמׁשּגיח מי  אין -ְְִִִֵֵֶַַַָ
- לכסאּה נ ׁשאל  התּבל ּבלה. - ְְְְְְְִִִִַַָָָָלמּטתּה
נ ׁשּבעים הם - להיכלֹותיה  נׁשאל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנפלה.
העפר  את נׁשאל מּמּנה . י ֹודעים  ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא 

ׁשם. אין עקב ֹות ׁשל רׁשם -ֲֵֵֶֶָֹ

לנּו,נ ׁשאל מׁשיב  ה ּגג  הרי  - ה ּגג את ְֲִִֵֵֶַַַַַָ
ּומיּללת מבּכה ׁשם  ְְְֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשבה



באב לתשעה  ז זוהר לה|פרק 

מרירוּ  בּ קוֹ ל  צווֹ חת מבכּ ה , ואזלת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲעלן 
דא ּת  כּ מה לאיגרא . מאיגרא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲעלן,

כב )אמר, עלית (שם  כּ י אפ וֹ א  לּ $ מה ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
וּ ׁש בילין, לא וֹ רחין נׁש אל ל גּ גּ וֹ ת. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌,כּ לּ $
מרירוּ  קל דּ ׁש מעוּ  אמרין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌,כּ לּ ה וּ 
ידעין  ולא בּ נהא , על  דּ מבכּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ בכיּ ה ,

אסּת לּ קת. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלאן

מעּמ נ וּ  הבּ כי מרירוּ ת נׁש ּכ ח  וֹלא תמיד ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִנבּכ ה

למיס ּפ ד.לן יא וֹ ת לן למב כּ י, יא וֹ ת ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אתר ננ/ק  דּ רגלהא, עפרא ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְננ/ק
ונבכּ י  היכלא, כּ וֹ תלי ננ/ק מוֹ תבּה , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵבּ י
דּ חמינן  בּ הס ּפ ידא , נפ ּת ח  אנן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִבּ מרירוּ .
ולא ּת דיר  נבכּ י האי. כּ ל יוֹ מא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

מינן. דּ בכיּ ה מרירוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאיתנׁש י 

וּ מבוּ כה וּ מבוּ סה מהוּ מה יוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּכ י 

ואמרי,ּפ תח וּ  א )אינהוּ  איכה(איכה  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
כּ תיב העיר , בדד (ישעיהיׁש בה  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וגו'.כב ) וּ מב וּ כה  וּ מבוּ סה מה וּ מה יוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכּ י 
בּ רי$ לקוּ דׁש א  אית  יוֹ מא חד י וֹ ם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִכּ י
ׁש אר מ כּ ל כּ לילא  דנפׁש י ּה , רחימא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְה וּ א,
כּ ללא וה וּ א בּ יּה , כּ לילן יוֹ מין ׁש ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִיוֹ מין,
אס ּת לּ ק  ח וֹ בין, דּ אסגיא וּ  ועל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌,◌ְדּ כ לּ הוּ .

דחיּ ין. עלמא לבי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעילא ,

יוֹ מאכדין  קם מׁש כּ נא , ׁש ּפ וּ לי  מ ּת חוֹ ת  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
יוֹ מא דּ בכיה, י וֹ מא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדמרירוּ ,
וּ מבוּ סה מה וּ מה  דאיקרי יוֹ מא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ צערא ,
וׁש יצי  מׁש כּ נא , בּ גוֹ  ועאל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ מב וּ כה ,
וערק  אזל  דמ ׁש כּ נא , ורבּ וֹ נא ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוסאיב.
דלבר , טוּ רא  לגוֹ  מ וֹ תביּה  מ גּ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתּת ר $

ׁשל (עלינו) ּבקֹול צֹווחת מב ּכה, ְְְֶֶֶַַַָוה ֹולכת
ׁשּנאמר  ּכמֹו לגג, מּגג  עלינ ּו ְְְֱִִֵֶֶַַַָמריר ּות

כב) ּכּלְך(שם עלית ּכי  אפֹוא ּלְך ִִֵַָָָֻמה 
- והּׁשבילים  הּדרכים את נׁשאל ְְְְִִִִֶַַַַַָלּגּגֹות.
ׁשל  מרירּות ק ֹול ׁשּׁשמע ּו א ֹומרים  ְְְִִֶֶָָֻּכּלם
יֹודעים ולא ּבניה, על ׁשּמב ּכה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹּבכי ּה

הסּתּלקה. ְְְִַָָלאן

לס ּפד!לנּו רא ּוי  לנּו לב ּכֹות! רא ּוי  ְְִִָָָָֹ
את ננּׁשק  רגליה, עפר את ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָננּׁשק
ּכתלי את ננּׁשק מ ֹוׁשב ּה, ּבית ְְְֵֵֵֶַָָָמקֹום 
נפּתח אנ ּו ּבמריר ּות. ונב ּכה ְְְְִִִִֵֶַַָָההיכל,
נב ּכה זה. ּכל יֹום ּבכל ׁשראינ ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּבהסּפד,
מעּמנ ּו. ה ּבכי  מרירּות נׁשּכח  ולא  ְְְְִִִִִֵַַָָֹתמיד

ואמר ּו,ּפתחּו א)הם יׁשבה(איכה איכה ְְְְֵֵָָָָָ
ּכתּוב  העיר. כב)בדד ּכי(ישעיה  ִִָָָָ

ּכי וגֹו'. ּומב ּוכה ּומבּוסה מהּומה ְְְְִָָָי ֹום
ה ּוא , ּברּוְך לּקדֹוׁש י ׁש אחד יֹום ֵֶַָָָי ֹום,
הּימים. ׁשאר מּכל ּכל ּול נפׁשֹו, ְְֲִִַַָָָָאהּוב
ׁשל  הּכלל והּוא  ּבֹו, ּכלּולים ימים ְְְִִִֶַָָָׁשּׁשה 
הסּתּלק  החטאים ׁשהתר ּבּו ועל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻּכּלם.

הח ּיים. עֹולם לבית ְְְִֵַַַַָלמעלה ,

י ֹוםאז , קם  הּמׁשּכן, ׁשּפּולי  מּתחת ְִִִֵַַַָָָ
י ֹום ּבכ ּיה, ׁשל י ֹום מריר ּות, ְְִִֶֶָׁשל
ּומב ּוסה מהּומה  ׁשּנקרא  יֹום צער, ְְְִֶֶַַָָָׁשל
ּומכ ּלה הּמׁשּכן, לתֹוְך ונכנס ְְְְְְִִֶַַָָָּומבּוכה .
וגר ׁש ּוברח  הלְך הּמׁשּכן ורּבֹון ְְְְִִֵַַַַַָָָֹּומטּמא .
ּולתֹוְך ׁשּבחּוץ, ההר לתֹוְך מֹוׁשבֹו ְְִֶַָָָמּתֹוְך



ז |לו  באבפרק  לתשעה  זוהר

אתחרב. וּ מׁש כּ נא  דּ חרוּ ב, טוּ רא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ לגוֹ 

עילּ אה ,לבתר, יוֹ מא  הה וּ א  נחת ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
על ׁש אל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק ,
ואׁש גּ ח עאל אתחרב. והא  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש כּ ניּה ,
מטרוּ ניתא דּ מׁש כּ נא , מארי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַעל 
אתּת רכת  והיא  דּ נפ ׁש יּה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְרחימּת א 
ׁש ארי  כּ דין סתיר. בּ ניינ ּה  וכל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוערקת ,
כּ נהימוּ  גּ וֹ עא , בּ תר גּ וֹ עא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמגעי,
ה וּ א הדא  נוּ קביּה . על  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ תרנגוֹ לא 

נהימוּ (שם )דכתיב , קר , מקרקר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש לּ יטא . רבּ וֹ ן קיר, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְכּ תרנגוֹ לא .

לגבּ י ׁש וֹ עו וצווח  ׁש וֹ עה עביד ההר, אל  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מטר וּ ניתא . ּת ּמ ן דּ ערקת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָטוּ רא ,
דּ בכיּ ה בּ נהימ וּ  וקרי צווח  ׁש וֹ ע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָעביד
איכה דּ נפׁש אי, רחימ ּת א איכה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵאיכה .
דילי, יחידתא  איכה  ׁש לימתי , ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַׁש פנינתי 
דּ הוית  איכה בּ יח וּ דא. עּמ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתיחדא 
אתוון  ועשׂ רים  חמ ׁש  יוֹ מא , בּ כל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָנטלא

דּ א . על  כּ "ה ואתקריאת ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ יחוּ דא ,

בדד  יׁש בה איכה איכה. לפּת ח ראוּ י לנוּ  לס ּפ ד, ראוּ י  לנ וּ  לבּכ וֹ ת , ראוּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלנוּ 

לאן אחתי  אזלת, לאן אּמ י, בּ רּת י ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
דּ ׁש מעי  אנן למיה $. בּ כלּפ נית ן ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יאוֹ ת  לן דּ רבּ וֹ ננא , דא קרק וּ רא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ מא
יאוֹ ת  לן למס ּפ ד , יאוֹ ת לן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י,
וגו'. בדד יׁש בה איכה איכה. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמפ ּת ח 

א ׁש ית  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואיבה

ּפ תח ,ר בּ י ח וֹ זאה  ג )לויטס (בראשית  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הא/ה וּ בין  בּ ינ 1 א ׁש ית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואיבה 

והּמׁשּכן ׁשחרּוב , ונחרב.(השמד)ההר ְְְֱִֶֶַַָָָָ

העליֹון אחר ה ּיֹום א ֹותֹו ירד ּכְך ְֶַַַַָָָ
- מׁשּכנ ֹו על ׁשאל ְְִִֵֶַַַָָׁשהס ּתּלק,
ּבבעלת והׁשּגיח נכנס נחרב . ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַוה ּנה
והיא - נפׁשֹו אה ּובת ה ּגבירה  ְְְְֲִִִַַַַָָהּמׁשּכן,
אז סתּור. ּבנינ ּה וכל ּוברחה , ְְְְִָָָָָָָָֹגרׁשה 
ּבכ ּיה, אחר  ּבכ ּיה לבּכֹות, ְְְְִִִִִַַָָהתחיל
זהּו נקבתֹו. על  הּתרנג ֹול ְְְְֲֵֶַַַַַָּכנהמת

נהמת(שם)ׁשּכת ּוב  קר, מקרקר ְְֲִֶַַַַָ
ה ּׁשּליט. הרּבֹון - קר ְְִִִַַַַָה ּתרנגֹול.

אל ו ׁשֹוע  וצוח  ׁשֹועה עׂשה ההר, אל ְְֶֶַַָָָָָָ
הּגבירה. ּברחה ׁשּלׁשם ְְְִֶַָָָָָָההר ,
ׁשל  ּבנהמה וקֹורא  צֹווח  ׁשֹוע , ְְִֵֵֶַַָָָָע ׂשה
איכה נפׁשי, אהּובת איכה איכה. ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבכּיה
יחידתי , איכה ׁשלמתי , ְְִִִִֵֵָָָָי ֹונתי 
ׁשהיית איכה ּביח ּוד. ע ּמי  ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשהתיחדה
א ֹותּיֹות וע ׂשרים  חמׁש י ֹום  ּבכל ְְְִִֵֶֶֶָָנ ֹוטלת

ּכ"ה. זה על ונקראת ְְִִֵֶַַֹהּיח ּוד,

לאן אחֹותי הלכ ּת? לאן א ּמי , ּבּתי  ְְְְֲִִִִִַָָָ
ׁשּׁשֹומעים אנ ּו ללכת? ְִִֶֶֶָָָּפנית
לנּו רּבֹוננּו, ׁשל הּזה הּקרקּור י ֹום ְְִִֵֶֶַַָָּבכל
ראּוי לנּו לס ּפד, רא ּוי לנ ּו לב ּכֹות, ְְִִָָָָָֹרא ּוי 

וג ֹו'. בדד י ׁשבה איכה איכה. ְְְִֵֵַָָָָָָֹלפּתח 

ּפתח ,רּבי החֹוזה ג)לויטס  (בראשית ְִִֶַַַַָ
הא ּׁשה ּובין ּבינְך אׁשית ְְִִֵֵֵָָָָואיבה



באב לתשעה  ז זוהר לז |פרק 

יוֹ מא מן הוה  ס גּ י  דּ בבוֹ  זרע1. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵוּ בין
דּ עיטא עילה  על עלמא , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדאתבּ רי
דּ אתלטייא , ׁש עתא  מההיא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ נח ׁש ,
וה וּ א דמל כּ א, ּת רעא  מ קּ ּמ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאת דּ חייא 
אינ וּ ן  בּ ין  דּ עלמא, גּ דרין בּ ין ּת דיר  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָכּ מין
בּ עקב, דּ דׁש ין  אינוּ ן כּ ל  דּ א וֹ רייתא , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגּ דרין

לוֹ ן. נ ׁש י$ גּ דרין, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן

דּ בב וּ ווי על  ווי  דנׁש י$. ווי דּ אׁש כּ ח, ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ יׁש א דּ בבוּ  על דּ אתנטיר. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִבּ י ׁש א 
דאתקריא א /ה , בּ האי ליּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַדּ הוות 
מן  ל ּה  נטר  ביׁש  דּ בב וּ  ה'. יראת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִא /ה 
לּה  דּ תבר  עד  עלמא , דאתבּ רי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיוֹ מא

לעפרא . למ ׁש כּ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ תביר וּ ,

"רבּ תי "איכה "העיר "בדד "יׁש בה ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
"היתה  א )"עם  אס ּת כּ ל(איכה  , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ות ׁש כּ ח ותיבה, ּת יבה  כּ ל דּ ריׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אתוון
עד  דּ אתנטרא, בי ׁש א , דּ בב וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנטיר וּ 
רע"ה איב"ה  מקדּ ׁש א . בּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחרב
לההיא לּה  אתנטיר אתוון, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ריׁש י
מקדּ ׁש א , דבי בּ תבירוּ  חיל, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵא ׁש ת

לעפרא . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמ ׁש כּ ב

דכתיב,הדא א )ה וּ א "כּ אלמנה(איכה  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
"בּ מדינ וֹ ת  "שׂ רתי "בּ גּ וֹ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ"רבּ תי
בּ ריׁש י  למפרע ּת קרא  "למס, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ"היתה
דּ בי  בּ תביר וּ  בּ ׁש בר"$. ל"ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאתוון,
דישׂ ראל , דּ כניׁש ּת א  בּ תביר וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמק דּ ׁש א,

בּ ׁש בר "$. ל"ה אדבּ יק ביׁש א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ בבוּ 

רעהאיכה איבה לההיא  דּ אתדּ בּ קת ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מרירוּ  קל דּ נח ׁש , קל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָדא,
איכה , קראן אלּ ין  בּ רקיעין. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ בכיה 

מּיֹום היתה  רּבה ׂשנאה זרע ְך. ְְְֲִִֵַַָָָָּובין
עצת ׁשל הע ּלה ועל העֹולם, ְְֲִִֶֶַַָָָָָׁשּנברא 
נדחה ׁשהתקּלל, הּׁשעה מאֹותּה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנחׁש.
ּתמיד אֹורב והּוא  ה ּמלְך, ׁשער  ְְִִִֵֵֶֶַַַָמּלפני 
א ֹותם ּבין העֹולם, ׁשל  ה ּגדרֹות ְֵֵֵֶַָָָּבין 
ׁשּדׁשים א ֹותם ּכל הּתֹורה , ְִִֶַָָָָּגדרֹות

אֹותם. נֹוׁשְך הּגדר ֹות ּבאֹותם ְְֵֵֵֶַָָָּבעקב ,

על אֹוי אֹוי  ׁשּנׁשְך. א ֹוי  ֶֶַַָָָׁשּמצא ,
על  ׁשּנׁשמרה, הרעה ְְְִִֶַַָָָָָהּׂשנאה
הּזֹו, ּבא ּׁשה לֹו ׁשהיתה הרעה  ְְִִֶַַָָָָָָָָהּׂשנאה
רעה ׂשנאה ה'. יראת א ּׁשה ְְְְִִִִֶַָָָָָׁשּנקראה
עד הע ֹולם, ׁשּנברא  מּיֹום לּה ְִִֶַַָָָָָׁשמר

לעפר . לׁשּכב ּבׁשבר, א ֹותּה ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשבר

"רּבתי"איכה  "העיר "בדד "י ׁשבה ְִִֵַָָָָָָָ
"היתה  א)"עם הסּתּכל (איכה  . ְְִֵַָָָ

ותבה, ּתבה ּכל  רא ׁש ׁשל  ְִֵֵֶָָָָֹּבא ֹותּיֹות
רעה, ׂשנאה ׁשל  ׁשמירה ְְְְִִִֶָָָָָותמצא 
הּמקּדׁש. ּבית ׁשּנחרב עד ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָׁשּנׁשמרה
נׁשמרה הא ֹותּיֹות  ּברא ׁשי  רע"ה ְְְִִֵֵָָָָָָאיב"ה
ּבית ׁשל ּבּׁשּבר ֹון חיל, א ׁשת לא ֹותּה ְִִֵֵֶֶַַָָָלּה

לעפר . לׁשּכב ְְִִֶַַָָָהּמק ּדׁש,

"רּבתי(שם)ׁשּכתּוב זהּו "ּכאלמנה  ְְִֶֶַַָָָָ
"היתה "ּבּמדינֹות "ׂשרתי ְְִִִַַָָָָ"ב ּגֹוים
הא ֹותּיֹות ּברא ׁשי  למפרע  ּתקרא  ְְְְִִֵֵַַַָָָָ"למס.
ּבית ׁשל ּבּׁשּברֹון ּבׁשבר"ְך. ל"ּה -ְְִִֵֵֶַָָ
יׂשראל, ּכנסת ׁשל  ּבׁשבר ֹונּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָהּמקּדׁש,

ּבׁשבר "ְך. ל"ּה הדּביק רעה ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּׂשנאה

רעהאיכה  איבה  לא ֹותּה ׁשּנדּבקה ְְְִֵֵֶָָָָָָ
מרירּות קֹול הּנחׁש, קֹול  ְִַַָָה ּזֹו,
איכה, קֹוראים א ּלּו ּברקיעים. ּבכ ּיה  ְְְִִִִֵֵֶָָָׁשל
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ה וּ א הדא  איבה. קראן אחרא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מ ּס טרא 
הא/ה , וּ בין בּ ינ1 א ׁש ית  ואיבה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדכתיב,
א ׁש ּת כּ ח דא, סטרא  וּ בין דא , סטרא  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין 
קדמאה וּ בקרא  מקדּ ׁש א. בּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌,◌ְבּ חר בּ ן
כ"ה , דּ האי למנדע  כּ לּ א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתר ׁש ים 
לּה  דּ נטיר רעה , איב "ה לּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאד בּ יק

עלמא . דאתבּ רי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיּ וֹ מא

ּפ תח ,איכה הר כּ ינס  ר בּ י בדד, יׁש בה  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ג ) האדם(בראשית  את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַויגר ׁש 

דּ א את, ויגרׁש  עדן. לגּ ן מ קּ דם  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ן
מקדּ ׁש א , בּ י בּ חרבּ ן ישׂ ראל . ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌,◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
דּ אׁש ּת לחת  בּ תירוּ כין, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתּת רכת

נפלת. דמלכּ א כּ רסייא  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ ׁש לּ וּ חין,

הּמ ל/ ּכ ּס א זה - את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַויגרׁש 

ווי ׁש ויגר  דמלכּ א . כּ רסייא דּ א את, ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
דּ נפלת. ווי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ את ּת רכת,
כּ וּ רסייא , על דּ ׁש לּ יט הה וּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

בּ יּה  א )דּ כתיב ה כּ ּס א(יחזקאל דּ מוּ ת ועל ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
כּ רסייא , נפלת כו'. אדם  כּ מראה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְדּ מוּ ת

כּ לּ א . ◌ָֹ◌ַ◌ָנפל

אׁש כּ ין ׁש כן,ויּ  לדא, דתרי$ ההוּ א ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אחרא , ייׁש וּ בא  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואׁש רי
בּ י  דּ אתחריב בּ ׁש עתא  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ היּפ וּ כא.
לעילא , עילּ אה  לכבוֹ ד סליק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמק דּ ׁש א,
וכוּ רסייא דּ הוות. מכּ מה דּ יוֹ קניּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואזעיר

ואתּפ רׁש . מ נּ יּה  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָנטיל

כּ רוּ ביםכביכוֹ ל עם עדן  לגּ ן א ׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מהה וּ א ואתּפ ר ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלתּת א ,
להט לההיא וא ׁש רי עילּ אה . ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָכּ ב וֹ ד 

ׁשּכתּוב זהּו איבה. קֹוראים אחר  ְִִֵֵֶֶַַָָּומ ּצד
ּבין  הא ּׁשה . ּובין ּבינ ְך א ׁשית ְְִִֵֵֵֵָָָָואיבה
הּׁשם נמצא הּזה, הּצד ּובין  הּזה, ְִֵֵֶֶַַַַַַַָהּצד

ּוב ּפסּוק (שם) ה ּמקּדׁש. ּבית ְְְִֵַַַָָֻּבחרּבן 
הּזֹו ׁשכ"ה לדעת הּכל, נרׁשם ְִִֶַַַַָָָֹהרא ׁשֹון
לּה ׁשּׁשמר רעה  איב "ה  א ֹותּה ְִִֵֶַָָָָָָהדּביק

הע ֹולם. ׁשּנברא  ְִִֶָָָמּיֹום 

ּפתח ,איכה  הר ּכינס  רּבי  בדד. י ׁשבה ְְִִֵַַַַָָָָָָ
ג) האדם(בראשית את  ְֶֶַָָָָויגרׁש

זֹו - את ויגרׁש עדן. לגן מּקדם  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוּיׁשּכן
ה ּמקּדׁש, ּבית  ּבחר ּבן י ׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻּכנסת
ּבׁשּלּוחין, ׁשּנׁשלחה ּבגרּוׁשין , ְְְְְִִִִֵֶֶָָֹׁשּגר ׁשה

ׁשּנפלה. הּמלְך ְִֵֶֶֶַָָּכּסא

אֹויויגרׁש הּמל ְך. ּכּסא  זה - את ְִֵֶֶֶֶֶַַָ
האדם, ׁשּנפלה. א ֹוי ְְֶֶָָָָָָֹׁשּגרׁשה,
ּבֹו ׁשּכתּוב  הּכּסא , על  ׁשּׁשֹולט  ִֵֵֶֶַַָא ֹותֹו

א) ּדמּות(יחזקאל  הּכּסא  ּדמּות  ְְְִֵַַועל
נפל  - הּכּסא  נפלה וכ ּו'. אדם  ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכמראה 

ַֹהּכל.

הׁשּכין וּיׁשּכן זה, את ׁשּגרׁש א ֹות ֹו - ְְִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבה ּפּוכ ֹו. אחר י ּׁשּוב  ְְְִִִֵַָוהׁשרה 
את סּלק  הּמקּדׁש, ּבית ׁשּנחרב  ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּבׁשעה
ּדמּותֹו והמעיט  למעלה , העלי ֹון  ְְְְְְִִֶַַָָָהּכב ֹוד
ונפרד. מּמּנּו נסע והּכּסא  ׁשהיה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּכמֹו

עםּכביכֹול העדן  ּגן  את הׁשרה ְְִִִֵֶֶַָָָ
ונפרד למּטה, ְְְְִִַַַָהּכרּובים
את והׁשרה העלי ֹון , ה ּכב ֹוד ְְְִֵֶֶַָָָמא ֹות ֹו
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דּ ר בּ נוּ תיּה , בּ דוּ כּת א למיקם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחרב ,
הה וּ א וּ למסּת יר, וּ למיׁש אב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלמיטר 

הח יּ ים . מעץ דּ אנגיד  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַא וֹ רח 

ואמר,ׁש ֹלמהוּ  צווח ל )מל כּ א  (משלי ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כו' ארץ  רגזה  ׁש ל וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַּת חת
כּ י  וׁש פחה  כו' ימל וֹ $ כּ י  עבד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַּת חת
גּ בירּת ּה  לגוֹ , ׁש פחה גּ בר ּת ּה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִתירׁש 
בדד. מאי  בדד, יׁש בה  איכה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלבר .
מח וּ ץ  יׁש ב בּ דד אמר, דאּת  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ מא 

מוֹ ׁש בוֹ . ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַלּמ חנה 

עדן  בגן  ויּ נּ יחהוּ  האדם את  אֹלהים ה' ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח

ורבּ נן איכה חנינאי ר' בדד , יׁש בה  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הראׁש וֹ ן. בּ אדם קרא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָּפ תחי

ב ) האדם(בראשית  את א ֹלהים ה ' ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַויּ קּ ח
לקח וֹ . בּ ּמ ה  ויּ קּ ח , וגו'. עדן בגן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַויּ נּ יחה וּ 
כּ דּ בר בּ דברים. לקח וֹ  אמר, חנינאי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲר'

ח )אחר  ורבּ נן (ויקרא  אהרן . את קח ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחר , כּ דּ בר  בּ ר וּ ח . לקח וֹ  באמרוּ , (מלכים  ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

רא ׁש 1.ב ) מעל אדני1 את ֹלקח ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה יּ וֹ ם

לוֹ ויּ נּ יחהוּ  להיוֹ ת כּ די עדן, בגן ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וּ לה כּ יר לדעת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמנוּ חה,

וה חנינאי,החכמה  רבּ י דּ אמר ּת וֹ רה. ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ה וּ א בּ רוּ $ ה קּ ד וֹ ׁש  לימדּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 

דכתיב, הוּ א הדא  כח )לאדם . אז (איוב  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
והיוּ  לאדם . ויּ אמר וגו', ויסּפ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָרא ּה 

לפניו. מקלסין ה/רת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

בּ /מים ,עד לי ּה  סמאמר ׁש ראה ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ה /מים מן  וירד בּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתק נּ א 
והצּ ל נראה , ה נּ חׁש  נחׁש . על צל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ דמ וּ ת

דילי ּה . וחילא  ּת קפא ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעליו,

ּבמקֹום לעמד החרב, להט  ְֲִֶֶַַַַָֹא ֹותּה
ּולהסּתיר  ולׁשאב  לׁשמר (ולרחץ)ּגברּתֹו, ְְְְְְְִִִִַֹֹ

הח ּיים. מעץ ׁשּׁשֹופעת  הּדרְך ִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹותּה

וא ֹומר,ּוׁשלמה צ ֹווח  ל)ה ּמלְך (משלי ְְֵֵֶֶַַֹֹ
כ ּו' ארץ רגזה  ׁשלֹוׁש ְֶֶַַָָָּתחת
תיר ׁש ּכי  ו ׁשפחה כּו' ימלֹוְך ּכי  עבד ְְְִִִִִֶֶַַַָּתחת
ּבח ּוץ. ּגברּתּה ּבפנים, ה ּׁשפחה ְְְְְְִִִִִַַָָָּגברּתּה.
ּכמֹו ּבדד ? ּזה מה בדד, יׁשבה  ְְֵֶַָָָָָָָאיכה
מֹוׁשב ֹו. לּמחנה  מח ּוץ יׁשב ּבדד ֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר 

ור ּבנן איכה  חנינאי  רּבי  בדד, יׁשבה  ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
הרא ׁשֹון . ּבאדם  ה ּכתּוב  ְְִִַָָָָּפֹותחים

ב) האדם(בראשית את אלהים ה' ֱִִֶַַָָָֹוּיּקח
לקח ֹו? ּבּמה  וּיּקח, וגֹו'. עדן בגן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוּיּנחה ּו
ּכמֹו ּבדברים, לקחֹו אמר, חנינאי  ְְְֲִִִִַַַָָָרּבי

ח )ׁשּנאמר ור ּבנן (ויקרא  אהרן. את קח  ְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבר ּוח, לקח ֹו ב אמרּו, (מלכים ְְְְֱֶֶַַָָ

רא ׁשְך.ב) מעל אדני ְך את לקח  ה ' ֲֵֵֶֶֶַַַֹֹהּיֹום 

מנ ּוחה,וּיּנחה ּו לֹו להי ֹות ּכדי  עדן, בגן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ
החכמה ּולהּכיר ְְִַַַַָָָלדעת
הּתֹורה חנינאי , ר ּבי  ׁשאמר ְֲִִֶַַַַַָָָוה ּתֹורה.
האדם. את  הּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ְִֶַָָָָָָלּמדּה

ׁשּכתּוב  כח )זהּו ויסּפרּה(איוב  רא ּה אז ְְֶֶַַָָָָָ
הּׁשרת מלאכי  והי ּו לאדם . ו ּיאמר  ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹוג ֹו',

לפניו. ְְְִַָָמקּלסים

ונתקּנאעד  ּבּׁשמים, סמא "ל ׁשראה  ְְִִֵֶַַַַָָָ
צל  ּכדמּות הּׁשמים מן וירד ְְִִִֵַַַָָבֹו,
עליו , והּצל נראה , הּנחׁש נחׁש. ְִִֵַַַָָָָָָָעל 

ׁשּלֹו. וה ּכח  ְֶֶַַַֹֹהּתקף
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איּת תא ,קריב לג בּ י נח ׁש  הה וּ א ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מכּ אן  האיׁש . מן ק לּ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ דעּת א 
בּ אּת תא א לּ א  אתּפ ּת ת, לא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אּת תא 

ג )אחרא. אף (בראשית  הא/ה אל ויּ אמר  ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מהכא , בּ אף. ּפ תח  מיּ ד אֹלהים , אמר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִכּ י
הוּ א . מי ניכּ ר אדם  ׁש ל דּ בריו ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ בתח לּ ת
הוּ א . מי לה וֹ דיע בּ אף, ּפ תח  הוּ א  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ $

ֹלאנטל אם ּת קבּ ל, אם זה , סימן ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עד  בּ דברים, והמׁש יכּה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְתקבּ ל.
עץ  מכּ ל ואמרה מ "ם , בּ א וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּפ תחה
הא וֹ ת, הנּ ח ׁש  נטל  מיּ ד נאכל . אכל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹֹ◌ָ◌ָ◌ַה גּ ן 
והיה ה-מאלית, זר וֹ עוֹ  על אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ שׂ ם
להי וֹ ת  כּ די  מ ּפ יה , תי"ו וא "ו על  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַממּת ין

לפניהם . נכ וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָמו "ת

הא2ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַו ּת רא

דּ כתיב ,התחיל עד (שם )לפּת וֹ ת ּה , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ס גּ י  בּ טעמא  הא/ה , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַוּת רא
וא "ו הא וֹ תיּ וֹ ת ׁש ּפ רח וּ  מלּמ ד , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְותקּ יף .
מ "ם . א וֹ ת עם  להתח בּ ר  וסלקוּ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְתי"ו,
ו ֹלא וי וֹ רדת, עוֹ לה היתה מ"ם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוא וֹ ת
ׁש נת ּפ ּת ת. עד  עּמ הם , מתח בּ רת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה 

ואקיפ וּ וּ פרחוּ  זמנין, ד' תי"ו, וא "ו ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סטרין. לד ' מ"ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְלא וֹ ת

ג )דּ כתיב , וּת אכל(בראשית  מּפ ריוֹ  וּת קּ ח ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌
ׁש ניהם . עיני וּת ּפ קחנה  לאי ׁש ּה  גּ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַוּת ּת ן
לאוֹ ת  ׁש ּס בב וֹ  מל ּמ ד, ת'. ו' זמנין ד' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהא
בּ אמצע , והמ "ם צדדין, לאר בּ ע  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמ "ם 

סטרין. בּ כל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות

ׁשּדעּתּהקרב לא ּׁשה, הּנחׁש א ֹותֹו ְִֶַַַָָָָָָֹ
ׁשא ּׁשה מּכאן האי ׁש. מן ִִִִֶַָָָָקּלה 
אחרת. ּבא ּׁשה  אּלא מתּפּתית ְְִִֵֶֶֶַַָָֹלא 

ג) ּכי(בראשית אף  הא ּׁשה אל ִִֶֶַַָָֹוּיאמר
מּכאן  ּבאף. ּפתח מּיד אלהים , ְֱִִִַַַָָָָֹאמר
הּוא . מי נּכר אדם ׁשל ּדבריו ְְִִִִֶֶַָָָָָׁשּבתח ּלת

הּוא . מי  להֹודיע  ּבאף , ּפתח הּוא  ְְִִַַַָָּכְך

לאנטל אם  ּתק ּבל, אם - זה סימן ְִִִֵֶַַָָֹ
עד ּבדברים, והמׁשיכ ּה ְְְְִִִִֵַַָָתקּבל.
עץ מּכל ואמרה מ "ם, ּבא ֹות ְְְִֵֵֶָָָָָָׁשּפתחה
א ֹות ה ּנח ׁש נטל מּיד נאכל. [אכל] ִֵַַַָָָָָֹהּגן 
הּׂשמאלית, זרֹוע ֹו על אֹותּה ו ּיׂשם ְְִֶַַַָָָמ',
ּכדי מ ּפיה, ּתי "ו  וא"ו על  ממּתין  ְְְִִִֵַַָָָָוהיה 

לפניהם. נכ ֹון מו"ת ְְִִֵֶֶָָלהיֹות

ׁשּכתּוב התחיל  עד (שם)לפּתֹותּה, ְְִִֶַַָָ
ּגדֹול  ּבטעם הא ּׁשה , ְִֵֶַַַָָָו ּתרא
וא "ו הא ֹותּיֹות ׁשּפרחּו מלּמד ְְְִִֵֶַַָָָות ּקיף.
מ"ם, הא ֹות עם להתחּבר ועלּו ְְְִִֵֵַָָָּתי "ו ,
ולא וי ֹורדת, עֹולה  היתה מ"ם  ְְְְֵֶֶָָָָֹוהא ֹות
ׁשּנתּפּתית. עד ע ּמהם , מתח ּברת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה

והּקיפּוּופרחּו ּפעמים , ארּבע ּתי "ו  וא "ו  ְְְְִִִַַָָָָ
צדדים, לארּבעה מ"ם האֹות ְְְִֵֶַָָָָאת

ג)ׁשּכתּוב  וּתאכל (בראשית מ ּפריֹו וּתּקח  ְִִִֶַַַַָֹ
עיני ו ּתּפקחנה וכ ּו' לאיּׁשּה ּגם ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוּתּתן 
מלּמד ת'. ו' ּפעמים ארּבע  הּנה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָׁשניהם.
צדדים, לארּבעה מ "ם לא ֹות  ְְְְִֵֶַָָָָָׁשּסבב ּו

ה ּצדדים. ּבכל מות ּבאמצע , ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהּמ"ם
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וא ׁש ּת וֹ  האדם ויּ תחבּ א לראוֹ ת , הוּ א בּ רוּ / ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָירד

ט )אחר ,דּ בר מות (ירמיה  עלה כּ י ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
חד  דּ איהוּ  סמאל , דא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ חל וֹ נינ וּ .
יחיה גּ בר  מי  דּ א  ועל ׁש מיא . ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵמחלּ וֹ ני
והטיל בּ ּה , ׁש לט מיּ ד מות. יראה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ה וּ א בּ רי$ קוּ ד ׁש א  נחת  זוּ המא. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ ּה 

ואׁש ּת וֹ . האדם  ויּ תח בּ א ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְלמיחמי,

על  ׁש וֹ רה  בּ ׁש בילם  להיוֹ ת  ראׁש יהם , על  עטרה ה2כינה היתה  ׁש חטאוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹקדם
◌ָ◌ָהעוֹ לם

ה /כינהּת א היתה ׁש חטא וּ , קוֹ דם חזי, ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
להי וֹ ת  רא ׁש יהם, על ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲעטרה 
כּ יון  הע וֹ לם . על ׁש וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילם 
ואס ּת לּ קת  כּ ח ּה , ּת ׁש  כּ ביכוֹ ל, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטאוּ ,
ׁש ארי  ה וּ א  בּ רי$ וק וּ דׁש א ׁש לּ יטת. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוֹלא
מינּה , ּת הא מה  איכה, ואמר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלקוֹ נן,
הכא אוּ ף  מינ ּה . אעדוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש לטנ וּ תא 
אעד וּ , ׁש וּ לטנוּ תא מקדּ ׁש א , בּ י ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְבּ חוּ ר בּ ן 
למיסּפ ד, ׁש ארי ה וּ א  בּ רי$ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוקוּ דׁש א 

עליה . ּת הא  מה איכה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

ּת מרוּ רים בּ כי נהי נ ׁש מע בּ רמה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְקוֹ ל 

ּפ תח,איכה, ּפ נחס לא )ר בּ י  קוֹ ל(ירמיה ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ כי  נהי  נׁש מע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ רמה 
בּ י  דּ אתחרב בּ ׁש עתא וגו'. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת מר וּ רים 
ואיתער קלא  אתא  ואּת וֹ קּ ד. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמק דּ ׁש א,
אבהן  ואמר , קדמאי, אבהן קברי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעל 
ולא בּ ׁש ינתא , דּ מיכין א ּת וּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַקדמאי ,
דּ גדּ ל ּת וּ ן  בּ ניכוֹ ן דעלמא, צערא  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָידעיתוּ ן
ס גּ י  בּ הימנ וּ תא  ואעיל ּת וּ ן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ צערא ,
והא מיתוּ , הא  הוּ א , בּ רי$ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדק וּ ד ׁש א 

ט)ׁשּנאמרּכמֹו מות(ירמיה עלה ּכי  ְֱִֶֶֶַָָָ
אחד ׁשהּוא  סמא "ל, זה  ְֵֶֶֶַָּבח ּלֹונינּו,

זה  ועל הּׁשמים. פט)מחּלֹונֹות מי(תהלים ְִִֵֶַַַַָ
ּבּה ׁשלט מּיד ּמות. יראה ולא  יחיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹגבר
הּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ירד זהמא . ּבּה ְֲִִַַָָָָָֻוה ּטיל

וא ׁשּתֹו. האדם וּיתח ּבא ְְְְִִִֵַַָָָלראֹות,

היתהּבא ׁשחטאּו קדם  ּוראה , ְְְֵֶֶָָָֹֹ
ראׁשיהם, על עטרה ְֲִֵֶַַָָָָה ּׁשכינה
ּכיון  הע ֹולם. על ׁשֹורה ּבׁשבילם ְְִִִֵַָָָָָלהי ֹות
והסּתּלקה ּכח ּה, ּתׁש ּכביכ ֹול ְְְְְִִֶַָָָָָֹׁשחטאּו,
התחיל  ה ּוא  ּבר ּוְך והּקדֹוׁש ׁשלטה. ְְְְִִַָָָָֹולא 
מּמּנה? ּיהיה  מה איכה, ואמר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָלקֹונן ,
ּבחרּבן  ּכאן  אף  מּמּנה. הּוסר  ְְְִִֶַַַַָָֻהּׁשלט ֹון
והּקדֹוׁש ה ּוסר, ה ּׁשלטֹון ה ּמקּדׁש ְְְִִֵַַַַָָּבית
איכה, וא ֹומר לסּפד, התחיל  הּוא ְְְִִִֵֵָָֹּברּוְך

עליה? ּתהא  ְֵֶַָָמה

ּפתח ,איכה , ּפנחס לא)רּבי  קֹול (ירמיה  ְִִֵַַָָָ
ּבכי נהי  נׁשמע ְְְְִִִָָָּברמה
ּבית ׁשּנחרב  ּבׁשעה וגֹו'. ְְְֱִֵֶֶַַָָתמרּורים
על  והתע ֹורר  קֹול ּבא  ונ ׂשרף, ְְְְְִִִֵַַַָָהּמקּדׁש
אב ֹות ואמר: הרא ׁשֹונים, האבֹות ְְִִִֵַָָָָָקברי 
ּבׁשנה, רדּומים אּתם ְְִִִֵֶַָָהרא ׁשֹונים,
ּבניכם העֹולם. צער על י ֹודעים  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָואינכם
א ֹותם והכנסּתם ּבצער, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּגּדלּתם
ה ּוא , ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ׁשל הר ּבה ֱֶַַָָָָָָלאמּונה
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בּ ין  בּ גלוּ תא  אזל וּ  והא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאתקטלוּ ,
לאח וֹ רא , מהדּ קן ידיה וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַשׂ נאיהוֹ ן ,
אן  א ּת וֹ קד. בּ ּת יה וֹ ן בּ כפנא , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמייתין
דילכוֹ ן, מהימנ וּ תא  אן דּ ילכוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמין

לגבּ ייה וּ . איתערוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקוּ מוּ 

הבּ נים? איפה הנּ אמן, הרוֹ עה ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹמׁש ה

לגבּ י מ יּ ד  ואזלוּ  וא ּמ הן, אבהן אתערוּ  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רעיא מׁש ה ליּה , אמר וּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶמ ׁש ה,
לוֹ ן. ׁש בקּת  אן בּ נין, אינוּ ן אן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא ,
לגבּ י  עּמ ה וֹ ן ואזל מ ׁש ה , איתער  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ יּ ד
בּ ני  א לּ ין, אבהן בּ ני ליּה , אמר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌,◌ְיהוֹ ׁש ע .
ה וּ א בּ רי$ קוּ דׁש א  דּ פקדנּ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

אינוּ ן. אן בּ יד$, ל וֹ ן וׁש בקית ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲעליה וֹ ן,

מׁש ה ,אתיב ר בּ ינוּ  ואמר , יה וֹ ׁש ע ֲ◌ֵ◌ְ◌,◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ל וֹ ן, ׁש בקית ק דּ יׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארעא 
כּ מה עדבא , ּפ וּ ם על ארעא לוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוּ פליגית
על גּ בר ׁש בקית וכלּ ה וּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌,◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ פקדּ ּת ני,

עדבי ּה . ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאחסנּת יּה 

למעלה עּמ הם בּ כוּ  העליוֹ נים הּמ לאכים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכל

קדּ י ׁש א ,וּ מ יּ ד  לארעא  כּ וּ לּ ה וּ  אזלוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ לא דּ אתחרבא , לּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש כּ חוּ 
גּ בּ י  עאלוּ  קלא. בּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא ׁש ּת ּמ ע
בּ יּה  עבדוּ  דּ אּת וֹ קד. וחמוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמק דּ ׁש א,
מריר קל דּ א ׁש ּת ּמ ע עד וּ הסּפ ידא, ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

מלאכי  וכל ׁש מיא , לרוּ ם ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ בכיּ ה 
לעילא . ע ּמ ה וֹ ן בּ כ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִעילּ אי

ואתאאיתער ה וּ א  בּ רי$ קוּ דׁש א ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ממררין  ל וֹ ן וא ׁש כּ ח  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ יה וֹ ן,
אמר דמקדּ ׁש א. עפרא  גּ וֹ  בּ כיּ ה , ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ קל 

הלכ ּו והּנה נהרגּו, והּנה  מתּו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָהּנה
מהּדקֹות ידיהם ׂשֹונאיהם , ּבין ְְְֵֵֵֶֶַָָֻלּגלּות
נ ׂשרפּו. ּבּתיהם  ּברעב, מתים ְְְִִֵֵֶָָָָָלאחֹור,
אמּונתכם? א ּיה ׁשּלכם ? הרחמים  ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָא ּיה

אליהם ! התע ֹוררּו ְְֲִֵֶקּומּו

והלכּומּיד והאּמה ֹות  האב ֹות  התעֹורר ּו ְְְְְִִִָָָָָָ
הרֹועה מ ׁשה לֹו: אמר ּו מ ׁשה . ְֶֶֶֶָָֹֹאל 
הׁשארּת איפה  ה ּבנים? איפה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹה ּנאמן,
עּמהם והלְך מׁשה , התעֹורר מ ּיד ְְִִִֵֶֶַָָָָֹאֹותם ?
ּבני  הּלל ּו, האבֹות  ּבני ל ֹו: אמר יה ֹוׁשע. ְְְֵֵֶַַַָָָָֻאל 
ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש אֹותי ׁשהפקיד  ְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
הם? איפה  ּביד ְך, אֹותם  וה ׁשאר ּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹעליהם ,

מׁשה,ה ׁשיב ר ּבנ ּו ואמר: יה ֹוׁשע  ְְִֵֵֶַַַָֹֻ
הׁשארּתי הּקדֹוׁשה ְְְִִֶַַָָָּבארץ
ג ֹורל, ּפי  על הארץ להם  וח ּלקּתי  ְְִִִֶֶַַָָָָָא ֹותם ,
על  אי ׁש הׁשארּתי וכּלם  ׁשּצּויתני , ְְְְִִִִִִֶַַַָֻּכמֹו

ּגֹורלֹו. ועל ְֲַַָָנחלתֹו

הּקדֹוׁשה,ּומּיד  לארץ ּכּלם הלכּו ְְִֶַָָָָָָֻ
ׁשאין  ׁשּנחרבה, א ֹות ּה ְְֵֶֶֶֶָָָּומצא ּו
ורא ּו לּמקּדׁש, נכנסּו קֹול . ּבּה ְְְְְִִִַָָָָנ ׁשמע
ׁשּנׁשמע עד הס ּפד, ב ֹו ע ׂשּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּנׂשרף.
וכל  הּׁשמים, לרּום הּבכ ּיה  מרירּות  ְְְְִִִַַַָָָקֹול
ע ּמהם ּבכ ּו העלי ֹונים ְְִִִֶֶַַָָָָהּמלאכים 

ְְַָלמעלה.

ּובאהתע ֹורר  הּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ְִֵַָָָ
א ֹותם ּומצא  ֲֵֶָָָאליהם,
עפר  ּבתֹוְך ּבכּיה ּבקֹול ְְְְְֲִִַָָממררים
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הכא , אּת וּ ן מה  דּ נפׁש אי, רחימין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלוֹ ן ,
יא ) בּ ביתי.(ירמיה לּ ידידי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַמה 

בּ ני? הם ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֵאיפה 

אמרקם  בּ קדמיתא , סבא  אברהם  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
ידע ּת  אּת  דעלמא , מארי ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַקּמ יּה 
זמנין  עשׂ ר קׁש וֹ ט . בּ אוֹ רח ק ּמ $ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אזלית
אינוּ ן, אן בּ ני בּ כלּ א . וקיימית לי, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִנּס ית
דּ א וֹ מית  בּ ארעא  מ לּ יה וֹ ן קל ׁש מענא  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָלא 

בּ ּה . לה וֹ ן לקיימא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלי,

זרה לעב וֹ דה ועבדוּ  ה ּק דׁש  בּ רית  מהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ּט לוּ 

אי אמר הוּ א, בּ רי$ קוּ דׁש א ליּה  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ נפ ׁש אי , רחימא  (שם )אברהם  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ טילוּ  מעלי$. יעברוּ  קד ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְוּ בשׂ ר
עבוֹ דה וּ פלחוּ  ק דּ יׁש א, בּ רית ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמינייהוּ 
בּ ה וֹ ן, רוּ גזאי איּת קפת דּ א  ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזרה ,
ולא זמנין, כּ ּמ ה  ל וֹ ן א וֹ רי $ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ בגינ $

קדמי. ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָתבוּ 

עלכיון י ּמ ח וּ  אמר כּ $ אברהם דּ ׁש מע ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
חוֹ ביהוֹ ן  אינוּ ן כּ ל ׁש מ 1 ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְקד וּ /ת
דּ יל $ רעווא דּ יהא עד עּמ מיא, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ יני
דא , כּ גוּ ונא  כּ לּ ה וּ  וכן  לגבּ $. לוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌,◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלאתבא

לה וֹ . ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַואזל וּ 

הוּ א: בּ רוּ / ה ּק דוֹ ׁש  לּה  אמר ּת מרוּ רים. ׁש ל  בּ מרירוּ ת  בּ כיּ ה קוֹ ל הרימה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָרחל
מבּכ ה? אּת  מה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָרחל,

קלׁש ּת ארתא  וארימת רחל, ּת ּמ ן ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ מרירוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ כיה 
ה וּ א , בּ רי$ ק וּ ד ׁש א  לּה  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדתמר וּ רים ,
ולא ק ּמ יּה , אמרה מבכּ ה. א ּת  מה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָרחל,
לגבּ $. חטאן וּ מה אינוּ ן, אן  בּ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאב כּ ה ,

מה נפׁשי , אהּובי להם: אמר ְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמקּדׁש.
ּכאן ? יא)א ּתם  ּבביתי ?(ירמיה לידידי מה  ְִִִִֵֶֶַָ

אמר קם ּברא ׁשֹונה, הּזקן אברהם  ְִֵַַַָָָָָָָ
ידעּת א ּתה הע ֹולם : רּבֹון ְְִִֵַַָָָָָלפני 
ע ׂשר  אמת. ּבדרְך לפני ְך ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשהלכ ּתי 
איפה ּבּכל. ועמדּתי א ֹותי, נ ּסית ְְְִִִִִֵַַָָָֹֹּפעמים
ּדבריהם קֹול ׁשמעּתי לא  ּבני ? ְְִִֵֵֶַַָָֹהם 

ּבּה. א ֹותם לקּים  לי  ׁשּנׁשּבעּת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבארץ 

אברהםאמר אי  ה ּוא : ּברּוְך ה ּקדֹוׁש לֹו ְֵַַַָָָָָ
נפ ׁשי , קדׁש(שם)אהּוב  ּוב ׂשר ְְֲִֶַַֹ

הּקדׁש ּברית מהם ּבּטלּו מעלי ְך. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעברּו
רגזי הת ּגּבר ּכן ועל זרה , לעב ֹודה  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻועבדּו
ּכּמה להם  חּכיתי ּובגלל ְך ְְֲִִִִֵֶֶַָָָעליהם ,

לפני. ׁשב ּו ולא  ְְְִַָָָֹפעמים,

יּמח ּוּכיון  אמר: ּכְך, אברהם  ׁשּׁשמע ְִֵֶַַַָָָָָָָ
א ֹותם ּכל ׁשמְך קדּׁשת ְְִַַָָֻעל 
רצֹונְך ׁשּיהיה עד העּמים , ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחטאיהם
והלכ ּו זה, ּכמ ֹו ּכּלם  וכן  אלי ְך. ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻלהׁשיבם

ֶָלהם.

ּבכּיהנ ׁשארה קֹול והרימה  רחל, ׁשם ְְְֲִִִֵֵָָָָָ
ּתמרּורים. ׁשל ְְִִִֶַּבמריר ּות
מה רחל, ה ּוא : ּבר ּוְך הּקדֹוׁש לּה ֵַַָָָָָָאמר
אבּכה?! ולא  לפניו: אמרה מב ּכה? ְְְְְְֶֶַַָָָָָֹא ּת
אמר  אליְך? חטא ּו ּומה ּבני , הם ְֵֵֵֶֶַַָָָֹאיפה
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לּה  ואעיל וּ  לקמי, צרתי עאלוּ  ל ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲאמר 
אנא עבדית לא וכי אמרה , מ יּ ד ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ביתי.

בּ ביתי. צרתי דּ אעילנא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַי ּת יר ,

דּ כתיב,דּ תנן, כט )בּ ׁש עתא  (בראשית  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אחי  כּ י לרחל יעקב  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַויּ גּ ד
אמרה לגבּ אי , הזדּ וּ וגי אמר הוּ א , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָאביה 
קׁש יׁש א לי אית אחתא  אבל אין, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵליּה 
דּ ר ּמ אה מא בּ א, וּ מסּת פינא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמינאי,
אחי  כּ י לרחל, יעקב ויּ גּ ד  מ יּ ד ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִאיה וּ .

בּ רּמ אוּ תא . ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאביה

לאהמ יּ ד  דּ עאלת כּ יון סימנין. לּה  יהב ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
רחל , אמרה ליליא, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְבּ הה וּ א
וּ מסרּה  אזלת  אחתי, מתכּ ּס פא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה ׁש ּת א 

סימנין. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָלּה 

בּ רי$ועל קוּ דׁש א  לגבּ י אמרה דּ א ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וא יּת יר ,ה וּ א , עבדית לא  נא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ $, דּ כתיב ואּת  בּ ביתי. צרתי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אעילנא 
ל $ הוה א ּפ ים , אר$ וח נּ וּ ן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַרח וּ ם 

ח וֹ ביה וֹ ן. על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאעברא 

נׁש מע  בּ רמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְקוֹ ל

קבּ ילת וּ בכל  לא לּה , דּ אמר  מה  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
דכתיב, הוּ א הדא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַּת נח וּ מין.

לא ) איננּ וּ .(ירמיה כּ י  וגו' נ ׁש מע בּ רמה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְקוֹ ל
טעמא . מאי ּת נח וּ מין. לקבּ לא  בּ עאת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָלא 
לאׁש ראה קדמאין כּ יוֹ מין איננּ וּ , כּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְבּ גין 

לעילא . אס ּת לּ ק והא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ינייהוּ ,

קבּ לית וּ בגין לא בּ נהא, בּ גוֹ  איננּ וּ  דּ כי ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
דּ כתיב, לּה . דּ א וֹ מי עד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת נחוּ מין,

לא ) מבּ כי (ירמיה ק וֹ ל $ מנעי ה ' אמר ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹכּ ה
מ דּ מעה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְועיני$

והכניסּוה לפני , צרתי  הכניסּו ְְְְִִִִִַָָָָָלּה:
ע ׂשיתי לא  אני וכי אמרה: מ ּיד ְְְֲִִִִִִֵָָָָֹלביתי .

לביתי ?! צרתי ׁשהכנס ּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָיֹותר,

ׁשּכתּוב ׁשּׁשנינ ּו, (בראשיתכט)ּבׁשעה  ְִֶֶָָָָ
אחי ּכי  לרחל  יעקב  ְֲֲִִֵֵַַַָֹו ּיּגד
אמרה לי ? התז ּדּוגי אמר : הּוא , ְְְֲִִִִַַָָָָָאביה 
קׁשי ׁשה לי  י ׁש אח ֹות אבל ּכן , ְֲִִֵֵָָָלֹו:
רּמאי. ׁשהּוא  מאּבא , פֹוחדת ואני ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּמּני ,
אביה אחי  ּכי  לרחל יעקב  ו ּיּגד - ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֹמּיד

ּברּמא ּות. ְַָהּוא ,

ׁשּנכנסהמּיד ּכיון  סימנים. ל ּה נתן ְְִִִִֵֶַָָָָָָ
רחל, אמרה ה ּלילה , ּבא ֹותֹו ְְְֵֵַַָָָָָלאה
לּה ּומסרה הלכה אח ֹותי . ּתת ּבּיׁש ְְְֲִִֵֵַָָָָָָּכעת

ִִַָה ּסימנים.

הּוא:ועל  ּברּוְך הּקדֹוׁש אל אמרה  זה  ְְֶֶַַָָָָ
ׁשהכנס ּתי י ֹותר , עׂשיתי לא  ְְֲִִִִִֵֶַַָֹואני
רח ּום ּבְך ׁשּכתּוב  וא ּתה, לביתי?! ְְְִִֵֶַַָָָָצרתי
על  להעביר לְך היה  א ּפים, ארְך ְְְֲִִֶֶַַַַַָָוח ּנּון

ֲֵֶָחטאיהם.

קּבלהּובכל  לא - לּה ּׁשאמר  מה ְְִֶַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב  זהּו (ירמיה תנח ּומים. ְִֶֶַָ

לאלא) אינ ּנּו. ּכי  וג ֹו' נ ׁשמע  ּברמה ְְְִִֵֶָָָֹקֹול
הּטעם? מה ּתנחּומים. לקּבל ְְִֵַַַַַָָרֹוצה
הרא ׁשֹונים ּכּימים אינ ּנּו, ּכי  ִִִִִֵֶַָָמּׁשּום
למעלה. הסּתּלק והרי  ּביניהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָלׁשרֹות

לאּומּׁשּום ּבניה, ּבתֹוְך אינּנּו ׁשּכי ְִִֵֶֶֶָָֹ
עד ּתנח ּומים, ְְִֶֶַַַמקּבלת 

ׁשּכתּוב  לּה, ה'(שם)ׁשּנׁשּבע  אמר  ּכה  ְִֶֶַַָָָֹ
מּדמעה. ועיני ְך מּבכי  קֹולְך ְְְִִִִִִִֵֵֶַָמנעי 
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בּ כיּ ה אליה העיר וּ  וכלּ ם עליוֹ נים, מחנוֹ ת  רבּ וֹ א ׁש 2ים אליה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌(◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ 

הכי כמה א וּ ף רחל , דּ עבדת ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
כּ דמתרגּ ם לעילא. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינ ּת א 
ׁש כינּת א א ׁש ּת מע, ׁש מ יּ יא  בּ רוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָקל
ׁש עתא בּ ההיא בּ נהא . על  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְמב כּ ה 
ׁש ּת ין  לגבּ ּה  אתערוּ  מבכּ ה , הות ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי
איתערוּ  וכ לּ הוּ  עילּ אין, מ/ריין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌,◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִרבּ וֹ א 

לגבּ ּה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ כיה

לרקיעבּ ההוּ א קלא  אׁש ּת ּמ ע  ׁש עתא, ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אלף  מאתן ואזדּ עזעוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲערב וֹ ת,
דאתבּ רי  יוֹ מא מן גניזי דּ הווֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָעלמין,
לר וּ ם קלא ההוּ א  דּ אׁש ּת מע  עד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעלמא ,
כּ עין  רקיע דּ א  איה וּ , וּ מאן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְׁש מיּ יא .
החיּ וֹ ת. גּ בּ י על  דּ איה וּ  ה נּ וֹ רא, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַה קּ רח

קוֹ ל/ ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמנעי

ואמרהעד לבר ּת א, איּמ א  דּ אתגּ לּ ית ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אתּפ ר ׁש ת  כּ דין קוֹ ל $. מנּ עי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלּה ,
אוּ כל וּ סהא וכל היא  ואזלת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמ ּת ּמ ן,
לכ ּמ ה לאתבּ דּ רא  ואצטריכ וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ תא .
והיא לכ וֹ לּ א, גלוּ תא  למהוי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִסטרין,

בדד. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָיׁש בה 

דּ א ,ר בּ י אמר  מאן איכה , אמר, נח וּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עלמא נעימאה, עילּ אה רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהה וּ א
איהוּ , ר וּ חני דא ּת יבה  דּ א, ועל  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדאתי.
ליׁש ן  לאו כּ לל, ׁש וּ ּת פוֹ  בּ ּה  אית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְולא

כּ לל. שׂ פוון ולאו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוׁש ינּ יין,

קרק וּ ראאי ּמ א  דּ א  בּ רּת ה , על  ׁש אלה ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וׁש לּ יט , רב ר בּ וֹ ן אד וֹ ן  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְדּ קיר ,

הּׁשכינהּכמֹו ּכְך אף - רחל ׁשעׂשתה ְְְִֵֶַַָָָָָ
קֹול  ׁשּמתרּגם , ּכפי ְְְְְִֵֶַַָלמעלה.
מב ּכה ה ּׁשכינה הּׁשמים, ּברּום ְְְְִִִַַַַָָָָנ ׁשמע
היתה ׁשהיא  הּׁשעה  ּבא ֹותּה ּבניה. ְְִֶֶַַָָָָָָָעל 
ר ּבֹוא ׁשּׁשים אליה התע ֹוררּו ְְְִִִִֵֶַָָמב ּכה,
אליה העירּו וכּלם  עלי ֹונים , ְְֲִִֵֵֶֶַָָֻמחנֹות

ְִָּבכּיה.

לרקיעּבאֹותּה ק ֹול נ ׁשמע  הּׁשעה ְְִִַַַָָָָָ
מאתים והז ּדעזעּו ְְְְֲִִַַָָערב ֹות,
ׁשּנברא מּיֹום גנ ּוזים ׁשהי ּו עֹולמֹות ְְִִִֶֶֶֶָָָאלף
לרּום הּקֹול אֹותֹו ׁשּנׁשמע עד ְְִֶַַַָָהע ֹולם,
ּכעין  הרקיע  זה הּוא ? ּומי ְִִִֵֶַַַָָָהּׁשמים .

הח ּיֹות. ּגּבי  על ׁשה ּוא  הּנֹורא , ֵֶֶַַַַַַַָהּקרח 

ואמרהעד  לבּתּה, האם ׁשהתּגּלתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
מּׁשם, נפרדה אז  קֹולְך. מנעי  ְְְִִִִֵָָָָל ּה:
לּגלּות, אּוכלּוסיה וכל  היא ְְְְִֶַָָָָָוהלכה
צדדים, לכ ּמה להתּפּזר ְְְְְְְִִִֵַַָָָוהצטרכּו

בדד. י ׁשבה והיא לּכל, גלּות ְְְִִֶֶַָָָָָֹׁשּתהיה

זה?רּבי אמר מי  איכה, אמר , נח ּוניא ְְִִֵֶַַַָָָָ
נעימה, העלי ֹונה הרּוח  ְְִֶַָָָָָא ֹותּה

זֹו(הפנימית) ּתבה זה ועל הּבא . ְֵֶַַָָָָהע ֹולם
לא ּכלל, ׁשּתפּות ּבּה ואין  רּוחנית, ְְִִֵָָָָֹֻהיא 

ּכלל. ׂשפתים ולא  וׁשּנים, ְְְְִִִַַָָָֹלׁשֹון

קרקּור האם זה ּבּתּה, על ׁשֹואלת ְִִֵֶֶֶַָָ
וׁשּליט , ּגדֹול רּבֹון, אדֹון  ְִִִַַָָה ּקר,



ז |מו  באבפרק  לתשעה  זוהר

עוֹ מדת, בּ ּת ח לּ ה  עוֹ מדת, ולא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיׁש בה ,
יוֹ ׁש בת  ה ׁש ּת א  עוֹ מדים , אוּ כלוּ סיה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוכל
יׁש ב, בּ דד  אחר כּ דּ בר  בּ דד , ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ ממה .
כּ י  וׁש פחה  בּ מסאבוּ , דּ מסאיב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ מאן
מסאבא , דּ הוות ההיא  גּ ברּת ּה , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִתירׁש 

בּ דוּ כּת הא . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַיתבא 

ארעאׁש לחוּ  לבני בּ בל בּ ני להוֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צריכין  דּ א ּת וּ ן יא וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א ,
וּ למעבּ ד  למסּפ ד, יאוֹ ת וּ לכוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י,
דּ א יּ מא היכלין בּ מחזיכוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאבלא,

בּ אב  דּ אתה ּפ $ ערסה  ואתר לא ,חריבין, ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ולא מ נּ כוֹ ן, וּ פרחא  ּת ּמ ן, לית ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוה וּ א

מינ ּה . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְידע ּת וּ ן 

גּ לוּ תא ,ּת ימרוּ ן  גּ וֹ  עּמ נא דּ איהי  ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אי  בּ גוונא . דּ יּ וּ רּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְונחתת
יחזקאל דּ הא  למחדי, צריכין אנן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָהכי,
א וּ כלוּ סהא . וכל הכא, לּה  חמא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְנביאה

למבכּ י,ודּ אי, צריכין אנ וּ  דּ א  על ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ כיעני  כּ תנּ ינא , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ למסּפ ד
לבר אתּת רכת דּ איה וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמד בּ רא ,
אתת  והיא  בּ גלוּ תא , ואנן  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמהיכלּה ,
יוֹ מין  בכל לנא  וחמאת בּ מרירוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲעלנא 
עלנא גּ זרין נימ וּ סין בּ כּמ ה עאק וֹ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כ ּמ ה 
מינן  לאעדאה יכלא  ולא  זמן , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
סבלין. דּ אנן מכּת ׁש ין אינ וּ ן וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעאקין ,

יאוֹ ת ׁש לחוּ  קדּ יׁש א , ארעא בּ ני לה וֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ואתּת רכת  ערקת, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ איּמ נא 
בּ מרירוּ  לגבּ ייכוּ  ונחתת היכלהא, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמ גּ וֹ 
בּ לא דּ יתבא כּ איּת תא  עציב, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ בקל

עֹומדת, ּבּתח ּלה ע ֹומדת. ולא  ְְְִֶֶֶֶַָָָֹי ׁשבה,
י ֹוׁשבת ּכעת ע ֹומדים . א ּוכלּוסיה ְְְִֵֶֶֶָָָוכל
י ׁשב , ּבדד ׁשּנאמר ּכמֹו ּבדד, ְְֱֵֵֵֶֶַָָָָָוׁשֹוממה .
ּכי וׁשפחה בטמאה , ׁשּמטּמא  ְְְְְְִִִֵֶַָָֻּכמי 
טמאה, ׁשהיתה ההיא  ּגבר ּתּה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָתירׁש

ּבמק ֹומּה. ְְִָָָי ׁשבה

הארץׁשלחּו לבני ּבבל ּבני  להם ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשא ּתם רא ּוי  ְֶֶַַָָהּקדֹוׁשה:
לסּפד רא ּוי  ולכם לב ּכֹות, ְְְְִִִִֶָָֹצריכים
היכלֹות את ּברא ֹותכם  אבל, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַולע ׂשֹות
ׁשהתהּפְך מּטתּה ּומקֹום  חרבים, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָהאם
מּכם, ּופרחה  ׁשם , אינּנה והיא  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבאבל,

מּמּנה. ידעּתם  ְְְִֶֶַָֹולא 

ה ּגלּותּתאמר ּו ּבתֹוְך עּמנ ּו ׁשהיא  ְְִִֶַָָֹ
אם מדֹורּה? את ְְִִֶָָוהֹורידה
יחזקאל  ׁשהרי  לׂשמח , צריכים אנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹּכְך,
א ּוכלּוסיה. וכל ּכאן, א ֹותּה ראה  ְְִֶַָָָָָָָהּנביא 

לבּכֹותוּדאי, צריכים  אנּו זה על ְְִִִֶַַַָ
ּוכיענ ֹות ּכּתּנין , ְְְֲִִַַַֹולסּפד
להיכלּה, מח ּוץ  גרׁשה  ׁשהיא  ְְְִִִֵֶַָָָָֹהּמדּבר,
ּבמריר ּות, עלינ ּו ּבאה  והיא  ּבּגלּות , ְְְִִִֵַָָָָָואנ ּו
צר ֹות, ּבכּמה הּימים ּבכל א ֹותנ ּו ְְְִַַָָָָָָורֹואה 
זמן, ּבכל עלינּו ׁשּגֹוזרים  הנהגֹות ְְְְְִֵֶַַַָָָָּבכּמה
הּצר ֹות, את מע ּמנ ּו להסיר יכֹולה ְְְִִֵֶַָָָָֹולא 

סֹובלים. ׁשאנ ּו הּמּכֹות א ֹותם  ְְִֶַַָָָוכל

נאהׁשלחּו ה ּקדֹוׁשה: הארץ ּבני  להם  ְְְֵֶֶֶַָָָָָָ
וגרׁשה ּברחה, ׁשא ּמנּו ְְְִֵֶָָָֹה ּוא 
ּבמרירּות אליכם וירדה  היכלּה, ְְְֲִִִֵֵֶָָָָמּתֹוְך
דעת, ּבלי  ׁשּיֹוׁשבת ּכא ּׁשה עצ ּוב , ְְְִִֶֶֶַַָָּובקֹול
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לׁש יזבא , יכיל דּ לא  וּ כגברא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדעּת א,
למס ּפ ד. לכוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויאוֹ ת

וּ במרירוּ ת  בּ נהי ולסּפ ד לב ּכ וֹ ת לנ וּ  יׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָאנ וּ 

וּ למסּפ ד אבל למבכּ י לן אית  אנן, ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כל חמאן דּ אנן וּ מריר וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ נהי
דּ מדבּ רא ותעלין  חריב, היכלא  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָיוֹ מא
ואנן  בּ גוּ יּה , יענים  וׁש רקין ונפקין, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעאלין

וּ בכאן. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָחמאן

וּ ׁש כיבין וּ בעוֹ ד  נבוֹ כין, יתבין דּ אנן ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
קל ׁש מעין  אנן בּ עפרא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָּפ וּ מנא
מׁש מר וֹ תא בּ תלת דרגלהא , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנעימוּ 
אי$ להיכלאה, וחמאת  נחתת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְדּ ליליא ,
מהיכלא אעלת מּת וֹ קדן , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחרבין 
וּ מייללת, וגעת לדוּ $, מ דּ וּ $ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְלהיכלא ,

נפׁש נא . ועל  עלנא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ בכת

דּ בכ יּ יתּה ואנן נעימ וּ  לקל מתערין  ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אזלת  ורוּ חנא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִויללוּ ת ּה .
ׁש עתא וּ לפוּ ם לגבּ ּה . וּ פרח  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאבתר ּה ,
ידענא ולא  ׁש מענא, ולא  ואזלת, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָּפ רחת
נבוֹ כין, ואׁש ּת ארנא אזלת, דּ הא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִמידי,
צעקין, דעּת א . בּ לא  ר וּ חא, בּ לא ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ מיכין,

איכה . ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרין 

נוהוּ . על יׁש אג  ׁש אג קוֹ לוֹ  יּת ן קדׁש וֹ  וּ מ ּמ עוֹ ן יׁש אג מּמ רוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִה'

מרירוּ ת ּת נינן, קל וליליא , ליליא  בּ כל  ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מר וּ ם א ׁש ּת מע דציּ וֹ "ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ כאיבא 
כּ דּ בר לרקיעא. וּ מ ּת ּת א לתּת א, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא 

כה )אחר , וּ מ ּמ עוֹ ן (ירמיה יׁש אג מ ּמ רוֹ ם ה ' ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

לכם ונאה  להּציל, יכ ֹול ׁשּלא  ְְְִִֶֶֶַָָָֹּוכאי ׁש
ְִֹלסּפד.

ּבנהיאבל ולסּפד לב ּכֹות לנ ּו י ׁש אנּו ְְְְֲִִִִֵָָָֹ
י ֹום ּבכל  ר ֹואים  ׁשאנ ּו ְְִִִֶָָּובמריר ּות,
נכנסים ה ּמדּבר  וׁשּועלי  חרב , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָההיכל
ואנּו ּבתֹוכ ֹו, ה ּיענים ו ׁשֹורקים ְְְְְְְִִִֵַָוי ֹוצאים,

ּוב ֹוכים. ִִרֹואים

וׁשֹוכביםּובע ֹוד נב ֹוכים י ֹוׁשבים ׁשאנּו ְְְְְִִִֶָ
קֹול  ׁשֹומעים אנ ּו ּבעפר, ְְִִָָָּפינּו
ׁשל  מׁשמרֹות ּבׁשל ׁש רגליה  ְְְְִִֶֶַָָָֹנעימּות 
אי ְך היכלּה, את ורֹואה  י ֹורדת ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהּלילה,

מהיכל (חרבים)י ֹוׁשבים נכנסת נׂשרפים. ְְְִִִִֵֵֶֶָָ
ּומי ּללת, וגֹועה  למק ֹום, מּמקֹום  ְְְְִֵֶֶַָָָָלהיכל ,

נפׁשנ ּו. ועל עלינ ּו ְְֵֵַַָָּוב ֹוכה 

ּבכּיתּהואנ ּו נעימּות לקֹול מתעֹוררים ְְְְְְִִִִָָָ
אחריה, הֹולכת ור ּוחנ ּו ְְֲִֵֶֶֶֶַָָויללֹותיה,
ּפֹורחת ׁשעה  ּולפי  אליה. ְִֵֶַַַַָָָּופ ֹורחת 
דבר, ידענּו ולא  ׁשמענּו, ולא  ְְְְְֶֶַַָָָָֹֹוה ֹולכת,
י ׁשנים, נב ֹוכים, ונ ׁשארנ ּו ה ֹולכת  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַׁשהּנה
וא ֹומרים צֹועקים, דעת. ּבלי  רּוח, ְְְְֲִִִִַַַּבלי

ֵָאיכה.

ׁשלׁשנינּו, מריר ּות  קֹול  ולילה לילה  ּבכל  ְְְְְִִֶַַָָָָ
מרּום נ ׁשמע צ ּיֹו"ן ׁשל  ְְִִֵֵֶָּכאב
ּכמ ֹו לרקיע, ּומּמּטה  למּטה , ְְִִִַַַַָָָָָָהרקיע

כה)ׁשּנאמר ּומּמעֹון (ירמיה  יׁשאג מּמר ֹום ה ' ְְֱִִִֶֶַָָ



ז |מח באבפרק  לתשעה  זוהר

נוה וּ . על יׁש אג ׁש אג קוֹ ל וֹ  יּת ן  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָקדׁש וֹ 

אתכּ וּ ונת ׁש יר וּ תאבּ  היא  דליליא , ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מר וּ ם וׁש אגת ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ בכיּ ה ,
לאתר לתּת א, נחתת לעילא. ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְרקיעא 
חריב, דּ וּ כּת ּה  וחמת החיצוֹ ן, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמד בּ ח 
א ׁש ּת כח לא אתר  וכל בּ מסאבוּ , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְמסאב 
מרירוּ , בּ קל צווֹ חת וּ מילּ לת , גּ עת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵבּ יּה .
ּפ רנסתי  מדבּ חי, מד בּ חי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַואמרת,
עלּ וּ ון  בּ כּמ ה ניּס וּ כין , בּ כּמ ה לי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ מרוית

קדּ יׁש ין. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדּ כיין 

הווֹ כל  ממ נּ ן, רברבן קדּ יׁש ין, גּ ברין ָ◌,◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌
עידוּ נין, אכלין מינ$, וחדאן  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמרוון
יהב וּ  רקיעא. בּ ר וּ מי ח וּ לקיה וֹ ן, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ פלגין
בּ ני  קדוֹ ׁש ים . חסידים  ניבלת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָב$
וכל מדּ מיהוֹ ן. לי  ווי על$, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתדּ בּ חוּ 
מ דּ וּ כּת יהוֹ ן  נפלוּ  ממנּ ן, רברבין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌,גּ ברין

צווחיה וֹ ן. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְלק וֹ ל

אינ וּ ן יתבין וּ בכאן, צווחין לבר  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש מיּה  דּ את ק דּ יׁש ין , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאראלים
וּ ביּה  עלייהוּ , מתעטר  הוה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א 
את  בּ כיּ וּ תהוֹ ן לקל וקיימין . חדאן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאינוּ ן
לרוּ מי  וסלקא  מ נּ ייה וּ , ּפ רחא  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָדּ א
דּ בכאת  כּ נוּ קבא  וא ׁש ּת ארוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְמרוֹ מים,

דכתיב, ה וּ א  הדא  לג )וּ מילּ לת. הן (ישעיה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
יוּ "ד, בּ לא אראלם חצה . צעק וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌,◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶארא לּ ם

ח וּ צה . ◌ָ◌ֲ◌ָצעקוּ 

לי מהבּ חי דּ מרוית לבתר  מדבּ חי, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
חסידין  בּ נין ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ניבל וּ ת
על$, וגׁש מיה וֹ ן נפׁש יה וֹ ן דּ מסרוּ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקדּ יׁש ין,

נוהּו. על  יׁשאג ׁשאג קֹולֹו יּתן ְְִִֵֵַַָָָֹקדׁשֹו

ּבבכ ּיה,ּבראׁשית מכ ּונת היא  הּלילה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הרקיע מרּום ְִֵֶֶַָָו ׁשֹואגת
הּמזּבח למק ֹום למּטה, י ֹורדת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמעלה .
טמא חרב, מק ֹומּה ורֹואה  ְְִֵֵַָָָָהחיצֹון ,
ּגֹועה ב ֹו. נמצא  לא מק ֹום וכל ְְְְִָָָָָֹֻבטמאה ,
מריר ּות, ׁשל ּבקֹול צ ֹווחת  ְְְִֶֶֶַַַּומיּללת,
ּפרנסתי מזּבחי , מזּבחי, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָוא ֹומרת:
ּבכ ּמה נּסּוכים , ּבכ ּמה א ֹותי  ְְִִִִֵֶַַָָָׁשרּוית

קדֹוׁשים. טהֹורים ְְִִע ֹולֹות

ה ּגד ֹוליםּכל ה ּקד ֹוׁשים , האיׁשים  ְְִִִִַַָָ
מּמְך. ּוׂשמחים  רוים היּו ְְְִִִִֵַָָֻהממּנים,
חלקיהם ּומחּלקים עּדּונים , ְְְְִִִִֵֶֶַאֹוכלים

הרקיע. נבלת(ועתה)ּבר ּומי ב ְך נתנ ּו ְְְְִִֵַַָָָ
אֹוי  עליְך, ׁשּנזּבחּו ּבני קדֹוׁשים . ְְְֲִִִִֶֶַָָחסידים 
ה ּגד ֹולים האיׁשים  וכל מּדמיהם. ְְְִִִִִֵֶַָָלי 
צוחֹותיהם . לקֹול  מּמקֹומם נפל ּו ְְְְְִִִֵֶַָָֻהממ ּנים 

א ֹותםיֹוׁשבים ּוב ֹוכים צ ֹווחים ּבח ּוץ ְְִִִַָ
ׁשא ֹות קדֹוׁשים , ְְִִֶֶֶאראּלים 
ּוב ֹו עליהם , מתעּטר היה ה ּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֶַַָָָׁשמֹו
ּבכי ֹותיהם לק ֹול ועֹומדים . ׂשמחים ְְְְְִִִֵֵֵֶהם 
לרּומי ועלתה מהם , ּפרחה הּזֹו ְְְְֵֵֶַָָָָָהא ֹות
ׁשּבֹוכה ּכנקבה ונ ׁשארּו ְְְְֲִִִֵֶָָמרֹומים .

ׁשּכתּוב  זה ּו לג)ּומי ּללת. הן (ישעיה  ְֵֶֶֶֶַָ
יו"ד, ּבלא  ארא ּלם  חצה. צעק ּו ְְְֲֶֶֶֶָָָָֹֻאראּלם 

ח ּוצה. ֲָָצעקּו

א ֹותי מזּבחי ׁשהרוית  אחר  מזּבחי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָ
חסידים ּבנים  ְְֲִִִִָּבנבל ֹות
עליְך, ונ ׁשמתם נפׁשם ׁשּמסרּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָקד ֹוׁשים ,



באב לתשעה  ז זוהר מט|פרק 

אׁש תא אן ל$, א ׁש כּ ח  אן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאיתגּ ניזת.
עציב. בּ קל  וּ בכת וּ מייללת  גּ עת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַדּ על$.

סטראׁש ּת א  בּ כל  קדּ יׁש ין, גברי אלפי ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אינ וּ ן  עלמא , סטרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדארבּ ע
נחתי  יוֹ מא, בּ כל קר בּ נא  אכלי  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הווֹ 
מד בּ ח על  וּ בכיין  וּ מייללין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ הדּה ,

אתמעט וּ . אלּ א הווֹ , ויּת יר ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַדּ עלוון.

בּ ר וּ חואפילּ וּ  לבר , דּ קיימין  אינוּ ן ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מאינ וּ ן  דּ מרוון ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָאחרא ,
דּ ליליא בּ ׁש ירוּ תא  וּ פדרין. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאימרין
מ דּ בּ ח . האי על  וּ מייללין  געאן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְצוחין
אתר אבוּ סה , דּ אביד לחמרא ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַווי
דּ גברין  נהימ וּ  חמי מאן מ נּ יּה . ◌ִ◌ְ◌,◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מתר וּ ה
לעילא , מ ּת ּת א  בּ מטרוּ ניתא, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקדּ יׁש ין

לתּת א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵוּ מעילא

בּ לּ יל וֹ ת  מׁש ּכ בי ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 

נקוּ דהבּ פלגוּ  ההיא לגוֹ  עאל  ליליא, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קדׁש  דּ בית אתר  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְדציּ וֹ ן ,
דּ אתחריב, ליּה  חמת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַה קּ דׁש ים,
וערסּה , מ וֹ תבּה  בּ ית אתר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואסּת אב 
לעילא , מּת ּת א סלקא  וּ מייללת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָגּ עת
בּ אתר אסּת כּ ל לתּת א , ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵוּ מעילא 
וארימת  מרירוּ , בּ קוֹ ל צווחא  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ כר וּ בים,
בּ ית  אתר ערסי, ערסי ואמרה , ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָקלא 

כּ תיב, דוּ כּת א האי על ג )מ וֹ תבי. (שה"ש  ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ערסא מׁש כּ בי, בּ לּ ילוֹ ת. מ ׁש כּ בי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל 
ערסי  ואמרה, בּ בכיּ ה  גּ עת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מטרוּ ניתא.
בּ י  טבאן, דּ מר גּ לאין  אתר מקדּ ׁש י , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲאתר 
עלוֹ הי  סמכין דּ הווֹ  וכּפ וֹ רּת א , ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָּפ רוֹ כּת א

האׁש איפה  אֹותְך? אמצא איפה  ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹנגנזּת.
עצּוב. ּבקֹול  ּוב ֹוכה ּומיּללת ּגֹועה  ְְֶֶֶֶַָָָָׁשעליְך?

צדׁשׁשת ּבכל קד ֹוׁשים, גברים אלפי  ְְְְִִֵֵֶַַָָ
הם הע ֹולם , צדדי ארּבעת ְְִֵֵֶַַַָָׁשל 
ירדּו יֹום, ּבכל קרּבן  אֹוכלים ְְְְִֶָָָָָׁשהי ּו
מזּבח על ּוב ֹוכים  ּומי ּללים  ְְְִִִִַַַָע ּמּה,

ׁשהתמעט ּו. אּלא  הי ּו, וי ֹותר  ְְֲִֵֶֶַָָָהע ֹולֹות.

ּבר ּוחואפּלּו ּבחּוץ, ׁשעֹומדים  א ֹותם ְְֲִִֶַַַָ
מא ֹותם ׁשרוים ִֵֶֶֶַָָאחרת,
ה ּלילה ּברא ׁשית והּפדרים, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהאיברים
הּמזּבח על ּומי ּללים  ּגֹועים ְְְְִִִִֵַַַַצ ֹווחים,
הּמקֹום אב ּוסֹו, ׁשאּבד לחמ ֹור א ֹוי ֲִֵֵֶֶַַַָהּזה .
ה ּגברים נהמת ראה מי  מּמּנּו. ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמתרּוה
למעלה, מּמּטה ּבּגבירה, ְְְְִִִַַַַָָָהּקדֹוׁשים 

למּטה. ְְִַַָָּומּמעלה 

א ֹותּהּבחצ ֹות לתֹוְך נכנסת ה ּלילה  ְְְֲִֶֶַַַָָ
ּבית מקֹום צ ּיֹון, ׁשל ְְִֵֶַָֻה ּנקּדה
ׁשּנחרב , אֹותּה רֹואה  הּקדׁשים, ְְֱִֵֶֶַָָָָָקדׁשי 
ּגֹועה ּומּטת ּה, מֹוׁשב ּה ּבית מקֹום  ְְְִִֵָָָָָָונטמא 
ּומ ּמעלה למעלה, מּמּטה  עֹולה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָּומיּללת,
הּכרּובים, ּבמקֹום מס ּתּכלת ְְְְִִִֶֶַַַָלמּטה,
וא ֹומרת: קֹולּה ּומרימה מר, ּבקֹול ְְְִֶֶַַַָָצ ֹווחת
על  מֹוׁשבי! ּבית מקֹום  מּטתי, ְִִִִִֵַָָָמּטתי 

ּכתּוב  ה ּזה ג)הּמקֹום מׁשּכבי(שיר על ְִִֶַַַָָָ
ּגֹועה הּגבירה. מּטת מׁשּכבי , ְְִִִִֵַַַָָָּבּלילֹות.
מקּדׁשי , מקֹום  מּטתי , וא ֹומרת: ְְְְִִִִִִֶֶָָָּבבכּיה
ּבית הּטֹובֹות, הּמרּגלּיֹות ׁשל  ְִֵֶַַַַָָהּמקֹום
עליו סֹומכים  ׁשהי ּו והּכּפרת , ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּפרכת
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סדרין  יקר , אבני רבוון  אלפין  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִׁש ּת ין
דּ א מס ּת כּ לאן ׁש וּ רין, ׁש וּ רין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִסדרין ,
לד' על$ מתצען דּ רּמ וֹ נין סדרין  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדא .

בּ גינ $. קיימא עלמא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִסטרין .

לגבּ י,רבּ וֹ ן אתי הוה בּ עלי, עלמא , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מה וכל דּ רוֹ עי , בּ ין ׁש כב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוה וּ א 
בּ עידנא עביד בּ עוּ תי וכל  מ נּ י ּה , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בעינא 
מדוֹ ריּה , בּ י וׁש וּ י לגבּ י, אתי הוה  כּ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָדא.

ׁש די. בּ ין ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מ ׁש ּת ע ׁש ע

הוינאערסי כּ ד דּ כיר א ּת  לית ערסי, ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
וּ בׁש ּפ ירוּ  בּ חדוה  לגבּ $ ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאתא 
נפקי  הוי  עוּ למין, רביין ואינוּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדלבּ א,
בּ חדוה , בּ גדפייה וּ  בּ טׁש י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָלקדמוּ תי,

לי. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלקבּ לא 

וחזוּ עפרא מ דּ וּ כּת יּה , קם הוה  דב$, ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ארוֹ נא איתנׁש יא  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאי$
נפקא מהכא  הכא, דּ הות  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ רייתא 
וּ ברכאן  וּ נהוֹ רא , עלמא, לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמז וֹ נא 

◌ָֹ◌ְלכלּ א .

אׁש גּ חׁש גּ חא  הכא. לית בּ עלי, על ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
כּ ד  דא  בּ עידנא סטר . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלכל
בּ נין  כּ ּמ ה  וסחרניּה  לגבּ י, בּ עלי אתי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
זמינין  עוּ למתאן אינוּ ן וכל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידין ,

לי ּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ לא

זוּ גין והוינא קל מרחוֹ ק, ׁש מעין ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ ין  מקׁש ק ׁש ין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְדּ פעמוֹ נים
דּ לא עד קליּה  דּ א ׁש מע בּ גין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַרגל וֹ י,
מ ׁש בּ חן  דּ ילי, ע וּ לימתאן כּ ל  לגבּ י . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵיעוֹ ל 
לבתר ה וּ א , בּ רי$ ק וּ ד ׁש א  קּמ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוא וֹ דן 

סדרים יקר , אבני ׁשל רבב ֹות אלף ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּׁשים
על  זה מסּתּכלים ׁשּורֹות, ׁשּורֹות ְְְִִִֶַַָסדרים,
לארּבעה עלי ְך מּצעים  רּמֹונים סדרי  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻזה .

ּבׁשבילְך. עמד הע ֹולם  ְְִִִֵַָָָָצדדים.

והּוארּבֹון  אלי , ּבא  היה ּבעלי הע ֹולם , ְְִִֵַַָָָָָ
ּׁשרציתי מה וכל זרֹועי , ּבין ְְִִִֵֵֶַָָׁשֹוכב 
ה ּזה, ּבּזמן ע ֹוׂשה  רצ ֹוני  וכל ְְְִִֶֶֶַַַָמּמּנּו,

ועזב  אלי  ּבא  מדֹורֹו(ושם)ּכׁשהיה ּבי ְְְִֵֶַַָָָָ
ׁשדי. ּבין ְֲִֵֵַַַָּומׁשּתעׁשע 

ּכׁשהייתימטתי ז ֹוכרת  אינְך מ ּטתי , ְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ּובטּוב ּבׂשמחה אלי ְך ְְְִִֵַָָָּבאה
הי ּו העלמים הּתינ ֹוקֹות ואֹותם ְֲִִֵַָָָָלב ,
ּבׂשמחה ּבכנפיהם מ ּכים ּכנג ּדי, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָי ֹוצאים 

ְְִֵַלק ּבלני.

ורֹואההעפר מּמקֹומֹו, קם היה ׁשּבְך ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ׁשהיה הּתֹורה  ארֹון  נ ׁשּכח ְֲִֵֶַַָָָאיְך
וא ֹור, הע ֹולם, לכל מזֹון  יצא  מּכאן  ְְִָָָָָָָָּכאן.

לּכל. ְַָֹּוברכ ֹות

אׁשּגיחא ׁשּגיח כאן . אינ ֹו - ּבעלי  על ְְְִִִֵַַַַַַָ
ּכׁשהיה הּזה ּבּזמן צד. ְְְֶֶַַַַָָָלכל
בנים ּכּמה  ּוסביב ֹו ּבעלי , אצלי  ְְְִִִִֶַַָָָּבא 
מזּמנ ֹות העלמֹות א ֹותם  וכל ְְֲֲִִָָָָָֻחסידים ,

ְְַלקּבלֹו.

ז ּוגיוהיינ ּו קֹול  מרח ֹוק  ׁשֹומעים  ְְִִֵֵָָ
ּבין  מקׁשקׁשים ְְְֲִִֵַַַהּפעמֹונים
ה ּכנסֹו טרם קֹולֹו ׁשא ׁשמע  ּכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָרגליו,
ּומֹודֹות מׁשּבח ֹות עלמֹותי  ּכל ְְְֵַַַַָאלי.
ּכְך אחר ה ּוא , ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ְִֵַַַָָָלפני
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מחבּ קן  מ וֹ תביּה , בּ י על  חד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאזלין
בּ רחימ וּ . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ נׁש יקתה וֹ ן

אןבּ עלי ה וּ אבּ עלי, ה ׁש ּת א  ּפ נית, ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ $. א ׁש גּ ח דּ הוינא  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִעדּ נא 
אן  אנּת . ולית  סטר , בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִאסּת כּ לנא

בּ גינ $. אתבּ ע ולא  ל$, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַא ׁש גּ ח 

למיתי דּ א דא, בּ עידנא  אתר$ הוּ א  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
הא הכא . זמינא  אנא הא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלגבּ י,
יוֹ מי  דּ כיר אנּת  לית מנּ אי, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאתנׁש ית
בּ תוּ קּפ $, ׁש כבת הוינא  כּ ד ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ רחימוּ ,
הוות  וּ דיוֹ קני בּ דיוֹ קנ$, ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחקּ קא
דּ ׁש ביק  ח וֹ תם כּ האי בּ $, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמחקּ קא
ׁש בקנא הכי דּ כתבא , בּ גליפוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְדּ יוֹ קניּה 
בּ דיוֹ קני, דּ תׁש ּת ע ׁש ע  בּ גין בּ $, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְדּ יוֹ קני

חילי. בּ גוֹ  דּ אנא  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ עוֹ ד

בּ עלי,גּ עת בּ עלי וצוחת, בּ בכיה , ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לית  איתח ׁש $. הא  דּ עייני ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנהיר וּ 
שׂ מאל $ אוֹ ׁש יט  הוית כּ ד דּ כיר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַאנ ּת 
סגיאוּ  על מתע נּ גא  ואנא  ריׁש י, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּת ח וֹ ת
בּ אחוה מח בּ קא  וימינ$ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדׁש לם,
תׁש בּ וֹ ק  דּ לא לי  ונדרּת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִוּ בנׁש יקין.
לי, וא וֹ מית לעלמין. דילי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְרחימוּ תא 

קלז) ּת ׁש כּ ח(תהלים  יר וּ ׁש לים  א ׁש כּ ח $ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאם 
מ נּ $. איתנ ׁש ינא הא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְימיני,

לגבּ $לית קאימנא כּ ד דּ כיר, אנּת  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ  ׁש ּת ין ׁש לימין דסיני, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ ט וּ רא 
בּ הוּ , ל $ ואתעטרנא עלייהוּ , ל $ ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדּ ק בּ ילוּ 
אזלין  והוינא עממייא , מכּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַיּת יר
ׁש פחה וההיא  רע וּ ת$. לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאבתר $
ולא ורבוון, לאלפים  בּ הוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקטלא

והיינּו מֹוׁשבּה, לבית אחת ּכל  ְְְִֵַַָָָָהֹולכֹות
ּבאהבה. ּבנ ׁשיקֹותינּו מח ּבק ֹות ְְְְְֲִִִֵַַָיחידֹות

הּואּבעלי ּכעת ּפנית ? איפה  ּבעלי , ְִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּבְך. מׁשּגיחה  ׁשהייתי  ְְְִִִֶַַַָָהּזמן
איפה ואינְך. - צד ּבכל ְְְְְִִֵֵַַַָֹהסּתּכלּתי 

ּבׁשבילְך? אב ּקׁש ולא לְך, ְְְְְֲִִִֵַַַֹא ׁשּגיח

הריניזהּו אלי, לבא  הּזה ּבּזמן מקֹומְך ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָ
מּמּני. נ ׁשּכחּת והרי  ּכאן . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻמזּמנת
ּכׁשהייתי האהבה, ימי  ז ֹוכר  ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָאינְך
ּבדי ֹוקנ ְך, וחק ּוקה ּבחיק ְך, ְְְְֲִֵֶֶַַָׁשֹוכבת
הּזה ּכחֹותם ּבְך. חקּוק היה  ְְְִֶַַָָָָּודי ֹוקני 
ּכְך הּכתב , ּבחקיקת ּדי ֹוקנ ֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָׁשּמׁשאיר
ׁשּתׁשּתע ׁשע ּכדי  ּבְך, די ֹוקני ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַהׁשארּתי 

צבא ֹותי. ּבתֹוְך ּבע ֹודי  ְְְְְִִִִַּבדי ֹוקני ,

ּבעלי ,ּגֹועה  ּבעלי  וא ֹומרת: ּבבכּיה ְְְְִִִִֶֶַַָָ
נח ׁשְך. הרי  העינים  ׁשל ְֲִֵֵֶֶַָָָהא ֹור
ׂשמאלְך מ ֹוׁשיט  ּכׁשהיית זֹוכר, ְְְְִִֵֵֶָָֹאינְך
רב על מתעּנגת ואני  לראׁשי, ְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹמּתחת
ּבאחוה מחּבקת וימינ ְך ְְְֲִִֶֶַַָָׁשלֹום,
תעזב ׁשּלא  לי  ונדר ּת ְְְֲִִִֶַַָָֹֹּובנ ׁשיק ֹות.

לי  ונׁשּבע ּת לע ֹולמים. (תהלים אהבתי  ְְְְֲִִִִַַָָָ
ימיני ,קלז) ּתׁשּכח יר ּוׁשלים א ׁשּכח ְך ְְְְִִִִִֵֶַַָָאם 

מּמְך. נ ׁשּכחּתי  ְְְִִִִֵַהּנה 

ּבהר אינ ָך אצל ְך ּכׁשעמדּתי  זֹוכר, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָ
ׁשלמים רּבֹוא  וׁשּׁשים ְְִִִִִֵַסיני ,
ּבהם לְך והתעּטרּתי  עליהם, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּקּבלּוְך
ה ֹולכים והיינּו העּמים , מ ּכל ְְִִִִֵַָָָי ֹותר
הרגה ׁשפחה וא ֹות ּה רצ ֹונ ְך. לכל ְְְְְְֲִֶַָָָָָאחרי ְך
הׁשּגחּתי. ולא  ּורבב ֹות, לאלפים ְְְְֲִִִֶַַָָָֹבהם
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בּ מדבּ רא , כּ לּ ה וּ  ואתאבידוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌,◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא ׁש גּ חנא.
זעירין  בּ ניה וֹ ן ואעילנא  ּת ּמ ן, לוֹ ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוׁש בקית
לוֹ ן  וּ בדילנא דא . בּ ארעא  ק ּמ $ ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא 

רעוּ ת$. בּ גין ק ּמ $, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקיימא 

זכ יּ וֹ ת ?! תזּכ ר וֹלא חטאים, לזּכ ר ל / נאה ◌(◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהאם

ק דּ יׁש ין בּ עלי בּ נין בּ כּמ ה  דכיר , הוי ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ודרא , דּ רא בּ כל  קּמ $ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקאימנא 
אנּת  לית בּ ריּה . וּ ׁש ֹלמה דדוד ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ מי
ל $ יאוֹ ת  ק ּמ $. דּ עבד וּ  טבאן כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ כיר 
אן  זכוון. תד כּ ר ולא ח וֹ בין , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמידכּ ר 

על$. ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאתהּפ יכוּ 

עלבּ עינא  בּ עינא אנּת . לית על$, ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
על בּ עינא  אינוּ ן. לית ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ נאי ,
כּ ל אסּת אב . הא דּ א , דּ אתר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְקד וּ /תא 
כּ לבין  דּ א . אתר בּ גין בּ ׁש לם הוה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַעלמא 
הווֹ  כּ וּ לּ ה וּ  דא , בּ עידנא  נבחין ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלא 
אינ וּ ן  וכל  וּ מייללת, גּ עה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לם.
לתּת א , צווחין וּ כלבים  לעילא . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְא וּ כל וּ סין

ּת ליתאה . דּ מ ׁש מ וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ׁש ר וּ תא

אתרנפקת על  קיימא  ואתת, ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
בּ וּ סמין, קט וֹ רת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ מדבּ חא 
וא ׁש כּ חא לעלּ א , וסלקת וּ מייללת, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָגּ עת
דּ הווֹ  כּ רוּ בין ּת רין  מאינוּ ן כּ רוּ ב ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַחד 
א לּ א לּה  הוה לא  זמנא וּ מהה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ הדּה ,
דּ אׁש ּת אר , עוּ לימא  רבייא והה וּ א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחד .

ויללוּ תא . בּ כ יּ יה  מינּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָינקא 

לאחרית /. ּת קוה י ׁש  ּכ י מדּ מעה, ועיני/ מבּ כי קוֹ ל / מנעי  ה' אמר ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹּכ ה

לגבּ ּה ,כדין  אזדּ ּמ ן הוּ א  בּ רי$ קוּ דׁש א ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ א ועל  עּמ ּה . וּ ממלּ ל לּה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְונחית

א ֹותם וה ׁשאר ּת ּבּמדּבר, נאבדּו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֻוכ ּלם
לעמד ה ּקט ּנים  בניהם והכנסנ ּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹׁשם,
לעמד א ֹותם והב ּדלנ ּו הּזֹו. ּבארץ ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹלפניְך

רצ ֹונ ְך. ּבׁשביל ְְְְִִֶָלפני ְך

קדֹוׁשיםּבעלי, בנים ּבכ ּמה ז ֹוכר, היה ְְֱֲִִִֵֵַַָָ
ודֹור, ּדֹור ּבכל לפני ְך ְְְִֶַָָָָעמדּתי 
ּכּמה זֹוכר אינְך ּבנֹו. ּוׁשלמה דוד ְְְִִֵֵֵַָָֹֹּבימי
לְך נאה האם לפניְך?! ׁשעׂשּו ְְִֶֶֶַָָָט ֹוב ֹות
אי ְך זכּיֹות?! תז ּכר ולא חטאים , ְְְְֲִִִֵָֹֹֹֻלזּכר

עלי ְך? ְְִֶַָהתה ּפכּו

מבּקׁשתאני ואינ ְך. - אֹותְך מב ּקׁשת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַ
על  מבּקׁשת ואינם . - ּבני ְְֵֶֶַַַַָָעל
ּכל  נטמא . והרי  - הּזה הּמקֹום ְְֲִֵֶַַַַָָָֻקדּׁשת
הּזה. הּמקֹום  מ ּׁשּום  ב ׁשלֹום היה  ְִֶַַָָָָָָהע ֹולם
הי ּו ּכּלם  הּזה, ּבּזמן נ ֹובחים אין ְְְִִֵֶַַַַָָָֻהּכלבים 
א ֹותם וכל ּומי ּללת, ּגֹועה ְְְֶֶַָָָָב ׁשלֹום .
צ ֹווחים והּכלבים למעלה. ְְְְְְִִִַַָָָהא ּוכלּוסים 
הּׁשלי ׁשית. ה ּמׁשמֹורה  ּברא ׁשית  ְְְְִִִִֵַַַָָלמּטה,

מקֹוםהיא על וע ֹומדת ּובאה , י ֹוצאת ְְִֵֶֶַָָ
ּגֹועה הּסּמים, קטרת  ְְִִֶַַַָֹמז ּבח
ּכר ּוב ּומ ֹוצאת  למעלה, ועֹולה ְְְְְֵֶֶַַָָּומיּללת,
עּמּה, ׁשהי ּו הּכרּובים ׁשני  מא ֹותם ְְִִֵֵֶֶַָָָָאחד
אחד. א ּלא  ל ּה היה לא  הּזמן  ְֵֶֶַַָָָָָֹּומאֹותֹו
י ֹונק  ׁשּנׁשאר, העלם ה ּתינֹוק  ְְִִֵֶֶֶַָָוא ֹותֹו

ויללה. ּבכּיה ְִִִֶָָָָמּמּנה

אליה,ואז הז ּדּמן הּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ְְִֵֵֶַַָָָָ
זה ועל ע ּמּה. ּומדּבר אליה, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָוי ֹורד



באב לתשעה  ז זוהר נג|פרק 

לא )כּ תיב, קוֹ ל $(ירמיה מנעי  ה ' אמר כּ ה ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּת קוה יׁש  כּ י מדּ מעה ועיני$ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ בּ כי
יוֹ נק  ּת ינ וֹ ק  ּת נינן, דּ א  ועל  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלאחרית$.
בּ עלּה . עם מס ּפ רת וא/ה  אּמ וֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמ /די
וּ להלאה מכּ אן ּפ תיחתא, הכא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעד

איכה . דּ מגילּ ת  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵׁש ירוּ תא

הרעה ימי יבוֹ אוּ  ֹלא אׁש ר עד בחוּ ר וֹ תי ; בּ ימי  בּ וֹ רא; את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוּ זכוֹ ר

האי איכה ּפ תחי רבּ נן בדד, יׁש בה  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
יב )קרא, את (קהלת  וּ זכוֹ ר ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ֹלא אׁש ר עד  בחוּ ר וֹ תי1 בּ ימי ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְבּ וֹ רא 1
א וֹ קימנא קרא , האי הרעה. ימי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָיבוֹ אוּ 
קדּ יׁש א . בּ ארעא הווֹ  כּ ד  בּ ישׂ ראל  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵליּה 
אינ וּ ן  כּ ל  דכיר הוי בּ וֹ ראי 1, את ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוּ זכוֹ ר
ל $ דּ עבד ונּס ין, אתין אינ וּ ן וכל ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָטבאן,
כּ ד  קדמאין, בּ י וֹ מין הוּ א  בּ רי$ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקוּ דׁש א 
אחר , כּ דּ בר בּ מהימנוּ תא, רביא  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲהוות

יא ) ואהבה וּ .(הושע  ישׂ ראל נער  ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִכּ י

דּ איהוּ בּ ימי בּ זמנא בח וּ רוֹ תי1, ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עּמ ין  מ כּ ל  בּ $ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאיתרעי
הרעה , ימי יבא וּ  ֹלא אׁש ר  עד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ עלמא.
עּמ ין, ׁש אר  בּ $ דּ ׁש לטין דּ זקנה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִיוֹ מין

עממיא . בּ כל ל $ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִויב דּ ר וּ ן

דּ אינ וּ ן בּ ימי דּ ׁש ּת א , י וֹ מין בח וּ רוֹ תי1, ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
על$. דּ לעילא וּ נטיר וּ  ל$, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ רירין
איּ יר ניסן אדר דׁש ּת א , ירחי ד' ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואינ וּ ן
ק וּ דׁש א דּ בחר יוֹ מין אינוּ ן אלּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִסיון .
עּמ הוֹ ן  בּ ה וֹ ן ועבד בּ ישׂ ראל , ה וּ א ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי$
בּ בעלּה , מתעטרא  ישׂ ראל  וּ כּ נסת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִנּס ין.

בּ הדי ּה . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתקריבת

לא)ּכת ּוב  קֹולְך(ירמיה  מנעי ה ' אמר ּכה ְִִֵַָָֹ
ּתקוה י ׁש ּכי  מּדמעה , ועיני ְך ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמּבכי
י ֹונק  ּתינֹוק ׁשנינ ּו, זה  ועל ְְֲִִִֵֵֶַַָלאחריתְך.
ּבעלּה. עם מסּפרת ואּׁשה אּמֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָמּׁשדי 
של  ראשיתה  ואילך מכאן הפתיחה , כאן (עד

איכה) .מגלת

ּפֹותחיםאיכה  רּבֹותינ ּו בדד, י ׁשבה ְְִֵֵַָָָָָ
הּזה, יב)ּבּפסּוק את(קהלת ּוזכר ְֶֶַַָֹ

יבא ּו לא  א ׁשר עד ּבח ּורתי ְך ּבימי  ְְֲִֵֶֶֶַָֹֹּבֹוראיְך
ּבארנּוהּו ה ּזה הּפסּוק הרעה. ְְֵֵֶַַַָָָָימי 
ּוזכר  ה ּקדֹוׁשה. ּבארץ ּכׁשהי ּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּבי ׂשראל,
א ֹותן  ּכל את זֹוכר ּתהיה - ּבֹוראי ְך ְְִֵֶֶֶֶָָאת
וה ּנּסים הא ֹותֹות א ֹותם  וכל ְְִִַַָָָהּטֹוב ֹות
ּבּימים הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש לְך ְִֶַַָָָָָׁשע ׂשה
ּכמֹו ּבאמּונה , נער  ּכׁשהיית ְְֱִִִֶֶַַָָָָהרא ׁשֹונים,

יב)ׁשּנאמר ואהבהּו.(הושע י ׂשראל נער ּכי  ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבְךּבימי ׁשהתר ּצה ּבזמן - בח ּורתי ְך ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
עד הע ֹולם . ׁשל הע ּמים ִִֶַַָָָָמּכל
ימים - הרעה  ימי  יבא ּו לא  ְֲִֵֶָָָָָֹֹא ׁשר
א ֹותְך ויפּזרּו הע ּמים, ׁשאר ב ְך ְְְְְְִִִֶַַָָׁשּיׁשלט ּו

העּמים. ְִַָָּבכל

ׁשהםּבימי הּׁשנה, ימֹות - בח ּורתי ְך ְְִֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּלמעלה וה ּׁשמירה לְך, ְְְְְְִִֶַַָָּברּורים
אדר  הּׁשנה, ירחי  ארּבעה והם ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָעלי ְך.
ׁשּבחר  ה ּימים  א ֹותם  א ּלּו סיון, א ּיר ִִִִֵֶַַָָָָָָניסן
בהם ועׂשה ּבי ׂשראל, הּוא  ּברּוְך ְְְִֵֶַָָָָָָהּקדֹוׁש
מע ּטרת י ׂשראל ּוכנסת נּסים. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻע ּמהם

אליו. ּומתקרבת ְְְִֵֶֶַָָָּבבעלּה



ז |נד  באבפרק  לתשעה  זוהר

ימי עד  הרעה, ימי יבאוּ  ֹלא אׁש ר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ואינוּ ן: מּמ ׁש , הרעה ימי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהזּ קנה ,
דּ לא גּ ב על  אף ׁש בט. טבת אב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַּת ּמ וּ ז 

וסימנ$ כּ $, כּ ל י)איתגּ לּ ייא  וׁש בט(משלי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
לב. חסר ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְלגו 

דּ אזלין והגּ יעוּ  דּ גלוּ תא , ׁש נים  ׁש נים, ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לי  אין מטוּ לטלין . ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
בּ יוֹ מא זמינין  דּ תנינן, חפץ, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ הם 
נׁש  דּ בר בּ ידא יׁש ּת כּ ח דּ לא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדגלוּ תא ,
מן  ּפ רוּ טה ּת כלה וּ כדין בּ ׁש וּ קא , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמיזבּ ן

◌ִ◌ַה כּ יס .

דּ אעד ה /מ ׁש , ּת חׁש $ ֹלא אׁש ר  ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כינה , ׁש ל  ּפ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְקלס ּת ר 
אינוּ ן. מאן מּת ּת א  וּ מּת ּת א . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ לּ עילא 
דישׂ ראל , בּ ארעא  דּ הווֹ  מתניתין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָמארי 
ותלׁש ין  טנּ רין, מהדקין  דפרזלא , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַּפ טיׁש י

רמאין. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִט וּ רין

דּ נהירוהאוֹ ר , ירוּ ׁש למי, ה ּת למ וּ ד זה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לבתר דאוֹ רייתא, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְנה וֹ רא
א ׁש ּת ארוּ  כּ ביכוֹ ל, דּ א , ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתבּ טל 

דּ כתיב, ג )בּ ח ׁש וֹ כא . בּ מח ׁש כּ ים(איכה  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
בּ יּה  דּ אזלין בּ בלי, ּת למוּ ד זה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִה וֹ ׁש יבנּ י,

בּ מחׁש כּ ים . עלמא ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

דּ הווֹ והיּ רח, ה בּ רייתוֹ ת, אינ וּ ן אלּ ין  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
דּ חכמה נהיר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנהירין
אינ וּ ן  א לּ ין וה כּ כבים, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְסתימאה .
כּ ל ק דּ יׁש א, בּ ארעא דּ הווֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמ שׂ כּ ילים 
עלמא דּ כל  ואמ וֹ ראים, ּת נּ אים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִאינוּ ן
כּ חדא , קיימי הווֹ  דּ כד בּ גינייה וּ . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקיימא 
דא מ לּ ה  מ גּ וֹ  לחבריּה , נׁש  בּ ר  אמר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהוה

ימיעד  - הרעה ימי  יבאּו לא  אׁשר  ְְֲֵֵֶַָָָָֹ
והם: מּמׁש, הרעה ימי ְְְִֵֵַַָָָָָהּזקנה ,
ׁשּלא ּגב  על  אף  ׁשבט . טבת אב  ְֵֵֶַַַַָָֹּתּמּוז

- וסימנ ְך ּכְך, ּכל  ו)התּגּלה ו ׁשבט(משלי ְְְִִֵֶַָָָָָ
לב. חסר ְֲֵֵַלגו 

ּגלּות,והּגיעּו ׁשל ׁשנים - ׁשנים ְִִִִֶָָָ
ה ֹולכים ְְִִֵֶָׁשּיׂשראל
ׁשּׁשנינּו, - חפץ ּבהם  ואין  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻמטלטלים.
ּביד יּמצא  ׁשּלא הּגלּות ּבימי  ְֲִִִִֵֵֶַַָָֹעתידים

ּתכלה(חפץ)האדם ואז ּבּׁשּוק, לקנ ֹות ְְְִִֶַָָָָ
ה ּכיס. מן ְִִַַָהּפרּוטה

זהעד  - הּׁשמׁש תח ׁשְך לא אׁשר  ְֲֶֶֶֶֶַַַֹ
ה ּׁשכינה, ׁשל ּפנים  ְְְִִֵֶַַָָקלסּתר 
הם? מי  מּמּטה ּומּלמּטה. ְְְִִִִֵַַַָָָמלמעלה
יׂשראל, ּבארץ ׁשהי ּו ה ּמׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעלי 
סלעים, מהּדקים  ברזל, ְְְְִִִֵֶַַַָּפּטי ׁשי 

רמים. הרים  ְְִִִָָות ֹולׁשים

היר ּוׁשלמי ,והאֹור הּתלמּוד זה - ְְְְִֶַַַַָ
אחר  ה ּתֹורה, א ֹור ִֵֶַַַָׁשּמאיר
ּבחׁשְך, נ ׁשארּו ּכביכ ֹול זה , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹׁשהת ּבּטל

ג)ׁשּכתּוב  זה(איכה  ה ֹוׁשיבני , ּבמח ׁשּכים ְֲִִִֶֶַַַָ
הע ֹולם ּבני  ּבֹו ׁשהֹולכים ּבבלי , ְְְְִִֵֶַַָָּתלמּוד

ְֲִַַּבמחׁשּכים.

ׁשהי ּווה ּירח ה ּבריתֹות , הן א ּלּו - ְְֵֵֵֶַַַַָָָ
החכמה א ֹור ְְִַָָמאירֹות
א ֹותם א ּלּו - והּכֹוכבים ְְִִֵֶֶַַָָהּנסּתרת.
ּכל  הּקדֹוׁשה, ּבארץ ׁשהי ּו ְְִִֶֶַַַָָָָָהּמׂשּכילים
ׁשּכל  והאמֹוראים, הּתּנאים  ְִִֶַַָָָָָָא ֹותם 
ׁשּכׁשהי ּו ּבׁשבילם . עֹומד ְְִִֵֶֶָָָָהע ֹולם
לחברֹו: אי ׁש א ֹומר  היה יחד, ְֲִִֵֵַַַָָע ֹומדים



באב לתשעה  ז זוהר נה|פרק 

דּ יהא מה חמא  אנא מ ּפ וּ מ וֹ י, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ פרח
וכ $. כּ $ למחר, אוֹ  דא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיוֹ מא 

יב )אחר דּ בר ֹלא(קהלת א ׁש ר  עד  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
דּ קלסּת ר נהירוּ  ה /מׁש , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶּת חׁש $
י וֹ מא , בּ כל  ל ּה  נהיר דּ הוה ׁש כינה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ני
וי שׂ ראל אתק יּ ים , עלמא  נהיר וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מהה וּ א 

לר וֹ חצנוּ .ׁש ר ארעא  על אן ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

ברא ׁש ית  בּ מע שׂ ה הוּ א בּ רוּ / הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ ר

ה וּ אוהאוֹ ר, בּ רוּ $ ה קּ דוֹ ׁש  ׁש בּ רא אוֹ ר  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ הוה ברא ׁש ית, ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה
עלמא , לסייפי עלמא מסייפי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָנהיר 
נהיר , הוה  ה וּ א בּ רוּ $ והקּ דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואתגּ ניז.
דק וּ דׁש א דּ ימינא חוּ טא חד מיניּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוא ּפ יק
וּ בהה וּ א לסיהרא. ואחיד הוּ א , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי$

כּ תיב , ב )זימנא  ימינוֹ .(איכה אח וֹ ר  הׁש יב ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

א )דּ כתיבוהיּ רח , בּ ּה .(ישעיה ילין צדק  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ה /רת, מלאכי ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ כבים ,
וּ בטלוּ  אצלּה , וידוּ עים  בּ ּה  בּ אים  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ׁש לוֹ ם . מלאכי איקרוּ ן ואלּ ין ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמ קּ יּ וּ מייהוּ ,

דּ כתיב  הגּ ׁש ם , אחר  העבים לג )וׁש ב וּ  (שם ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יב כּ יוּ ן. מר ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

אלּ ין (קהלת  הבּ ית, ׁש מרי ׁש יּ זע וּ  בּ יּ וֹ ם  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַיב )
ּת וֹ רה אוֹ לפי דּ הווֹ  דינין, בּ ּת י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְּת לת
החיל , אנׁש י  והתע וּ תוּ  ה גּ זית . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ לׁש כּ ת 
קט נּ ה . וסנה דּ רי גד וֹ לה  סנהדּ רי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵא לּ וּ 
וּ לוים , כּ הנים  א לּ וּ  הטחנ וֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָוּ בטל וּ 
בּ ירוּ ׁש לים . קיימי  דּ הו וֹ  מׁש מרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌,◌ְוכלּ ה וּ 

נביאיםׁש כ וּ וח  אלּ ין  בּ ארבּ וֹ ת, הרא וֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌,◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ נבוּ אה חמאן דּ הווֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוצ וֹ פים ,

רֹואה אני  מּפיו , ׁשּפרח  זה ּדבר ֲִִִִֶֶֶַָָָמּתֹוְך
וכ ְך. ּכְך למחר אֹו הּזה  ה ּיֹום ּׁשּיהיה  ְְְִֶֶֶַַַָָָָמה

יב)אחר,ּדבר לא(קהלת א ׁשר עד ֲֵֶַַָָֹ
ׁשל  הא ֹור  - הּׁשמ ׁש ְֶֶֶֶַַָתחׁשְך
לּה מאיר  ׁשהיה הּׁשכינה, ּפני  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָקלסּתר
התקּים, העֹולם הא ֹור ּומא ֹותֹו י ֹום, ְְִֵֵַָָָָּבכל

לבטח. ּבארץ ׁשהּו ְְִֵֶֶַָָָָָויׂשראל

ּברּוְךוהאֹור הּקדֹוׁש ׁשּברא  הא ֹור - ְֶַָָָָָָ
ׁשהיה ברא ׁשית, ּבמע ׂשה ְְֲִֵֵֶַָָהּוא 
העֹולם, סֹוף  ועד העֹולם מ ּסֹוף ְִִֵַָָָָמאיר 

הּוא  ּבר ּוְך והּקדֹוׁש מאיר,(היה)ונגנז . ְְְִִֵַַָָ
ׁשל  ימינ ֹו ׁשל אחד חּוט מּמּנּו ְִִִֶֶֶֶָּומ ֹוציא 
ּובאֹותֹו ּבּלבנה. וא ֹוחז הּוא , ּברּוְך ְְְֵַַָָָָהּקדֹוׁש

ּכתּוב  ב)ה ּזמן ימינ ֹו.(איכה  אחֹור הׁשיב  ְְִִֵַַָָ

ׁשּכתּובוה ּירח ילין (ישעיהא)- צדק ְִֵֶֶֶַַָָָ
מלאכי - והּכֹוכבים ְְֲִֵַַָָּבּה.
אצלּה, וידּועים  ּבּה ּבאים  ׁשהי ּו ְִִִֵֶֶַָָָָָהּׁשרת,
מלאכי נקראים ואּלה  מּקּיּומם, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּובטלּו
הּגׁשם, אחר העבים  וׁשבּו ְִֶֶַַַָָָָׁשלֹום.

לב)ׁשּכתּוב  יב ּכי ּון .(שם  מר  ׁשלֹום  מלאכי  ְְֲִֵֶַַָָָ

ה ּבית ּבּיֹום  ׁשמרי יב)ׁשּיזעּו אּלּו(קהלת  - ְִֵֵֶַַַָֹֻ
מל ּמדים ׁשהיּו דין ּבּתי ְְְִִֵֶַָָָֹׁשלׁשה 
אנׁשי  והתעּותּו ה ּגזית. ּבל ׁשּכת  ְְְְְְִִִֵַַַַָָּתֹורה 
וסנהדרי  גד ֹולה  סנהדרי אּלּו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהחיל
ּולו ּים, ּכהנים א ּלּו - ה ּטחנֹות ּובטלּו ְְְֲֲִִִֵַַָָֹֹקט ּנה.
ּבירּוׁשלים . עֹומד ֹות ׁשהיּו ה ּמׁשמרֹות ְְְִִִֶַַָָָָוכל

א ּלּווחׁשכּו - ּבאר ּבֹות הרא ֹות ְְֲֵָָָֹֻ
ׁשהי ּו וצ ֹופים, ְְִִִֶָנביאים



ז |נו  באבפרק  לתשעה  זוהר

ה קּ ד ׁש . בּ /וּ ק,(שם )וּ בר וּ ח דלתים וסגּ ר וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌,◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
דּ יתיב  מאן ולית צווחין, נׁש א  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בני
יוֹ מא מן ננעלוּ , ּת רעין  כּ ל  דּ הא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲעלייה וּ ,
עבידת  וּ בטילת מקדּ ׁש א, בּ י ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחרב

א לּ הנא . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵבּ ית

עליה ׁש יּ ׁש גּ יח  מי ואין  ׁש וֹ בבים, בּ נים ׁש וּ בוּ  י וֹ ם בּ כל ׁש צּ וֹ וחת  ה2כינה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַק וֹ ל

כּ וֹ תׁש י ׁש פלבּ  אינ וּ ן  א לּ ין הטחנה, קוֹ ל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ כל קלא יהבי דּ הווֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְקט וֹ רת,

בּ  קוֹ ליוֹ מא, אחר דּ בר דּ ילי ּה . כּת יׁש וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ כל צווחא דּ ׁש כינּת א, קלא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהטחנה ,
מאן  ולית ׁש וֹ בבים , בּ נים  ׁש וּ בוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָיוֹ מא,

בּ ּה . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ יׁש גּ ח 

אינ וּ ן (חוּ וי  א לּ ין ה/יר, בּ נוֹ ת כּ ל ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
י וֹ מא , בּ כל בּ ד וּ כנא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ סלקין
לאסגּ אה כּ ל, דׁש יר. ניגוּ נא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מנגני
מתח לּ קי  דּ הו וֹ  לעילא , עילּ אה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
מ ׁש מרוֹ ת  אינוּ ן לקבל לעילא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמ ׁש מרוֹ ת
אף  כּ ביכוֹ ל, דּ לתּת א. א לּ ין ׁש חוּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלתּת א .
יירא וּ . מ גּ ב ּה  גּ ם  ׁש חוּ . דּ לעילא  ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִא לּ ין
הווֹ  ננּ סא, הווֹ  דּ מ גּ בוֹ ּה  גּ ב  על ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 

◌ִ◌ֲ◌ַדּ חלין.

נכר? אדמת  על  ה' ׁש יר את  נׁש יר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵאי/

פ'ׁש חוּ  דּ הא  בּ גין ׁש יר , בּ נ וֹ ת  אינוּ ן ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מהדּ קן  ידיהוֹ ן הווֹ  לויּ ים , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף 
בּ בל , לנהר וֹ ת מט וֹ  כּ ד ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַלאח וֹ רא .
הווֹ  דּ תּמ ן. אילנין על  ּת ליין הווֹ  ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִכּ נּ וֹ ריהוֹ ן 

ואמרי, לנגנא . ל וֹ ן קלז)ׁש אלין אי$(תהלים ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
נׁש כ וּ  נכר. אדמת על ה ' ׁש יר  את  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָנׁש יר 

הּקדׁש. ּוברּוח  ּבּנב ּואה  (שם)רֹואים ְְִֶַַַָֹ
אדם ׁשּבני  - ּבּׁשּוק דלתים ְְְְִֵֶַַָָָֻוס ּגרּו
ׁשהרי להם, ׁשּמׁשיב  מי ואין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָצ ֹווחים,
ּבית ׁשּנחרב מּיֹום ננעלּו הּׁשערים  ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָּכל

אלהינ ּו. ּבית עב ֹודת ּובטלה ְְֱֲִֵֵַַָָָֹהּמקּדׁש,

הּטחנהּבׁשפל א ּלה(שם)ק ֹול - ְֲִֵֶַַַָ
ׁשהי ּו הּקטרת , ּכֹותׁשי ְְֵֶֶַָָֹא ֹותם
ׁשּלּה. ּבּכתי ׁשה י ֹום ּבכל קֹול ְְְִִֶַָָָנ ֹותנים 
ה ּׁשכינה, קֹול - הּטחנה ק ֹול אחר, ְֲִֵַַַַָָָָּדבר
ׁשֹובבים, ּבנים ׁשּוב ּו יֹום ּבכל ְִִֶַַָָָׁשּצֹווחת

עליה. ׁשּיׁשּגיח מי  ְְִִֵֶֶַַָָואין

א ֹותםויּׁשחּו א ּלּו - הּׁשיר ּבנ ֹות ּכל  ְְִִֵַַָָ
י ֹום, ּבכל לּדּוכן ְִֶַָָׁשע ֹולים
לרּבֹות - ּכל ׁשיר. ׁשל  נּגּון ְְְִִִֶַַָּומנּגנים
מתח ּלקים ׁשהיּו למעלה, עלי ֹון  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָמלאכי 
א ֹותם ּכנגד - למעלה ְְְְִֶֶַָָָמׁשמר ֹות
ׁשּלמ ּטה א ֹותם ׁשח ּו למּטה. ְְְִֶַַַַָָָָהּמׁשמרֹות
ּגם ׁשח ּו. ׁשּלמעלה א ּלּו אף  ּכביכ ֹול -ְְְִֵֶַַַַָָ
הם ׁשּמּגב ֹוּה ּגב  על ואף יירא ּו. ְִִִֵֶַַַַַָָָֹמּגבּה

ּפֹוחדים. הי ּו ֲִִַָָנ ּנסים ,

ׁשהריׁשחּו מּׁשּום  הּׁשיר, ּבנ ֹות א ֹותם ְֲִִֵֶַַָ
ידיהם הי ּו לו ּים  אלף ְְְִִִֵֶֶֶָׁשמֹונים
ּבבל, לנהרֹות ּכׁשהּגיע ּו לאח ֹור. ְְְְֲִִִֶֶַָָָֻמהּדקים
ׁשם, האילנ ֹות  על תל ּויים  הי ּו ְִִִֵֶַָָָָּכּנֹור ֹותיהם

וא ֹומרים לנ ּגן, מהם מבקׁשים (תהלים הי ּו ְְְְְִִֵֵֶַַָ
אדמתקלז) על ה ' ׁשיר את נ ׁשיר  ְִִֵֶַַַָאי ְך



באב לתשעה  ז זוהר נז |פרק 

ולא לוֹ ן, וכרתוּ  ידיהוֹ ן  בּ וֹ הני ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְבּ ׁש נּ יה וֹ ן
לוֹ ן. וּ קטלוּ  לנגנא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָיכילוּ 

אזלין וחתחּת ים הו וֹ  דּ הא  בּ דּ ר$, ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
צוּ אריה וֹ ן, על  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ריח יּ ין
נפלוּ  הווֹ  ּת קּ יף, דּ הוה  ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מהדּ וֹ קא
הוה וירמיה  בּ א וֹ רחא. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶאצ בּ עוֹ תייה וּ 
וּ בכי  ל וֹ ן, ונ ׁש יק בּ טלּ יתי ּה , ל וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָלקיט 
ולא בּ ני, להוֹ , אמר והוה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲעלייה וּ .

לכוֹ , יג )אמרית אֹלהיכם(ירמיה לה ' ּת נ וּ  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌
כתיב, דּ א ועל וגו'. יחׁש י$ בּ טרם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָכּ ב וֹ ד 

ט ) ועל(שם  ונהי בּ כי א-א ההרים  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַעל 
כו'. מדבּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנאוֹ ת 

בּ אב  ּת ׁש עה עד ּת ּמ וּ ז  עשׂ ר מ2בעה ּכ / יוֹ ם. ואחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים

יב )ה/קד וינאץ דּ נציץ (קהלת  י וֹ מא  מן , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
יוֹ מא עד  לבלבין, דא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאילנא 
נינה וּ . יוֹ מא  ועשׂ רים  חד  איבּ ה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ עביד 
יוֹ ם כ"א  בּ אב, ט' עד בּ תּמ וּ ז מי"ז  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ $

דכת  ה וּ א  הדא  א )יב,בּ ינייה וּ . מקּ ל(ירמיה  ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ר וֹ אה . אני  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָׁש קד 

עלויסּת בּ ל מט וֹ לא  דּ אתיהב  החגב , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ותפר דדוד. דּ זרעא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִכּ תפוֹ י
בּ ית  עבידת  דּ אתבּ טל ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאביּ וֹ נה,
עוֹ למוֹ , לבית האדם  ה וֹ ל$ כּ י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱאלהנא .
וּ בני  לעילא. דּ אסּת לּ ק  כּ בוֹ ד , הוּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָדּ א

בּ ה וּ . דּ יׁש גּ ח  מאן ולית צווחין, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָנׁש א 

חבל(קהלת  ירתק ֹלא  א ׁש ר עד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַיב)
מקטיר דכהנא אתר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַה כּ סף,
גּ לּ ת  ותרץ דּ לגאו. מדבּ חא  על  ◌ַ◌,◌,◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְקטוֹ רת

וכרתּו ידיהם ּבהני  ּבׁשּניהם נׁשכ ּו ְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶָָָָנכר?
אֹותם. והרגּו לנ ּגן, יכלּו ולא ְְְְְֵַָָָָֹא ֹותם ,

ה ֹולכיםוחתחּתים היּו ׁשהרי  - ּבּדרְך ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ
צ ּואריהם, על ְְִֵֵֶַַַּבריחים
נ ֹופלים היּו חזק, ׁשהיה  ְִִֵֶַָָָָָּומההּדּוק 
היה וירמיה  ּבּדרְך, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָאצּבע ֹותיהם 
ּוב ֹוכה א ֹותם , ונ ֹוׁשק ּבט ּליתֹו, ְְְְִֵֶַַָָמלּקטם
ולא ּבני, להם: א ֹומר  והיה ְְֲֵֵֶֶַָָָָֹעליהם .

לכם ג)אמרּתי  אלהיכם(ירמיה לה' ּתנּו ְְֱִֵֶֶַַָָֹ
ּכתּוב זה ועל וגֹו'?! יח ׁשי ְך ּבטרם ְְְְִֶֶֶַַָָּכבֹוד

ט) ועל (שם ונהי  בכי  א ּׂשא  ההרים ְְִִִֶֶֶַַָָָעל
קינה. מדּבר  ְְִִָָנאֹות

יב)הּׁשקדוינאץ מּיֹום(קהלת  - ְִֵֵַָָ
לבלּובים הּזה האילן  ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּמנצנץ
ואחד עׂשרים הם  ּפרי, ׁשעֹוׂשה הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַָעד
ּתׁשעה עד ּתּמּוז עׂשר  מ ּׁשבעה ּכְך ְְִִִַַָָָָָי ֹום.
זהּו ּביניהם. י ֹום  ואחד עׂשרים - ְְְִֵֵֶֶֶֶָָּבאב

א)ׁשּכתּוב ראה.(ירמיה  אני ׁשקד מּקל ֲִֵֵֶֶַָָֹ

יב)החגבויסּתּבל  מּׂשא(קהלת ׁשּנּתן  - ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ותפר  ּדוד. זרע  ּכתפי ְְִִֵֵֶַַָָעל
ּבית עב ֹודת ׁשהתּבּטלה  - ְְֲֲִִֵֶַַָָָהאב ּיֹונה
- ע ֹולמֹו ּבית אל האדם הלְך ּכי  ֱִֵֵֵֶָָָָֹֹאלהינּו.
אדם ּובני  למעלה , ׁשהס ּתּלק ה ּכב ֹוד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָזה ּו

ּבהם. ׁשּמׁשּגיח  מי  ואין ְְְִִִֵֶֶַַָצ ֹווחים,

ה ּכסףעד  חבל ירתק לא  -(שם)אׁשר  ֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
מקטיר  היה ׁשה ּכהן  ְִֵֶַַַָָָֹה ּמקֹום
ּגּלת ותרץ הּפנימי. הּמזּבח  על ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֻֻקטרת



ז |נח באבפרק  לתשעה  זוהר

הקּ דׁש ים , קדׁש  בּ ית ה וּ א דּ א ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה זּ הב ,
על כּ ד ות/בר  דּ דהב. כּ ר וּ בים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְדּ תּמ ן
דּ איתבּ ר. דּ וד בּ ית  מלכוּ ת דּ א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה ּמ בּ וּ ע ,

נתנּה  אׁש ר האֹלהים אל  ּת ׁש וּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוהרוּ ח

יתחרב ׁש בוי  כּ ׁש היה, הארץ על העפר ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ עפרא . ויהא  מקדּ ׁש א , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ י
נתנּה , אׁש ר הא ֹלהים אל ּת ׁש וּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוהרוּ ח 
נבוּ אה דרוּ ח ואסּת לּ קוּ תא  ׁש כינּת א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָדּ א

עלמא . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמן

ּפ תח,רבּ י ׁש מרי (שם )יוּ דאי ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
ואמוֹ ראים , ּת נּ אים  א לּ ין ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה בּ ית,
דישׂ ראל , דארעא  עּמ א נטרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הווֹ 

מ דּ וּ כּת ייה וּ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואזדּ עזע וּ ן

אחר ,והתעוּ תוּ  כּ דּ בר החיל , אנ ׁש י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
מז) אנׁש י (בראשית  בּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 

חיל , אנ ׁש י דּ הווֹ  יעקב, דבני ח וֹ בא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַחיל .
אחר, כּ דּ בר  דּ ינא , עוּ וּ ת ח )וסבלי (איוב  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

דּ ינא . ע וּ וּ ת קבּ יל וּ  מ ׁש ּפ ט . יעוּ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָהאל 
דּ נח ׁש , א וֹ רח וֹ י דּ כ $ חיל. אנׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִאינוּ ן
ונׁש י$ אהדר נ ׁש , לבר דּ קטיל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלבתר

רחמין , בּ לא  נׁש יכוּ  גרסאות ")ליּה  ("חילופי ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ ינא . עוּ וּ ת איה וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָדּ א 

יאוֹ ת ׁש לחוּ  קדּ יׁש א , ארעא בּ ני לה וֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
למבכּ י, לכ וֹ ן  אית ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְדּ אּת וּ ן
אבלא דּ הא מרחיק . דּ בכי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מאן
מטא לא  וּ מרירוּ  בּ נהי וּ מס ּפ דא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ בכיה 
ולא רגליכוֹ ן, רחצ ּת ין דּ הא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלכוֹ .
כּ דּ בר כּ מ לּ קדמין. ל וֹ ן לטנפא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ עיתוּ 

ה )אחר, רגלי (שה"ש את רחצּת י  ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אט נּ פם . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵאיככה 

ׁשּׁשם הּקדׁשים, קדׁש ּבית זהּו - ְִֵֶֶֶַַָָָָֹהּזהב
על  ּכד ותּׁשבר ה ּזהב . ׁשל ְְִִֶֶַַַַָָָהּכרּובים
ׁשּנׁשּברה. ּדוד ּבית מלכ ּות  זֹו - ְְְִִֵֶַַַַָָהּמּבּוע

יחרבויׁשב - ּכׁשהיה הארץ על  העפר ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּכעפר . ויהיה הּמקּדׁש, ְְְְִִֵֶַָָָּבית
- נתנּה א ׁשר האלהים אל  ּתׁשּוב  ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהר ּוח 
ר ּוח ׁשל  והס ּתּלקּות הּׁשכינה, ְְְְִִֶַַַָזֹו

הע ֹולם. מן  ְִַָָָהּנב ּואה 

ּפתח ,רּבי יב)י ּודאי  ׁשּיזע ּו(שם ּבּיֹום  ִֶַַַַָָֻ
תּנאים א ּלּו - ה ּבית ְִִֵֵַַַָֹׁשמרי 
ׁשל  העם  ׁשֹומרים ׁשהי ּו ְְִִֶֶָָָָָואמֹוראים,

מּמק ֹומם. והז ּדעזעּו י ׂשראל, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָארץ

ׁשּנאמר והתע ּותּו ּכמֹו החיל, אנ ׁשי  ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָ
מז) אנ ׁשי(בראשית ּבם ְְֵֵַָוי ׁש

אנ ׁשי ׁשהיּו יעקב , ּבני  ׁשל החטא  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹחיל.
ׁשּנאמר  ּכמֹו הּדין, ע ּוּות וסֹובלים ְְְֱִִִִֶֶַַַחיל

ח ) עּוּות(איוב קּבלּו מׁשּפט . יע ּות ְְְִִִֵֵַָָהאל
ּדרכי ׁשּכְך חיל. אנׁשי אֹותם ְְִִֵֵֶַַַַָָהּדין
ח ֹוזר  האדם, את  ׁשה ֹורג אחר - ֵֵֶֶַַַָָָָָהּנחׁש
זהּו רחמים . ּבלי נ ׁשיכה אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַָונ ֹוׁשְך

הּדין . ִִַע ּוּות

נאהׁשלחּו ה ּקדֹוׁשה: הארץ ּבני  להם  ְְְֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכמי לבּכֹות  לכם י ׁש ְְִִֵֶֶֶַָׁשא ּתם 
ּובכּיה אבל ׁשהרי מרח ֹוק, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשּבֹוכה
לכם, מּגיע לא ּומרירּות ּבנהי ְְְִִִִִֵֶַַָֹּומסּפד
רציתם ולא רגליכם, רחצ ּתם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהרי 
ׁשּנאמר  ּכמֹו מּקדם, ּכמֹו אֹותם ְְְֱִֵֶֶֶַַָֹלט ּנף

ה) איככה(שיר רגלי  את ְְִֵֶַַַָָָרחצ ּתי 
ְֲֵַאטּנפם.
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מלכות  הרוגי עשרה

וכמין אבל  נחׁש , גּ דרי בּ ין  דּ ׁש כנין אנן ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואנן  ונ ׁש י$, קטיל, יוֹ מא, בּ כל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלוֹ ן
דּ אתעביד  ה דּ ין  עוּ וּ ת בּ עיינין ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָחמינן
בּ יוֹ מיהוֹ ן  דּ י חיל, אנׁש י בּ אינ וּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יננא ,
מינייהוּ  דּ דחיל דינא. בּ עא  ולא  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָׁש תיק,
קּמ ייה וּ . לקיימא  יכיל ולא ס גּ י, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ חיל וּ 
בּ תיוּ בּת א , עלמא לההוּ א דּ עברוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
ה וּ א , בּ רי$ ק וּ דׁש א ק ּמ י נחׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקיימא 

דינא . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְותבע

דּ כתיב,והיּ יק כא )קרא  וגוֹ נב (שמות  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מוֹ ת  בידוֹ  ונמצא  וּ מכרוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאיׁש 
ל נּ ח ׁש , הוּ א  בּ רי $ קוּ דׁש א אמר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיוּ מת .
הא וגו', ביד וֹ  ונמצא  איׁש . היה ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ סף 
וקאמר , אהדר  א ׁש ּת כּ ח . לא  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִבידיה וֹ ן

כד ) מאחיו(דברים נפ ׁש  גּ וֹ נב  איׁש  י ּמ צא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִכּ י
וּ מת  וּ מכר וֹ  בּ וֹ  והתעּמ ר  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמ בּ ני

ההוּ א . ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה גּ נּ ב 

הה וּ אּת מ נּ י קיימא הוה  ׁש נין מאה  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּת נינן, ואנן  דּ ינא. ותבע ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָנחׁש 
אתדּ ן  דינין, בּ תרי דּ אתח יּ יב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאן
על עוֹ נׁש א דּ ק בּ יל מאן  ווי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמירא .
ח וֹ בין, על מכ ּפ רה מיתה  דּ הא  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְח וֹ ב וֹ י ,
די  ווי אוֹ חרא, ע וֹ נׁש א  לק בּ ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהדר
ונח ׁש  וּ סמאל  החיל , אנׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתע וּ תוּ 
לן  יאוֹ ת דּ א  על דינא . לתבעא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָקיימ וּ 
קדּ יׁש א דּ קרּת א וּ למסּפ ד, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמבכּ י
ב ּה . דּ הווֹ  טבין מכּ ל בּ דד  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִא ׁש ּת ארת
וּ בלבּ ל סמאל נחת ׁש עתא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההיא
דּ הה וּ א בּ מעוֹ י דא  ר וּ חא  ואעיל  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעלמא ,

ה ּנח ׁש,אבל  ּגדרי ּבין ׁשּׁשֹוכנים  אנּו ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
ונ ֹוׁשְך, הֹורג  י ֹום, ּבכל לנּו ְְְֵֵֵָָואֹורב
ׁשּנע ׂשה ה ּדין ע ּוּות ּבעינים ר ֹואים  ְֲִִִִֵֶֶַַַָָואנ ּו
ׁשּבימיהם חיל, אנ ׁשי  ּבא ֹותם  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבינינּו,
מהם ׁשּפֹוחד דין , ר ֹוצה  ולא ְִֵֵֵֶֶֶֹׁשֹותק,
לפניהם. לעמד יכ ֹול ולא  ּגדֹול, ְְֲִֵֶַַַָָֹֹּפחד

הע ֹולם  לא ֹותֹו ׁשעברּו (הבא)וכיון ְְְֵֶָָָָ
הּקדֹוׁש לפני  הּנח ׁש עֹומד ְְִִֵֵַַָָָָּבתׁשּובה ,

ּדין . ותֹובע הּוא  ְִֵַָּבר ּוְך

ׁשּכתּוב ודּיק כא)הּכתּוב , וגנב(שמות ְְִֵֵֶַָָֹ
מֹות בידֹו ונמצא  ּומכר ֹו ְְְְִִָָָאי ׁש
לּנחׁש: ה ּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש אמר ַַַָָָָָָי ּומת.
וגֹו', בידֹו ונמצא  אי ׁש. היה לא  ְְְְִִֵָָָָֹי ֹוסף 
ואמר, חזר נמצא. לא  ּבידיהם ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהרי 

כד) נפׁש(דברים  ּגנב אי ׁש י ּמצא ִִִֵֵֶֶָֹּכי 
ּומכרֹו ּבֹו והתע ּמר י ׂשראל מ ּבני  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמאחיו 

ההּוא . הּגּנב  ֵַַַָּומת

אֹותֹוׁשמֹונה ע ֹומד היה  ׁשנים מאֹות ְִֵֵֶָָָ
ואנּו ּדין. ּומבּקׁש ְְִֵַַָָָה ּנח ׁש
נּדֹון  - דינים ּבׁשני  ׁשּנתחּיב  מי ְְִִִִִִִֵֵֶַָׁשנינ ּו,
על  ענׁש ׁשּקּבל למי  א ֹוי  ְֲִִֵֶֶַַָֹּבחמ ּורה.
על  מכ ּפרת ה ּמיתה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָחטא ֹו,
אֹוי אחר. ענׁש לקּבל וחֹוזר ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹהחטאים,
ונחׁש וסמא "ל החיל , אנׁשי  ְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשהתעּותּו
לנּו נאה זה  על הּדין. לתּבע  ְְִִֵֶֶַַָָָֹעמדּו
הּקדֹוׁשה ׁשהּקריה  ולסּפד, ְְְְְִִִֶַַָָֹלב ּכֹות
ב ּה. ׁשהי ּו הּטֹוב ֹות מּכל בדד ְֲִִֶַָָָָָָנ ׁשארה 
את ּובלּבל סמא "ל ירד הּׁשעה ְְִֵֶַַָָָָּבא ֹותּה
ׁשל  ּבּמעי  הּזֹו הרּוח  והכניס ְְְִִִֶַַַָָָהע ֹולם,



ז |ס באבפרק  לתשעה  זוהר

דּ ינא ותבע דרוֹ מי, מלכּ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָרׁש ע
לעלמא , ווי לדא , ווי עלמא. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִמ ּת קּ יפי
יוֹ מא מן אׁש ּת כּ ח  לא דּ ינא  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִעוּ וּ ת 

כּ דא . עלמא, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתבּ רי

קיימין איכה דּ עלמא, ע ּמ וּ דים בּ ני$ ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עליה וֹ ן, קיימא דּ עלמא ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָסמכין,
הי$ יוֹ מא. בּ כל עליה וֹ ן מתעטרא  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַואנא 
התעוּ ותוּ  הי$ דּ נח ׁש , ידי על  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתע וּ ותוּ 
בּ לבוּ ׁש ין  לאתלבּ ׁש א ק דּ יׁש ין, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִרוּ חין
ס גּ י, בּ קלנא  לוֹ ן למידן אחרנין, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌,נכראין

דא . לעוּ וּ תא  ווי לדא , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַווי

בּ ׁש עתאמאן  דעדן, גּ נתא  גּ וֹ  חמא  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
עשׂ ר לעילא . דּ ינא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתמסר 
בּ ין  גּ נתא, דּ כל  נהיר וּ  ׁש ּפ יראן, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמרגּ לאן
כּ לּ הוּ  ונפקין מתּפ ׁש טין אילנין. אינוּ ן ◌ְ◌,◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָכּ ל
דעדן, דּ גנתא  אילנין אינ וּ ן  וכל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבר .
אנׁש י  דּ התע וּ ותוּ  ווי ואמרין , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצווחין
דעדן  דּ גנתא  ּת רעא וּ נט וּ רי ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶהחיל.
ונחתין, סלקין  כּ ר וּ בים, אינ וּ ן  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזען,
נה וֹ רין. אלּ ין לאפקא  דוּ כּת א יהבי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְולא

דּ לבוּ ׁש יה וֹ ן.כד נהוֹ רין מ גּ וֹ  אתּפ /טוּ  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
צווחין  ותּת אין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְועילּ אין
לעילא ח וֹ מ וֹ ת נטוּ רי ואינוּ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָלקדמוּ תה וֹ ן,
בּ כאן  ׁש מ יּ יא  ר וּ ם ח יּ ילי וכל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזעין,
גּ עת  לאיּמ נא  חמא  מאן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מייללן.
נטוּ רי  כּ ר וּ בים , לגבּ י  נחתת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מייללא .
סלקת  מזדּ עזעין. ואינוּ ן דּ בגנתא , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין

בּ הד ּה . כּ ר וּ ב וחד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאיּמ נא,

ׁש ננאוּ כדין הּמ תהּפ כת, החרב  להט  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּדין  ותבע ר ֹומי , מל ְך הרׁשע ְִִֶֶַָָָָא ֹותֹו
עּוּות לעֹולם! וי  לזה! וי  העֹולם. ִִִֵֶַַָָָָָמּגּבֹורי
הע ֹולם ׁשּנברא מּיֹום נמצא  לא  ְְִִִִֶַָָָָֹהּדין

ֶָּכזה.

העֹולם,איכה ׁשל העּמּודים ּבני ְך ִִֵֶַַָָָָָ
ׁשהע ֹולם ּתֹומכים, ְִִֶַָָעּמּודים

ואני  עליהם, ּבהם(ואת)עֹומד מתעּטר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָ
ה ּנח ׁש? ידי על התע ּותּו אי ְך י ֹום ? ְְְְִֵֵַַַָָָּבכל
להתלּבׁש קדֹוׁשֹות רּוחֹות התעּותּו ְְְְְִִֵֵַַאי ְך
א ֹותם לדּון אחרים נכרּיים ְְֲִִִִִֵָָָּבלבּוׁשים

הּזה ! לעּוּות וי לזה! וי  רב? ְִֶֶַַַַָָָּבקלֹון

ׁשּנמסר מי ּבׁשעה העדן , ּגן ּבתֹוְך ראה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
יפֹות, מרּגלּיֹות  עׂשר למעלה . ְְְִִֶֶַַַָָָהּדין
האילנֹות, א ֹותם ּכל ּבין הּגן , ּכל ׁשל ִֵֶַָָָָָָָהא ֹור
וכל  החּוצה . י ֹוצאים וכ ּלם ְְְְְִִִַַָָָֻמתּפּׁשטים
צ ֹווחים עדן  ּגן  ׁשל האילנ ֹות ְִִֵֶֶַָָָא ֹותם 
החיל! אנ ׁשי  ׁשהתע ּות ּו וי ְְְְְִִִֵֶַַַַַוא ֹומרים :
מזּדעזעים, העדן  ּגן ׁשל הּׁשער ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָוׁשֹומרי 
ולא וי ֹורדים, עֹולים  הּכרּובים, ְְְְִִִַָֹא ֹותם 
הּללּו. האֹורֹות את להֹוציא  מקֹום  ְְִִֶַָָָנ ֹותנים 

ׁשל ּכׁשהתּפּׁשטּו הא ֹור מּתֹוְך ְְְִִֶֶַָ
ועלי ֹונים ְְְִֵֶֶלב ּוׁשיהם .
ׁשֹומרי וא ֹותם ּכנג ּדם, צ ֹווחים ְְְְְְְִִֵֶַָָותחּתֹונים
צבא ֹות וכל מז ּדעזעים , למעלה  ְְְְְְְִִִַַַָָהח ֹומֹות
את ראה מי ּומי ּללים ּבֹוכים הּׁשמים ְְִִִִֶַַַָָָרּום
לּכרּובים, י ֹורדת ּומיּללת? ּגֹועה ְְִִֵֶֶֶֶַַָא ּמנּו
מז ּדעזעים. והם ׁשּבּגן, הּׁשערים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשֹומרי

ע ּמּה. אחד ּוכרּוב  א ּמנ ּו, ְִִֵֶָָָע ֹולה

ׁשנּונהואז הּמתהּפכת, החרב  להט  ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ



באב לתשעה  ז זוהר סא|פרק 

עשׂ ר אינוּ ן וּ נפק וֹ  ּת רעין, לגוֹ  בּ ט ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַס גּ י ,
ווי  צווחין , ותּת אין עילּ אין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְנהוֹ רין.

לדרא . ווי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעלמא,

הּכ ל  על  לב ּכ וֹ ת  לנ וּ  נאה וכּמ ה ּכ ּמ ה אחת  על ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאנוּ 

כּ ד אנן כּ תנּ ים , למס ּפ ד לן יאוֹ ת ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
לוֹ ן  א ׁש כּ חת ולא  איּמ א, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָנחתת
וּ בוּ סמין, נה וֹ רין אינוּ ן וכל בּ גנתא , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַּת ּמ ן
אינ וּ ן  וּ מייללת . גּ עת כּ דין  וּ מייללן, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגּ עאן
וּ מייללן, בּ כאן ּת רעין נט וֹ רי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ רוּ בים
כּ ּמ ה אחת על  אנן  בּ בכיּ ה , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ תחין
ועל כּ וֹ לּ א, על למבכּ י לן  יא וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה 

דא . ◌ָ◌ָ◌ִעוּ וּ תא 

וחּט אתם אחי / ּפ ׁש ע נא שׂ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאנּ א

נ )ּפ תח,ת וּ  יוֹ סף (בראשית  אל ויצ וּ וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
וגו' ּפ ׁש ע(שם )לאמר  נא  שׂ א  אנא ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

בּ דבּ רם יוֹ סף  ויּ ב ךּ  וגו' וחטאתם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַאחי1
מכ ּפ ר וה וּ א  עבדוּ , לי ּה  חוֹ בא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵאליו.
דּ איהוּ  כּ יון חוֹ בייהוּ . על  וּ מכּפ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָכּ וֹ לּ א ,
על לתבעא  ליּה  אית  מאן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָמחיל,
החיל. אנ ׁש י והתעוּ תוּ  הוי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ַח וֹ בייה וּ .
החיל , אנׁש י לאינוּ ן הוה סגּ י, הדּ ין ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִעוּ וּ ת 

לן. ינחם  מאן לן, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַווי 

דּ האאּמ אי בּ גין דא . דּ ינא ע וּ וּ ת הוה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וערקת, אתּת רכת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִאיּמ נא 
דּ ינא עוּ ית דּ א וּ בגין  ל ּה , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַואזלת
הה וּ א בּ לח וֹ דהא  דּ אׁש ּת כּ חא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִא ׁש ּת כּ ח,
דּ ימחי  מאן  הוה  ולא  עלנא, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אשׂ טנא 
דּ א על טענתא . עלנא  ויטעין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ידיּה ,
דּ איּמ נא . ּת יקּ וּ ני כּ ל בּ ידהא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאתמסר וּ 

ויצא ּו ה ּׁשערים, לתֹוְך מּכה ְְְְְִֵֶַַַָָהרּבה,
העלי ֹונים הא ֹורֹות. ע ׂשרה ְֲִֶָָָָָא ֹותם 
לּדֹור! וי  לע ֹולם! וי  צ ֹווחים: ְְְִִַַַַַָָוה ּתחּתֹונים 

האם,לנ ּו ּכׁשּירדה ּכת ּנים, לסּפד יאה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ
וכל  ּבּגן. ׁשם א ֹותם מצאה  ְְְַָָָָָָֹולא 
ּגֹועים וה ּבׂשמים הא ֹורֹות ְְִִַָָָא ֹותם 
א ֹותם ּומי ּללת. גֹועה היא אז ְְְִִֶֶַַָָָּומיּללים.
ּבֹוכים הּׁשערים  ׁשֹומרי  ְְְִִִֵַַָהּכרּובים
אחת על אנ ּו ּבבכ ּיה . ּפֹותחים ְְְְִִִִַַַַָָּומיּללים,
הּכל, על לב ּכֹות לנ ּו נאה וכּמה  ְְִֶַַַַָָָָֹּכּמה

הּזה. הע ּוּות ְִֶַַָועל

י ֹוסף(בראשיתנ)ּפתח,ע ֹוד אל ויצ ּוּו ְֵֶַַַָ
וג ֹו', נא(שם)לאמר ׂשא א ּנא ְֵָָָָֹ

י ֹוסף ו ּיב ּך וג ֹו', וחּטאתם אחי ְך ְְְֵֵֶֶַַַַָָָּפׁשע 
עׂשּו, הם לֹו - החטא אליו . ְְְֵֵֵַַָָָּבדּברם 
חטאם. על ּומכ ּפר הּכל, על מכ ּפר ְְְְֵֵֶַַַַַָֹוה ּוא 
על  לתּבע  י ׁש למי  מֹוחל, ׁשהּוא  ְְִִֵֵֵֶַַָּכיון
החיל. אנ ׁשי  והתע ּות ּו זהּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָחטאם?
החיל. אנׁשי לא ֹותם  היה  רב  הּדין ְְִִִֵֶַַַָָָָע ּוּות 

אֹותנ ּו? ינחם מי לנ ּו, ְִֵַַָָוי 

מ ּׁשּוםל ּמה  הּזה ? הּדין עּוּות היה ִִִֶַַָָָָ
ּוברחה, ּגרׁשה  אּמנּו ְְֲִֵֵֶָָָֹׁשהרי 
נמצא , הּדין ע ּוּות זה ּומּׁשּום לּה, ְְְִִִִֶַָָָָוהלכה
ולא עלינ ּו, ׁשהסטין א ֹותֹו לבּדֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָֹׁשּנמצא
עלינּו ויטען בידֹו ׁשּימחה מי  ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיה
ּתּקּוני ּכל  בידיה  נמסרּו זה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָטענה.

ִֵא ּמנ ּו.



ז |סב באבפרק  לתשעה  זוהר

הדּ ין  מ2וּ רת  לפנים אוֹ תנוּ  מכניסה היתה  אּמ נוּ , ׁש ם נמצאה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אלּ וּ 

לגוֹ דּ אלּ וּ  ּת ּמ ן . א ׁש ּת כּ חת איּמ נא ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
על לוֹ ן. אעלת הדּ ין ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמ/וּ רת
מייללא , היא דּ א  על בּ כאת, היא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ א
וּ דאתקטלוּ , דּ את גּ ל וּ , בּ נהא  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעל 

מגּ ן. על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ דאׁש ּת ציא וּ 

ועביד וּ בדינייהוּ  א ׁש ּת כּ חת, לא  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ה וּ . רעוּ תיּה  נח ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהה וּ א 

כּ תיב, דּ א נ )ועל וּ בפ ׁש עיכם(ישעיה  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
דּ לא אּמ כם , ׁש לּ חה  א ּמ כם . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌,◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌,ׁש לּ חה
בדד  יׁש בה  איכה  בּ דיניכוֹ ן. זמינת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּת הא 
נסבה הות דּ איהי  ׁש עתא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ הה וּ א 

דּ ינא . אתקרע וּ בגינּה  בּ נהא , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַטענת 

עדן,וכד  מגּ ן נפקוּ  מרגּ לן  עשׂ ר  אינוּ ן ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
אחרנין, בּ לב וּ ׁש ין ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתל בּ ׁש א 
בּ ר דנחׁש , בּ ידא אתמסר וּ  לבוּ ׁש ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌,כּ לּ ה וּ 
רא וּ בן  ויּ ׁש ב דּ כתיב ראוּ בן. דּ איהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַחד ,

ה בּ וֹ ר. ◌ַ◌ֶאל

לבירא ,ועל  למרמי עיטא דּ יהב ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וא ׁש ּת זיב. בּ בירא, איהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאיתּפ ס
כּ ד  ה גּ דוֹ ל, אליעזר  ר בּ י איהוּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְודא
בּ בירא , ויהב וּ ה וּ  למינוּ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת פשׂ וּ ה וּ 

דּ ראוּ בן. נׁש מתיּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוא ׁש ּת זיבת

ואמן  אמן לעוֹ לם  יהו"ה ימלוֹ / ואמן . אמן לעוֹ לם  יהו "ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ /

'''

לפניםׁשאּלּו א ּמנּו, ׁשם  נמצאה ְְְִִִִִֵֶָָ
מכניסה היתה  ה ּדין ְְִִִַַַָָָמ ּׁשּורת
היא זה ועל ּבֹוכה, היא  זה על ְִִֶֶַַָָא ֹותנ ּו.
וׁשּנהרגּו, ׁשּגלּו, ּבניה על ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמי ּללת,

ּבח ּנם. ְְְְִֶָֻוׁשה ׁשמדּו

בהםּובדיניהם וע ׂשה נמצאה, לא  ְְְְִִֵֶֶָָָָֹ
רצ ֹונ ֹו. את הּנחׁש ְֶַָָא ֹותֹו
ׁשּלחה ּובפ ׁשעיכם ּכתּוב  זה ְְְְִֵֶֶַָָֻועל
ּבדיניכם. מזּמנת תהיה ׁשּלא  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֹֻא ּמכם,
ׁשהיא ה ּׁשעה ּבא ֹות ּה בדד י ׁשבה ְְִֵֶַָָָָָָָָאיכה
ּוב ׁשבילּה ּבניה, טענת לֹוקחת ְְֲִִֶַַַַָָָָָהיתה

הּדין . נקרע  ְִִַָָָהיה 

הּמר ּגלּיֹותּוכ ׁשא ֹותם (השבטים)ע ׂשר ְְִֶֶֶַַָָ
להתלּבׁש העדן מ ּגן ְְְִִֵֵֶַַָָיצאּו
נמסרּו הּלב ּוׁשים ּכל  אחרים, ְְְְֲִִִִִֵַָּבלבּוׁשים
רא ּובן, ׁשה ּוא  לאחד, ּפרט הּנחׁש, ְְְְֵֶֶַַָָָָּביד

לז)ׁשּכתּוב  הּבֹור .(בראשית אל רא ּובן וּיׁשב  ְֵֶֶַַָָָ

הּואועל  לּבאר, לזרק ֹו העצה ׁשּנתן  ְְְְֵֵֶַַַָָָָ
רּבי וזהּו ונּצל. ּבבאר, ְְְְִִִִֵֶַַַנתּפס
למינּות, ּכׁשּתפׂשּוהּו ה ּגדֹול , ְְְֱִִֶֶֶַָָאליעזר
ׁשל  נׁשמתֹו ונ ּצלה ּבב ֹור, ְְְְְִִֶָָָּונתנ ּוהּו

ְֵראּובן .




