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 ספר זוהר חדש איכה

 מדרש הנעלם על איכה

ן ָדא ַעל חּוְרּבַ ד ֶהְסּפֵ י, ָלן ָיאֹות ְלֶמְעּבַ א, ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ יׁשָ ֵני ָבֶבל ִלְבֵני ַאְרָעא ַקּדִ ְלחּו ְלהֹו ּבְ  ׁשָ
א ַאְלפָ  יָדא, ּוְלָפְרׁשָ ח ֶהְסּפֵ יֵני ַעְמַמָיא, ְוִאית ָלן ְלִמיְפּתַ ְרָנא ּבֵ ּדַ ִאְתּבַ ית ֱאָלָהָנא, ַעל ּדְ יָתא, ”ּבֵ א ּבֵ

ׁשָ  יֵתיהּ ּדְ ן ּבֵ חּוְרּבַ יָדא ּדְ  .ַלח ָמאֵרי ַעְלָמא ְלֶהְסּפֵ

יֵני ַעְמַמָיא, ְוַאּתּון ְלַבר ֵמַאְרָעא  ְרּתּון ּבֵ ּדַ ַאּתּון ִאְתּבַ א, ָיאֹות ּדְ יׁשָ ֵני ַאְרָעא ַקּדִ ְלחּו ְלהֹו ּבְ ׁשָ
נְ  ְרַמְייכּו, ּדִ י ֲעַלְייכּו ְוַעל ּגַ א, ְוָיאֹות ְלכֹו ְלִמְבּכֵ יׁשָ ָנֵפיק ַקּדִ ַעְבָדא ּדְ ַפְקּתּון ִמְנהֹוָרא ַלֲחׁשֹוָכא, ּכְ

ִריְך הּוא ִסְפָרא  א ּבְ ר קּוְדׁשָ ּדַ יָדא, ְוָלן ׁשַ ד ֶהְסּפֵ י ּוְלֶמְעּבַ י ָמאֵריּה. ֲאָבל ֲאַנן ִאית ָלן ְלִמְבּכֵ ִמּבֵ
ֵני ֵביָתּה, וְ  ַמְטרֹוִניָתא, ַוֲאַנן ִמּבְ ָנָהא ּדְ ֲאַנן ּבְ יָדא, ּדַ ָמאֵרי ָעְלָמא. ְוָלן ָיאֹות ְדֶהְסּפֵ ָיְדִעין ְיָקָרא ּדְ

א ִאינּון ַאְלפָ  י, ּוְלָפְרׁשָ יִתי”ְלִמְבּכֵ  .ן”א ּבֵ

ָנא, ְוָהא ִאְתָחַרב, ְוָלא  ִאיּמָ ִלין ַעְייִנין ְלכֹוְתֵלי ֵביָתא ּדְ ּכְ א, ּוִמְסּתַ א ְוִאּמָ ָלא ַאּבָ ַוֲאַנן ַיְתִמין ּבְ
ֲהַות יַ  ְחָנא ָלּה. ּדַ ּכַ יָלּה. ַוֲהֵוית ְנִחיַמת ָלן, ַאׁשְ ירּו ּדִ ּפִ ָמִאין, ִמׁשַ יֹוִמין ַקּדְ ָכל יֹוָמא, ּבְ ְנָקא ָלן ּבְ

ַנֲחֶמּנּו ְוגו ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ָבר ַאֵחר (ישעיה סו) ּכְ ּדָ א ִלְבָרּה. ּכְ ִאּמָ ָנא, ּכְ ֶלת ַעל ִלּבָ  .’ּוְמַמּלֶ

ָלן ַעְייִנין ְלָכל ְס  ּכְ א ִאְסּתַ ּתָ ל, ְוָהא ִאְתָחַרב. ְנַבַטׁש ְוַהׁשְ ְלּבֵ ָנא ִאְתּבַ ִאיּמָ ית מֹוָתָבא ּדְ ַטר, ַוֲאַתר ּבֵ
א י ַמְלּכָ ָנא, ְוָיֵגין ֲעָלָנא ַקּמֵ ל ַעל ִלּבָ א ְלכֹוְתֵלי ֵביָתא ּומֹוָתָבּה. ַמאן ְיַנֵחם ָלן, ּוַמאן ְיַמּלֵ  .ֵריׁשָ

י ֲאבּוָנא, ְוָסֵליק ְרצּועָ  ֶלת ַמְלִקּיּוָתא ַכה ֲהֵויָנן ָחָטאן ַקּמֵ ן, ּוְמַקּבֶ א ְלַאְלָקָאה ָלן, ִאיִהי ָקְייַמת ְלַקּמָ
א ֵמֲעֹונֹוֵתינּו כו ֵעינּו ְמֻדּכָ ׁשָ ָבר ַאֵחר (שם נג) ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ ּדָ ִגין ַלֲאָגָנא ֲעָלָנא. ּכְ א, ּבְ ’ ְדַמְלּכָ

א ֵלית ָלן, וַ  א ִאיּמָ ּתָ א ָלנּו. ְוַהׁשְ ד, ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרּפָ י, ָלן ָיאֹות ְלִמְסּפֵ וי. ַווי ָלן, ַווי ְלכֹו. ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ
יָדא ֶהְסּפֵ ין ּדְ י ִמּלִ ָיְדִעין ְלִמְבּכֵ ְמִרירּו, ְלאֹוָדָעא ְלהֹו, ְלִאינּון ּדְ ין ּדִ  .ָלן ָיאֹות ְלָפְתָרא ִאינּון ִמיּלִ

ָנא, ְולָ  ִאיּמָ י ַעְרָסא ּדְ ָכל יֹוָמא ְלַגּבֵ ח ֲעָלן. ִנְקַרב ּבְ ּגַ ַיׁשְ ַאל ֲעָלּה, ֵלית ַמאן ּדְ ן. ִנׁשְ ּמָ ח ָלּה ּתַ ּכַ א ִנׁשְ
יָלּה, אֹוָמָאן ִאינּון ַאל ְלֵהיָכִלין ּדִ ַאל ְלכּוְרְסָייא, ָנְפַלת. ִנׁשְ ָלא. ִנׁשְ ְלּבְ ַאל ְלַעְרָסא ִדיָלּה, ִאְתּבַ  ִנׁשְ

ימּו ּדְ  ַאל ְלַעְפָרא, ְרׁשִ ָלא ָיְדִעין ִמיָנּה. ִנׁשְ ןּדְ ּמָ  .ִעְקְבָתא ֵלית ּתַ

ַחת  ה, צוֹוַ ֶלת ֲעָלן ְוָאְזַלת ְמַבּכָ ה ּוְמַייּלֶ ן ָיְתָבה ְמַבּכָ ַתּמָ ַאל ְלִאיְגָרא, ָהא ִאיְגָרא ָאֵתיב ָלן, ּדְ ִנׁשְ
י ָעִלית כֻּ  ְך ֵאפֹוא ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, (שם כב) ַמה ּלָ קֹול ְמִרירּו ֲעָלן, ֵמִאיְגָרא ְלִאיְגָרא. ּכְ ְך ּבְ ּלָ
נָ  ה ַעל ּבְ ְמַבּכָ ְבִכּיָה, ּדִ ָמעּו ָקל ְמִרירּו ּדִ ׁשְ הּו ָאְמִרין ּדִ ּלְ ִביִלין, ּכֻ ַאל ְלאֹוְרִחין ּוׁשְ ּגֹות. ִנׁשְ ָהא, ַלּגַ

ַקת ּלָ  .ְוָלא ָיְדִעין ְלָאן ִאְסּתַ

 ֵ ַרְגָלָהא, ְנַנׁשּ ק ַעְפָרא ּדְ ֵ ד. ְנַנׁשּ י, ָלן ָיאֹות ְלִמיְסּפֵ ק ּכֹוְתֵלי ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ ֵ י מֹוָתָבּה, ְנַנׁשּ ק ֲאַתר ּבֵ
ִדיר ְוָלא  י ּתָ ל ַהאי. ִנְבּכֵ ָכל יֹוָמא ּכָ ָחֵמיָנן ּבְ יָדא, ּדְ ֶהְסּפֵ ח ּבְ ְמִרירּו. ֲאַנן ִנְפּתַ י ּבִ ֵהיָכָלא, ְוִנְבּכֵ

ְבִכּיָה ִמיָנן י ְמִרירּו ּדִ  .ִאיְתְנׁשֵ
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ְתחּו ִאיְנהּו ְוָאְמֵרי, (איכה א) ֵאיכָ  י יֹום ְמהּוָמה ּפָ ִתיב (ישעיה כב) ּכִ ָבה ָבָדד ָהִעיר, ּכְ ה ָיׁשְ
ל ’. ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ְוגו ִליָלא ִמּכָ יּה, ּכְ ִריְך הּוא, ְרִחיָמא ְדַנְפׁשֵ א ּבְ י יֹום. ַחד יֹוָמא ִאית ְלקּוְדׁשָ ּכִ

ֻכלְּ  ָלָלא ּדְ יּה, ְוהּוא ּכְ ִליָלן ּבֵ ית יֹוִמין ּכְ ָאר יֹוִמין, ׁשִ ק ְלֵעיָלא, ׁשְ ּלַ ַאְסִגיאּו חֹוִבין, ִאְסּתַ הּו. ְוַעל ּדְ
ין  .ְלֵבי ַעְלָמא ְדַחּיִ

ַצֲעָרא, יֹוָמא ְדִאיְקֵרי  ְבִכָיה, יֹוָמא ּדְ ָנא, ָקם יֹוָמא ִדְמִרירּו, יֹוָמא ּדִ ּכְ ּפּוֵלי ַמׁשְ חֹות ׁשִ ְכֵהין ִמּתְ
כְּ  גֹו ַמׁשְ ָנא, ֲאַזל ַוֲעַרק ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה, ְוָעאל ּבְ ּכְ יֵצי ְוָסֵאיב. ְוִרּבֹוָנא ְדַמׁשְ ָנא, ְוׁשֵ

ָנא ִאְתָחַרב ּכְ ָחרּוב, ּוַמׁשְ ַרְך ִמּגֹו מֹוָתֵביּה ְלגֹו טּוָרא ִדְלַבר, ּוְלגֹו טּוָרא ּדְ  .ְוִאְתּתָ

ֵניּה, וְ  ּכָ ַאל ַעל ִמׁשְ ק, ׁשְ ּלַ ִאְסּתַ ָאה, ּדְ ח ַעל ְלָבַתר, ָנַחת ַההּוא יֹוָמא ִעיּלָ ּגַ ָהא ִאְתָחַרב. ָעאל ְוַאׁשְ
ְנָייָנּה ָסִתיר. כְּ  ָרַכת ְוָעְרַקת, ְוָכל ּבִ יּה, ְוִהיא ִאְתּתְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ָנא, ַמְטרּוִניָתא ְרִחיְמּתָ ּכְ ַמׁשְ ֵדין ָמאֵרי ּדְ

ַתְרְנגֹוָלא ַעל נּוְקֵביּה. ֲהָד  ְנִהימוּ ּדְ ַתר ּגֹוָעא, ּכִ אֵרי ְלִמְגֵעי, ּגֹוָעא ּבָ א הּוא ִדְכִתיב, (שם) ְמַקְרַקר ׁשָ
יָטא ּלִ ַתְרְנגֹוָלא. ִקיר, ִרּבֹון ׁשַ  .ִקר, ְנִהימּו ּכְ

ן ַמְטרּוִניָתא. ָעִביד ׁשֹוַע ָצַווח ְוָקֵרי  ּמָ ָעְרַקת ּתַ י טּוָרא, ּדְ ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר, ָעִביד ׁשֹוָעה ְוָצַווח ְלַגּבֵ
ְבִכּיָה ֵאיָכה. ֵאיָכה ְרחִ  ְנִהימּו ּדִ ֵליָמִתי, ֵאיָכה ְיִחיָדָתא ִדיִלי, ּבִ ְפִניָנִתי ׁשְ אי, ֵאיָכה ׁשַ ַנְפׁשָ א ּדְ יְמּתָ

ִיחּוָדא,  ִרים ַאְתָוון ּדְ ָכל יֹוָמא, ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ ֲהִוית ָנְטָלא ּבְ ִיחּוָדא. ֵאיָכה ּדַ י ּבְ ִאְתַיֲחָדא ִעּמִ ּדְ
א”ְוִאְתְקִריַאת ּכֹ   .ה ַעל ּדָ

י,  י ִאּמִ ַרּתִ ִרּבֹוָנָנא, ֲאָחִתי ּבְ ָכל יֹוָמא ִקְרקּוָרא ָדא ּדְ ְמִעין ּבְ ׁשָ ִנית ְלֵמיַהְך. ֲאַנן ּדְ ְלָאן ָאְזַלת, ְלָאן ּפָ
ָבה ָבָדד ְוגו ח ֵאיָכה. ֵאיָכה ָיׁשְ ד, ָלן ָיאֹות ְלִמְפּתַ י, ָלן ָיאֹות ְלִמְסּפֵ  .’ָלן ָיאֹות ְלִמְבּכֵ

ַתח, (בראשית ג) ְואֵ  י ְלִויַטס חֹוָזָאה ּפָ י ֲהָוה ַרּבִ ָבבֹו ַסּגֵ ה ּוֵבין ַזְרֲעָך. ּדְ ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ ית ּבֵ יָבה ָאׁשִ
י  ּמֵ ְחָייא ִמּקַ ִאְתַלְטָייא, ִאְתּדַ ֲעָתא ּדְ ָנָחׁש, ֵמַהִהיא ׁשַ ֵעיָטא ּדְ ֵרי ַעְלָמא, ַעל ִעיָלה ּדְ ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ

ין גְּ  ִדיר ּבֵ ִמין ּתָ א, ְוהּוא ּכָ ְרָעא ְדַמְלּכָ ין ּתַ ָדׁשִ ל ִאינּון ּדְ אֹוַרְייָתא, ּכָ ָדִרין ּדְ ין ִאינּון ּגְ ַעְלָמא, ּבֵ ָדִרין ּדְ
יְך לֹון ָדִרין, ָנׁשֵ ִאינּון ּגְ ָעֵקב, ּבְ  .ּבְ

ַהאי אִ  ֲהַוות ֵליּה ּבְ א ּדַ יׁשָ ָבבּו ּבִ ִאְתְנֵטיר. ַעל ּדְ א ּדְ יׁשָ ָבבּו ּבִ יְך. ַווי ַעל ּדְ ח, ַווי ְדָנׁשֵ ּכַ ַאׁשְ ה, ַווי ּדְ ָ ׁשּ
ה ִיְרַאת ה ָ ְתִבירּו, ’. ְדִאְתַקְרָיא ִאׁשּ ָתַבר ָלּה ּבִ ֵרי ָעְלָמא, ַעד ּדְ ָבבוּ ִביׁש ָנַטר ָלּה ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּדְ

ב ְלַעְפָרא ּכַ  .ְלִמׁשְ

ָבה ”ֵאיָכה ”איכה א) ) ִתי ”ָהִעיר ”ָבָדד ”ָיׁשְ ֵריׁש כָּ ”ָעם ”ַרּבָ ַאְתָוון ּדְ ל ּבְ ּכַ יָבה ָהְיָתה, ִאְסּתַ ל ּתֵ
א. ֵאיבָ  ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ ִאְתַנְטָרא, ַעד ּדְ א, ּדְ ָבבוּ ִביׁשָ ח ְנִטירוּ ּדְ ּכַ י ”ה ָרעָ ”ְוֵתיָבה, ְוִתׁשְ ֵריׁשֵ ה ּבְ
ב ְלַעְפָרא ּכַ א, ְלִמׁשְ ׁשָ ְתִבירּו ְדֵבי ַמְקּדְ ת ַחִיל, ּבִ  .ַאְתָוון, ִאְתְנֵטיר ָלּה ְלַהִהיא ֵאׁשֶ

ַאְלָמָנה ”יב, (איכה א) ֲהָהא הּוא ִדְכִת  ִתי ”ּכְ ּגֹוִים ”ַרּבָ ָרִתי ”ּבַ ְמִדינֹות ”ׂשָ ְקָרא ”ָהְיָתה ”ּבַ ָלַמס, ּתִ
י ַאְתָוון, לָ  ֵריׁשֵ ְבֵר ”ְלַמְפֵרַע ּבְ ׁשִ ָרֵאל, ”ה ּבְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְכִניׁשְ ְתִבירּו ּדִ א, ּבִ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ ְתִבירּו ּדְ ְך. ּבִ

יק לָ  א ַאְדּבֵ ָבבּו ִביׁשָ ְבֵר ”ּדְ ׁשִ  .ךְ ”ה ּבְ
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ין ָקָראן  ְרִקיִעין. ִאּלֵ ְבִכָיה ּבָ ָנָחׁש, ָקל ְמִרירּו ּדִ ַקת ְלַהִהיא ֵאיָבה ָרָעה ָדא, ָקל ּדְ ּבְ ִאְתּדַ ֵאיָכה ּדְ
ין  ה, ּבֵ ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאׁשּ ית ּבֵ ְטָרא ָאֳחָרא ָקָראן ֵאיָבה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵאיָבה ָאׁשִ ֵאיָכה, ּוִמּסִ

א ִסְטָר  ים ּכֹּלָ א. ּוִבְקָרא ַקְדָמָאה ִאְתְרׁשִ ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ח ּבְ ּכַ ּתַ א ָדא, ּוֵבין ִסְטָרא ָדא, ִאׁשְ
ַהאי כ יק ָלּה ֵאיבָ ”ְלִמְנַדע ּדְ ֵרי ָעְלָמא”ה, ַאְדּבֵ ָנֵטיר ָלּה ִמּיֹוָמא ְדִאְתּבְ  .ה ָרָעה, ּדְ

יַנס פָּ  י ָהְרּכִ ָבה ָבָדד, ַרּבִ ן ֵעֶדן. ֵאיָכה ָיׁשְ ֶדם ַלּגַ ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַתח, (בראשית ג) ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ
ׁשִ  ָלַחת ּבְ ּתְ ִאׁשְ ֵתירּוִכין, ּדְ ְרַכת ּבְ ִאְתּתָ א, ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ָרֵאל. ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ּלּוִחין, ַוְיָגֶרׁש ֶאת, ּדָ

א ָנְפַלת ְרְסָייא ְדַמְלּכָ  .ּכָ

יט ַעל ּכּוְרְסָייא, ַוְיָגֶרׁש אֶ  ּלֵ ׁשַ ָנְפַלת. ָהָאָדם, ַההּוא ּדְ ָרַכת, ַווי ּדְ ִאְתּתְ א. ַווי ּדְ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ א ּכָ ת, ּדָ
ַמְרֵאה ָאָדם כו מּות ּכְ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ יּה (יחזקאל א) ְוַעל ּדְ ְכִתיב ּבֵ א’. ּדִ ְרְסָייא, ָנַפל ּכֹּלָ  .ָנְפַלת ּכָ

ֵכן, ַההּוא ְד  ׁשְ י ַוּיַ ִאְתְחֵריב ּבֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִהיּפּוָכא. ּבְ ֵרי ִייׁשּוָבא ָאֳחָרא, ּבְ ין ְוַאׁשְ ּכֵ ָתֵריְך ְלָדא, ַאׁשְ
יּה  ֲהַוות. ְוכּוְרְסָייא ָנֵטיל ִמּנֵ ָמה ּדַ יֹוְקֵניּה ִמּכְ ָאה ְלֵעיָלא, ְוַאְזִעיר ּדְ א, ָסֵליק ְלָכבֹוד ִעיּלָ ׁשָ ַמְקּדְ

ַרׁש   .ְוִאְתּפְ

ֵרי ְלַהִהיא ִכְבָיכֹול אַ  ָאה. ְוַאׁשְ בֹוד ִעיּלָ ַרׁש ֵמַההּוא ּכָ א, ְוִאְתּפְ רּוִבים ְלַתּתָ ן ֵעֶדן ִעם ּכְ ֵרי ְלּגַ ׁשְ
ִאְנִגיד  יר, ַההּוא אֹוַרח ּדְ ַאב ּוְלַמְסּתִ נּוֵתיּה, ְלִמיַטר ּוְלִמיׁשְ ַרּבָ א ּדְ דּוְכּתָ ַלַהט ַהֶחֶרב, ְלֵמיַקם ּבְ

ים  .ֵמֵעץ ַהַחּיִ

לֹמֹה מַ  לֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ כוּוׁשְ ַחת ׁשָ א ָצַווח ְוָאַמר, (משלי ל) ּתַ י ִיְמלֹוְך כו’ ְלּכָ ַחת ֶעֶבד ּכִ ְפָחה ’ ּתַ ְוׁשִ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ָבה ָבָדד, ַמאי ָבָדד. ּכְ ּה ְלַבר. ֵאיָכה ָיׁשְ ִביְרּתָ ְפָחה ְלגֹו, ּגְ ּה. ׁשִ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ּכִ

ב ִמחּוץ ַלמַּ  ָדד ֵיׁשֵ בוֹ ּבָ  .ֲחֶנה מֹוׁשָ

ָבה ָבָדד, ר ח ה’ ֵאיָכה ָיׁשְ ּקַ ָאָדם ָהִראׁשֹון. (בראשית ב) ַוּיִ ְתֵחי ְקָרא ּבְ ָנן ּפָ ֱאלִֹהים ’ ֲחִניָנאי ְוַרּבָ
יֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְוגו ּנִ ה ְלָקחֹו. ר’. ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ ּמֶ ח, ּבַ ּקַ בָ ’ ַוּיִ ּדָ ְדָבִרים. ּכְ ר ַאֵחר ֲחִניָנאי ָאַמר, ְלָקחֹו ּבִ

ָבר ַאֵחר, (מלכים ב ב) ַהּיֹום ה ּדָ רּוַח. ּכְ ָנן ָאְמרּו, ְלָקחֹו ּבְ לֵֹקַח ’ (ויקרא ח) ַקח ֶאת ַאֲהרֹן. ְוַרּבָ
ךָ   .ֶאת ֲאדֶֹניָך ֵמַעל רֹאׁשֶ

אָ  יר ַהָחְכָמה ְוַהּתֹוָרה. ּדְ ֵדי ִלְהיֹות לֹו ְמנּוָחה, ָלַדַעת ּוְלַהּכִ יֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן, ּכְ ּנִ י ֲחִניָנאי, ַוּיַ ַמר ִרּבִ
ָרּה ְוגו רּוְך הּוא ָלָאָדם. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (איוב כח) ָאז ָרָאּה ַוְיַסּפְ דֹוׁש ּבָ ’, ַהּתֹוָרה ִליְמָדּה ַהּקָ

ֵרת ְמַקְלִסין ְלָפָניו ָ  .ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם. ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ָחׁש  ְדמּות ֵצל ַעל ָנָחׁש. ַהּנָ ַמִים ּכִ ָ ַמִים, ְוִנְתַקּנֵא ּבֹו, ְוָיַרד ִמן ַהׁשּ ָ ׁשּ ָרָאה סמָאַמר ֵליּה ּבַ ַעה ׁשֶ
ְקָפא ְוֵחיָלא ִדיֵליהּ  ל ָעָליו, ּתָ  .ִנְרָאה, ְוַהּצֵ

אן ּדְ  ה ִמן ָהִאיׁש. ִמּכָ א ַקּלָ ַדְעּתָ ָתא, ּדְ י ִאיּתְ א ָקֵריב ַההּוא ָנָחׁש ְלַגּבֵ ת, ֶאּלָ ּתַ ָתא ָלא ִאְתּפַ ִאּתְ
ַאף. ֵמָהָכא,  ַתח ּבְ י ָאַמר ֱאלִֹהים, ִמּיָד ּפָ ה ַאף ּכִ ָ ָתא ָאֳחָרא. (בראשית ג) ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאׁשּ ִאּתְ ּבְ

ַאף, ְלהֹוִדיַע ִמי הּוא ַתח ּבְ ְך הּוא ּפָ ר ִמי הּוא. ּכָ ל ָאָדם ִניּכָ ָבָריו ׁשֶ ת ּדְ ִבְתִחּלַ  .ּדְ
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אֹות מָנַטל ִסי ְתָחה ּבְ ּפָ ְדָבִרים, ַעד ׁשֶ יָכּה ּבִ ל. ְוִהְמׁשִ ל, ִאם לֹא ְתַקּבֵ ַקּבֵ ם, ְוָאְמָרה ”ָמן ֶזה, ִאם ּתְ
י ָמאִלית, ְוָהָיה ַמְמּתִ ְ ם אֹוָתּה ַעל ְזרֹועֹו ַהׂשּ ׂשֶ ָחׁש ָהאֹות, ַוּיָ ן ָאכֹל נֹאֵכל. ִמּיָד ָנַטל ַהּנָ ל ֵעץ ַהּגָ ן ִמּכָ

י”ו תי”ַעל וא ֵדי ִלְהיֹות מוו ִמּפִ  .ת ָנכֹון ִלְפֵניֶהם”ָה, ּכְ

ְרחּו ָהאֹוִתּיוֹ  ּפָ ד, ׁשֶ יף. ְמַלּמֵ י ְוַתּקִ ַטְעָמא ַסּגֵ ה, ּבְ ָ ֶרא ָהִאׁשּ ְכִתיב, (שם) ַוּתֵ ת ִהְתִחיל ְלַפּתֹוָתּה, ַעד ּדִ
ר ִעם אֹות מ”ו תי”וא ֶרת  ם ָהְיָתה עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת,”ם. ְואֹות מ”ו, ְוָסְלקּו ְלִהְתַחּבֵ ְולֹא ָהְיָתה ִמְתַחּבֶ

ת ּתֵ ִנְתּפַ ֶהם, ַעד ׁשֶ  .ִעּמָ

ְריֹו ’ ם ְלד”ִזְמִנין, ַוֲאִקיפּו ְלאֹות מ’ ו, ד”ו תי”ּוָפְרחּו וא ח ִמּפִ ּקַ ְכִתיב, (בראשית ג) ַוּתִ ִסְטִרין. ּדִ
ֵניֶהם. ָהא ד ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ּה ַוּתִ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְבבֹו ָלאֹות מ’. ת’ ן וִזְמִני’ ַוּתֹאַכל ַוּתִ ּסִ ד, ׁשֶ ם ”ְמַלּמֵ

ע ְצָדִדין, ְוַהמ ָכל ִסְטִרין”ְלַאְרּבַ ֶאְמַצע, ָמֶות ּבְ  .ם ּבָ

א  ַמָיא. ְוַעל ּדָ ִאיהּו ַחד ֵמַחּלֹוֵני ׁשְ ֲחלֹוֵנינּו. ָדא סמאל, ּדְ י ָעָלה ָמֶות ּבַ ָבר ַאֵחר, (ירמיה ט) ּכִ כמּדָ
ֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה מָ  ִריְך הּוא ְלֶמיֱחֵמי, ִמי ּגֶ א ּבְ ּה זּוֲהָמא. ָנַחת קּוְדׁשָ ּה, ְוִהִטיל ּבָ ַלט ּבָ ֶות. ִמּיָד ׁשָ

ּתוֹ  א ָהָאָדם ְוִאׁשְ ְתַחּבֵ  .ַוּיִ

ִביָלם ׁשֹוָרה ַעל ָהעֹוָלם.  ׁשְ יֶהם, ִלְהיֹות ּבִ ִכיָנה ֲעָטָרה ַעל ָראׁשֵ ְ ָחְטאּו, ָהְיָתה ַהׁשּ א ֲחֵזי, קֹוֶדם ׁשֶ ּתָ
יָון אֵרי ְלקֹוֵנן,  ּכֵ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ יַטת. ְוקּוְדׁשָ ּלִ ַקת ְולֹא ׁשַ ּלְ ׁש ּכָֹחּה, ְוִאְסּתַ ְבָיכֹול, ּתַ ָחְטאּו, ּכִ ׁשֶ

א, ׁשּוְלָטנּוָתא  ׁשָ י ַמְקּדְ ן ּבֵ חּוְרּבַ ְלָטנּוָתא ַאֲעדּו ִמיָנּה. אּוף ָהָכא ּבְ ֵהא ִמיָנּה, ׁשָ ְוָאַמר ֵאיָכה, ַמה ּתְ
ֵהא ָעֶליהָ ַאֲעדּו, ְוקוּ  ד, ְוָאַמר ֵאיָכה, ַמה ּתְ אֵרי ְלִמיְסּפֵ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ  .ְדׁשָ

ְמרּוִרים ְוגו ִכי ּתַ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ַתח, (ירמיה לא) קֹול ּבְ ְנָחס ּפָ י ּפִ ִאְתָחַרב ’. ֵאיָכה, ַרּבִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
ד. ָאָתא ָקָלא ְוִאיְתעַ  א, ְוִאּתֹוּקַ ׁשָ י ַמְקּדְ ר ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ַוֲאַמר, ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ַאּתּון ּבֵ

ֵהיְמנ ַצֲעָרא, ְוָאֵעיְלּתּון ּבְ ְלּתּון ּבְ ַגּדֵ ֵניכֹון ּדְ יְנָתא, ְוָלא ָיְדִעיתּון ַצֲעָרא ְדָעְלָמא, ּבְ ׁשֵ ִמיִכין ּבְ ּוָתא ּדְ
ִריְך הּוא, ָהא ִמיתּו, ְוָהא ִאְת  א ּבְ י ְדקּוְדׁשָ ְנֵאיהֹון, ְיֵדיהֹון ַסּגֵ ין ׂשַ ָגלּוָתא ּבֵ ְקָטלּו, ְוָהא ֲאָזלּו ּבְ

יְלכֹון, ָאן ְמֵהיְמנּוָתא ִדיְלכֹון, קוּ  יהֹון ִאּתֹוַקד. ָאן ַרֲחִמין ּדִ ּתֵ ַכְפָנא, ּבָ ָקן ַלֲאחֹוָרא, ַמְייִתין ּבְ מּו ְמַהּדְ
ְייהוּ   .ִאיְתָערּו ְלַגּבַ

ָהן, ִנין, ָאן  ִמּיָה ִאְתָערּו ֲאָבָהן ְוִאּמָ ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא, ָאן ִאינּון ּבְ ה, ֲאָמרּו ֵליּה, מׁשֶ י מׁשֶ ַוֲאָזלּו ְלַגּבֵ
ֵני יִ  ין, ּבְ ֵני ֲאָבָהן ִאּלֵ ַע. ֲאַמר ֵליּה, ּבְ י ְיהֹוׁשֻ הֹון ְלַגּבֵ ה, ַוֲאַזל ִעּמְ ַבְקּתְ לֹון. ִמּיָד ִאיְתַער מׁשֶ ָרֵאל, ׁשְ ׂשְ

ִר  א ּבְ י קּוְדׁשָ ַפְקַדּנִ יָדְך, ָאן ִאינּוןּדְ ְבֵקית לֹון ּבִ  .יְך הּוא ֲעֵליהֹון, ְוׁשַ

ְבֵקית לֹון, ּוְפֵליִגית לֹון ַאְרָעא ַעל ּפּום  א ׁשַ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ה, ּבְ ינּו מׁשֶ ַע ַוֲאַמר, ַרּבֵ ֲאֵתיב ְיהֹוׁשֻ
י ַבר ַעל ַאְחַסְנּתֵ ְבֵקית ּגְ הּו ׁשַ ִני, ְוֻכּלְ ּתַ ַפְקּדַ ָמה ּדְ  .ּה ְוַעל ַעְדֵביהּ ַעְדָבא, ּכְ

ּה ָקָלא. ָעאלּו  ע ּבָ ּמַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ִאְתֲחָרָבא, ּדְ חּו ָלּה ּדְ ּכָ א, ְוַאׁשְ יׁשָ הּו ְלַאְרָעא ַקּדִ י ּוִמּיָה ֲאָזלּו ּכּוּלְ ּבֵ ּגַ
ְבכִ  ע ָקל ְמִרירּו ּדִ ּמַ ּתַ ִאׁשְ יָדא, ַעד ּדְ יּה ֶהְסּפֵ ִאּתֹוַקד. ֲעָבדּו ּבֵ א, ְוָחמּו ּדְ ׁשָ ַמָיא, ַמְקּדְ ּיָה ְלרּום ׁשְ

הֹון ְלֵעיָלא כֹו ִעּמְ ֵאי ּבְ  .ְוָכל ַמְלֲאֵכי ִעיּלָ
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ׁשָ  ִכּיָה, ּגֹו ַעְפָרא ְדַמְקּדְ ָקל ּבְ ח לֹון ְמָמְרִרין ּבְ ּכַ יהֹון, ְוַאׁשְ ִריְך הּוא ַוֲאָתא ְלַגּבֵ א ּבְ א. ִאיְתַער קּוְדׁשָ
אי, ָמה ַאּתּון ָהכָ  ַנְפׁשָ ֵביִתיֲאַמר לֹון, ְרִחיִמין ּדְ יִדיִדי ּבְ  .א, (ירמיה יא) ַמה ּלִ

אֹוַרח  ְך ּבְ ָאְזֵלית ַקּמָ יּה ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ַאּתְ ְיַדְעּתְ ּדְ ַקְדִמיָתא, ֲאַמר ַקּמֵ ָקם ַאְבָרָהם ָסָבא ּבְ
ַמֲעָנא ָקל ִמ  ַני ָאן ִאינּון, ָלא ׁשְ א. ּבָ כֹּלָ ית ִלי, ְוָקְייִמית ּבְ ר ִזְמִנין ִנּסֵ ַאְרָעא ְקׁשֹוט. ֶעׂשֶ יהֹון ּבְ ּלֵ

הּ  אֹוֵמית ִלי, ְלָקְייָמא ְלהֹון ּבָ  .ּדְ

ר קֶֹדׁש ַיַעְברּו ֵמָעָלִיְך.  אי, (שם) ּוְבׂשַ ַנְפׁשָ ִריְך הּוא, ִאי ַאְבָרָהם ְרִחיָמא ּדְ א ּבְ ָאַמר ֵליּה קּוְדׁשָ
א א, ּוָפְלחּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעל ּדָ יׁשָ ִרית ַקּדִ ִטילּו ִמיַנְייהּו ּבְ הֹון, ּוְבִגיָנְך אֹוִריְך  ּבְ ְקַפת רּוְגָזאי ּבְ ִאיּתָ

ה ִזְמִנין, ְוָלא ָתבּו ֳקָדַמי ּמָ  .לֹון ּכַ

יהֵ  ַמָיא, ַעד ּדִ יֵני ַעּמְ ל ִאינּון חֹוֵביהֹון ּבֵ ֶמָך ּכָ ת ׁשְ ַ חּו ַעל ְקדּוׁשּ ְך ָאַמר ִיּמָ ַמע ַאְבָרָהם ּכָ ׁשָ א ֵכיָון ּדְ
יָלְך ַלֲאָתָבא לֹון וָנא ָדא, ַוֲאָזלּו ְלהוֹ  ַרֲעָווא ּדִ ַגּוְ הּו ּכְ ּלְ ְך. ְוֵכן ּכֻ  .ְלַגּבָ

ִריְך הּוא, ָרֵחל,  א ּבְ ְמִרירּו ְדַתְמרּוִרים, ֲאַמר ָלּה קּוְדׁשָ ִכָיה ּבִ ן ָרֵחל, ַוֲאֵריַמת ָקל ּבְ ּמָ ֲאַרת ּתַ ּתָ ִאׁשְ
ַני ָאן ִאינוּ  ה, ּבָ יּה, ְוָלא ֶאְבּכֶ ה. ֲאָמָרה ַקּמֵ ְך. ֲאַמר ָלּה ָעֳאלּו ָצָרִתי ָמה ַאּתְ ְמַבּכָ ן, ּוָמה ָחָטאן ְלַגּבָ

ֵביִתי ָאֵעיְלָנא ָצָרִתי ּבְ יר, ּדְ ֵביִתי. ִמּיָד ָאְמָרה, ְוִכי ָלא ֲעָבִדית ֲאָנא ַיּתִ  .ָלֳקַמי, ְוָאֵעילּו ָלּה ּבְ

י ֲאִחי  ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ּכִ ּגֵ ְכִתיב, (בראשית כט) ַוּיַ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ְתַנן, ּבְ וִגי ּדִ ּוְ ָאִביָה הּוא, ֲאַמר ִהְזּדַ
ָאה ִאיהּו.  ַרּמָ א, ּדְ ֵפיָנא ֵמַאּבָ א ִמיָנאי, ּוִמְסּתָ יׁשָ אי, ָאְמָרה ֵליּה ֵאין, ֲאָבל ֲאָחָתא ִאית ִלי ְקׁשִ ְלַגּבָ

אּוָתא ַרּמָ י ֲאִחי ָאִביָה הּוא ּבְ ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל, ּכִ ּגֵ  .ִמּיָד ַוּיַ

ָפא ֲאָחִתי, ִמּיָה ְיַהב ָלּה ִסיָמִנין ּסְ א ִמְתּכַ ּתָ ַההּוא ֵליְלָיא, ָאְמָרה ָרֵחל, ַהׁשְ ָעאַלת ֵלָאה ּבְ יָון ּדְ . ּכֵ
 .ֲאָזַלת ּוָמְסָרּה ָלּה ִסיָמִנין

ֵביִתי. ְוַאּתְ  ָאֵעיְלָנא ָצָרִתי ּבְ יר, ּדְ ִריְך הּוא, ַוֲאָנא ָלא ֲעָבִדית ַיּתִ א ּבְ י קּוְדׁשָ א ָאְמָרה ְלַגּבֵ ְוַעל ּדָ
ִים, ֲהָוה ָלְך ְלַאֲעָבָרא ַעל חֹוֵביהֹוןּדִ  ְך, ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ  .ְכִתיב ּבָ

ָמע  ָרָמה ִנׁשְ ְנחּוִמין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ירמיה לא) קֹול ּבְ יַלת ּתַ ֲאַמר ָלּה, ָלא ַקּבֵ ּוְבָכל ַמה ּדַ
ְנחּוִמין. ’ ְוגו ָלא ּתַ ַעאת ְלַקּבָ י ֵאיֶנּנּו. ָלא ּבָ ָרָאה ּכִ יֹוִמין ַקְדָמִאין ְלַאׁשְ י ֵאיֶנּנּו, ּכְ ִגין ּכִ ַמאי ַטְעָמא. ּבְ

ק ְלֵעיָלא ּלַ יַנְייהּו, ְוָהא ִאְסּתַ  .ּבֵ

ְכִתיב, (ירמיה לא) ּכֹה ָאַמר  אֹוֵמי ָלּה. ּדִ ְנחּוִמין, ַעד ּדְ ִלית ּתַ ָנָהא, ָלא ַקּבָ גֹו ּבְ ִכי ֵאיֶנּנּו ּבְ ּוְבִגין ּדְ
ְמָעה ִמְנִעי קֹוֵלךְ ’ ה ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ  .ִמּבֶ

א  ִכיְנּתָ ַמע, ׁשְ ּתְ יא ִאׁשְ ַמּיָ רּום ׁשְ ִדְמַתְרּגֵם ָקל ּבְ א ְלֵעיָלא. ּכְ ִכיְנּתָ ֲעָבַדת ָרֵחל, אּוף ָהֵכי ׁשְ ְכָמה ּדַ
ין ִר  ּתִ ּה ׁשִ ה, ִאְתָערּו ְלַגּבָ ִאיִהי ֲהַות ְמַבּכָ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ ָנָהא. ּבְ ה ַעל ּבְ ִאין, ְמַבּכָ ְרָיין ִעיּלָ ִ ּבֹוא ַמׁשּ

הּ  ִכָיה ְלַגּבָ הּו ִאיְתָערּו ּבְ  .ְוֻכּלְ
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ֲהוֹו ְגִניֵזי ִמן יֹומָ  ְעָזעּו ָמאָתן ֶאֶלף ָעְלִמין, ּדַ ע ָקָלא ִלְרִקיַע ֲעָרבֹות, ְוִאְזּדַ ּמַ ּתַ ֲעָתא, ִאׁשְ ַההּוא ׁשַ א ּבְ
ַמע ַההּוא ָקָלא  ּתְ ִאׁשְ ֵרי ָעְלָמא, ַעד ּדְ ַרח ְדִאְתּבְ ֵעין ַהּקֶ א ָרִקיַע ּכְ יא. ּוַמאן ִאיהּו, ּדָ ַמּיָ ְלרּום ׁשְ

י ַהַחּיֹות ּבֵ ִאיהּו ַעל ּגַ  .ַהּנֹוָרא, ּדְ

ן, ַוֲאָזַלת ִהיא ְוכָ  ּמָ ת ִמּתַ ְרׁשַ ֵדין ִאְתּפָ ִעי קֹוֵלְך. ּכְ א, ְוָאְמָרה ָלּה, ִמּנְ א ִלְבַרּתָ ית ִאיּמָ ּלֵ ִאְתּגַ ל ַעה ּדְ
ָגל ָבה אּוְכלּוָסָהא ּבְ א, ְוִהיא ָיׁשְ ה ִסְטִרין, ְלֶמֱהֵוי ָגלּוָתא ְלכֹוּלָ ָרא ְלַכּמָ ּדְ ּוָתא. ְוִאְצְטִריכּו ְלִאְתּבַ

 .ָבָדד

א,  ָאה ְנִעיָמָאה, ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְוַעל ּדָ א, ַההּוא רּוַח ִעיּלָ י ְנחּוְנָיא ָאַמר, ֵאיָכה, ַמאן ָאַמר ּדָ ַרּבִ
יָבה ָדא רּוָחִני ִאיהּו, ְולָ  ָללּתֵ ְפָוון ּכְ ִיין, ְוָלאו ׂשִ יּנַ ן ְוׁשִ ָלל, ָלאו ִליׁשָ פֹו ּכְ ּה ׁשּוּתָ  .א ִאית ּבָ

ִחלָּ  ּתְ ָבה, ְוָלא עֹוֶמֶדת, ּבַ יט, ָיׁשְ ּלִ ִקיר, ָאדֹון ִרּבֹון ַרב ְוׁשַ א ִקְרקּוָרא ּדְ ה, ּדָ ַרּתָ ֲאָלה ַעל ּבְ א ׁשָ ה ִאיּמָ
ַמאן עֹוֶמֶדת, ְוָכל אּוְכלּוֶסיָה עֹוְמִדים, הַ  ב, ּכְ ָדד ֵיׁשֵ ָבר ַאֵחר ּבָ ּדָ ָדד, ּכְ ֶבת ְוׁשֹוֵמָמה. ּבָ א יֹוׁשֶ ּתָ ׁשְ

ָהא דּוְכּתָ ֲהַוות ְמָסֲאָבא, ַיְתָבא ּבְ ּה, ַהִהיא ּדַ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְמָסֲאבּו, ְוׁשִ ְמָסֵאיב ּבִ  .ּדִ

א, ָיאוֹ  יׁשָ ֶבל ִלְבֵני ַאְרָעא ַקּדִ ֵני ּבָ ְלחּו ְלהֹו ּבְ ד, ׁשָ י, ּוְלכֹון ָיאֹות ְלִמְסּפֵ ַאּתּון ְצִריִכין ְלִמְבּכֵ ת ּדְ
ֶאְבָלא, ְוהּוא ֵלית  ְך ּבְ ִאְתַהּפַ ִאּיָמא ֲחֵריִבין, ַוֲאַתר ַעְרָסה ּדְ ֶמֱחֵזיכֹון ֵהיָכִלין ּדְ ד ֶאְבָלא, ּבְ ּוְלֶמְעּבַ

כֹון, ְוָלא ְיַדְעּתּון ִמיָנהּ  ן, ּוָפְרָחא ִמּנְ ּמָ  .ּתַ

ָהא ַגָווָנא. ִאי ָהֵכי, ֲאַנן ְצִריִכין ְלֶמֱחֵדי, ּדְ ּיּוָרּה ּבְ לּוָתא, ְוָנֲחַתת ּדִ ָנא ּגֹו ּגָ ִאיִהי ִעּמָ יְמרּון ּדְ ְיֶחְזֵקאל  ּתֵ
 .ְנִביָאה ָחָמא ָלּה ָהָכא, ְוָכל אּוְכלּוָסָהא

יָנא ַתּנִ ד ּכְ י, ּוְלִמְסּפֵ א ָאנּו ְצִריִכין ְלִמְבּכֵ אי, ַעל ּדָ ָרַכת ְלַבר ַוּדַ ִאיהּו ִאְתּתְ ָרא, ּדְ , ּוְכַיֲעֵני ַמְדּבְ
ה  ַכּמָ ה ָעאקֹו, ּבְ ַכּמָ ְמִרירּו, ְוָחַמאת ָלָנא ְבָכל יֹוִמין ּבְ ָגלּוָתא, ְוִהיא ָאַתת ֲעָלָנא ּבִ ֵמֵהיָכָלּה, ַוֲאַנן ּבְ

ָכל ְזַמן, ְוָלא ָיְכָלא ְלַאֲעָדָאה ִמיָנן  ְזִרין ֲעָלָנא ּבְ ֲאַנן ָסְבִליןִנימּוִסין ּגָ ין ּדַ ׁשִ  .ָעאִקין, ְוָכל ִאינּון ַמְכּתְ

ְיי ָרַכת ִמּגֹו ֵהיָכָלָהא, ְוָנֲחַתת ְלַגּבַ ָנא ָעְרַקת, ְוִאְתּתְ ִאיּמָ א, ָיאֹות ּדְ יׁשָ ֵני ַאְרָעא ַקּדִ ְלחּו ְלהֹו ּבְ כּו ׁשָ
א, ּוכְ  ָלא ַדְעּתָ ָיְתָבא ּבְ ָתא ּדְ ִאיּתְ ְמִרירּו ּוְבָקל ָעִציב, ּכְ יָזָבא, ְוָיאֹות ְלכֹון ּבִ ָלא ָיֵכיל ְלׁשֵ ַגְבָרא ּדְ

ד  .ְלִמְסּפֵ

ָכל יֹוָמא ֵהיָכָלא ָחֵריב, ְוַתֲעִלין  ֲאַנן ָחָמאן ּבְ ְנִהי ּוְמִרירּו, ּדַ ד ּבִ י ּוְלִמְסּפֵ ֲאָבל ֲאַנן, ִאית ָלן ְלִמְבּכֵ
יּה, ַגּוֵ ְרִקין ַיֲעִנים ּבְ ָרא ָעאִלין ְוָנְפִקין, ְוׁשָ ַמְדּבְ  .ַוֲאַנן ָחָמאן ּוָבָכאן ּדְ

ְתַלת  ְמִעין ָקל ְנִעימּו ְדַרְגָלָהא, ּבִ ַעְפָרא, ֲאַנן ׁשָ ִכיִבין ּפּוָמָנא ּבְ ֲאַנן ָיְתִבין ְנבֹוִכין, ּוׁשְ ּוְבעֹוד ּדַ
ֵליְלָיא, ְנָחַתת ְוָחַמאת ְלֵהיָכָלָאה, ֵאיְך ֲחֵרִבין ִמּתֹוְקָדן, ָאֳעַלת ֵמֵהיָכָלא לְ  ָמרֹוָתא ּדְ ֵהיָכָלא, ִמׁשְ

ָנא  .ִמּדּוְך ְלדּוְך, ְוָגַעת ּוְמַייֶלֶלת, ּוְבַכת ֲעָלָנא ְוַעל ַנְפׁשָ
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ּה. ּוְלפּום ׁשַ  יָתּה ִויָללּוָתּה. ְורּוָחָנא ָאְזַלת ֲאַבְתָרּה, ּוָפַרח ְלַגּבָ ְבִכּיָ ֲעָתא ַוֲאַנן ִמְתָעִרין ְלָקל ְנִעימּו ּדִ
ַמְעָנא, וְ  ְרַחת ְוָאְזַלת, ְוָלא ׁשְ ָלא ּפָ ִמיִכין, ּבְ ַאְרָנא ְנבֹוִכין, ּדְ ּתָ ָהא ָאְזַלת, ְוִאׁשְ ָלא ְיַדְעָנא ִמיֵדי, ּדְ

א. ָצֲעִקין, ְוָאְמִרין ֵאיָכה ָלא ַדְעּתָ  .רּוָחא, ּבְ

ְכִאיָבא ְדִצּיוֹ  ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ָקל ְמִרירּות ּדִ ִניָנן, ּבְ א, וּ ”ּתָ ַמע ֵמרּום ְרִקיָעא ְלַתּתָ ּתְ א ן ִאׁשְ ּתָ ִמּתַ
ָבר ַאֵחר, (ירמיה כה) ה ּדָ ַאג ַעל ָנֵוהוּ ’ ִלְרִקיָעא. ּכְ אֹג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ַאג ּוִמּמְ רֹום ִיׁשְ  .ִמּמָ

א, ַלֲאתַ  ֲאַגת ֵמרּום ְרִקיָעא ְלֵעיָלא. ָנֲחַתת ְלַתּתָ ְבִכּיָה, ְוׁשָ וַנת ּבִ ּוְ ירּוָתא ְדֵליְלָיא, ִהיא ִאְתּכַ ׁשֵ ר ּבְ
ֶלת ַעת ּוְמַיּלֶ יּה. ּגָ ַכח ּבֵ ּתְ ְמָסֲאבּו, ְוָכל ֲאַתר ָלא ִאׁשְ ּה ָחֵריב, ְמָסַאב ּבִ ח ַהִחיצֹון, ְוָחַמת ּדּוְכּתָ , ִמְדּבַ
ה ִעלַּ  ַכּמָ ה ִניּסּוִכין, ּבְ ַכּמָ ַמְרֵוית ִלי ּבְ ְרָנָסִתי ּדְ ִחי, ּפַ ִחי ִמְדּבְ ָקל ְמִרירּו, ַוֲאָמַרת, ִמְדּבְ ַחת ּבְ ון צוֹוַ ּוָ

ין יׁשִ ְכָיין ַקּדִ  .ּדָ

ן, ֲהוֹו ַמְרָוון ְוָחָדאן ִמיָנְך, ָאְכִלין ִעידּוִנין, ּוַפְלִגין חּוָלֵקיהֹון, ין, ַרְבְרָבן ְמַמּנָ יׁשִ ְבִרין ַקּדִ רּוֵמי  ָכל ּגֻ ּבְ
חּו ֲעָלְך, ַווי ּבָ ִאְתּדַ ַני ּדְ ים. ּבָ ְבִרין  ְרִקיָעא. ַיֲהבּו ָבְך ִניְבַלת ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ֵמיהֹון. ְוָכל ּגֻ ִלי ִמּדְ

יהֹון ְלקֹול ְצָווֵחיהֹון ן, ָנְפלּו ִמּדּוְכּתֵ  .ַרְבְרִבין ְמַמּנָ

א ֲהָוה ִמְתַעֵטר ֲעַלְייהּו,  יׁשָ ֵמיּה ַקּדִ ָאת ׁשְ ין, ּדְ יׁשִ ָיְתִבין ְלַבר ְצָווִחין ּוָבָכאן, ִאינּון ֶאְרֶאִלים ַקּדִ
ְייהּו, ְוָסְלָקא ְלרּוֵמי ְמרֹוִמים, ּוֵביּה ִאינּון ָחָדאן ְוָקְייִמ  ְרָחא ִמּנַ א ּפָ ִכּיּוְתהֹון ָאת ּדָ ין. ְלָקל ּבְ

ם ָצֲעקּו ֻחָצה.  ֶלת. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ישעיה לג) ֵהן ֶאְרֶאּלָ ָבַכאת ּוְמַיּלֶ נּוְקָבא ּדְ ֲארּו ּכְ ּתָ ְוִאׁשְ
ָלא יוּ   .ד, ָצֲעקּו חּוָצה”ֶאְרֶאָלם ּבְ

ִחי ִמְד  ֵמיהֹון ִמְהּבְ יהֹון ְוִגׁשְ ָמְסרּו ַנְפׁשֵ ין, ּדְ יׁשִ ִנין ֲחִסיִדין ַקּדִ ִניְבלּות ּבְ ַמְרֵוית ִלי ּבְ ִחי, ְלָבַתר ּדְ ּבְ
ָקל ָעִציב ַעת ּוְמַייֶלֶלת ּוָבַכת ּבְ ֲעָלְך. ּגָ ָתא ּדַ ח ָלְך, ָאן ֶאׁשְ ּכַ ִניַזת. ָאן ֶאׁשְ  .ֲעָלְך, ִאיְתּגְ

י א ַאְלֵפי ַגְבֵרי ַקּדִ ּתָ ָכל ׁשִ ָנא ּבְ ֲהוֹו ָאְכֵלי ָקְרּבָ ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ִאינּון ּדַ ָכל ִסְטָרא ְדַאְרּבַ ין, ּבְ ׁשִ
א ִאְתָמֲעטוּ  יר ֲהוֹו, ֶאּלָ ֲעָלָוון. ְוַיּתִ ח ּדַ ֲהָדּה, ּוְמַייְלִלין ּוְבָכָיין ַעל ִמְדּבַ  .יֹוָמא, ַנֲחֵתי ּבַ

רּוחַ  ָקְייִמין ְלַבר, ּבְ ֵליְלָיא ְצָוִחין  ַוֲאִפיּלּו ִאינּון ּדְ ירּוָתא ּדְ ׁשֵ ַמְרָוון ֵמִאינּון ִאיְמִרין ּוְפָדִרין. ּבְ ָאֳחָרא, ּדְ
יּה. ַמאן ָחֵמי ְנִהימוּ  ה ִמּנֵ ִמְתַרּוֶ ָאֵביד ֵאבּוָסה, ֲאַתר ּדְ ח. ַווי ְלַחְמָרא ּדְ ּבַ  ָגָעאן ּוְמַייְלִלין ַעל ַהאי ִמּדְ

ַמְטרּוִניָתא, ין ּבְ יׁשִ ֻגְבִרין ַקּדִ א ּדְ א ְלֵעיָלא, ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ  .ִמּתַ

ִאְתָחֵריב,  ים, ָחַמת ֵליּה ּדְ ָדׁשִ ֵבית קֶֹדׁש ַהּקֳ ַפְלגּו ֵליְלָיא, ָעאל ְלגֹו ַהִהיא ְנקּוָדה ְדִצּיֹון, ֲאַתר ּדְ ּבְ
א ְלֵעילָ  ּתָ ַעת ּוְמַייֶלֶלת, ָסְלָקא ִמּתַ ית מֹוָתָבּה ְוַעְרָסּה, ּגָ ַאב ֲאַתר ּבֵ א, ְוִאְסּתָ א, ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

ית  קֹול ְמִרירּו, ַוֲאֵריַמת ָקָלא ְוָאְמָרה, ַעְרִסי ַעְרִסי, ֲאַתר ּבֵ ְכרּוִבים, ָצְווָחא ּבְ ֲאַתר ּדִ ל ּבַ ּכֵ ִאְסּתַ
 .מֹוָתִבי

ִתיב, (שה א ּכְ ַמְטרּוִניָתא”ַעל ַהאי דּוְכּתָ ִבי, ַעְרָסא ּדְ ּכָ ילֹות. ִמׁשְ ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ ַעת ש ג) ַעל ִמׁשְ . ּגָ
ֲהוֹו סָ  א, ּדַ א ְוַכּפֹוְרּתָ רֹוְכּתָ י ּפָ ָלִאין ָטָבאן, ּבֵ ַמְרּגָ י, ֲאַתר ּדְ ׁשִ ְבִכּיָה ְוָאְמָרה, ַעְרִסי ֲאַתר ִמְקּדָ ְמִכין ּבִ
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א ְלָדא ָלאן ּדָ ּכְ ין ַאְלִפין ִרְבָוון ַאְבֵני ְיָקר, ִסְדִרין ִסְדִרין, ׁשּוִרין ׁשּוִרין, ִמְסּתַ ּתִ . ִסְדִרין ֲעלֹוִהי ׁשִ
ִרּמֹוִנין ִמְתְצָען ֲעָלְך ְלד ִגיָנךְ ’ ּדְ  .ִסְטִרין. ַעְלָמא ָקְייָמא ּבְ

עּוִת  יּה, ְוָכל ּבָ ְבֵעיָנא ִמּנֵ רֹוִעי, ְוָכל ַמה ּדִ ין ּדְ ַכב ּבֵ י, ְוהּוא ׁשָ ֲעִלי, ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבִ י ִרּבֹון ָעְלָמא, ּבַ
ד ֲהָוה ָאֵתי לְ  ִעיָדָנא ָדא. ּכַ ַדיָעִביד ּבְ ין ׁשָ ַע ּבֵ ֲעׁשֵ ּתַ י ְמדֹוֵריּה, ּוִמׁשְ י ּבִ ּוֵ י, ְוׁשַ  .ַגּבִ

א, ְוִאינּון ַרְבָיין עּולֵ  ירּו ְדִלּבָ ּפִ ֶחְדָוה ּוְבׁשַ ְך ּבְ ד ֲהֵויָנא ָאָתא ְלַגּבָ ִכיר ּכַ ִמין, ַעְרִסי ַעְרִסי, ֵלית ַאּתְ ּדְ
ַגְדַפְייהּו בְּ  י ּבְ ְטׁשֵ ָלא ִליֲהֵוי ָנְפִקי ָלֳקָדמּוִתי, ּבַ  .ֶחְדָוה, ְלַקּבָ

ֲהַות ָהָכא, ֵמָהָכא ַנְפָקא  ָיא ֲארֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא ּדַ יּה, ְוָחזּו ֵאיְך ִאיְתַנׁשְ ַעְפָרא ְדָבְך, ֲהָוה ָקם ִמּדּוְכּתֵ
א  .ְמזֹוָנא ְלָכל ַעְלָמא, ּוְנהֹוָרא, ּוִבְרָכאן ְלכֹּלָ

ח לְ  ּגַ ֲעִלי, ֵלית ָהָכא. ַאׁשְ ח ַעל ּבַ ּגַ י, ְוָסֳחָרֵניּה ַאׁשְ ֲעִלי ְלַגּבִ ד ֲהָוה ָאֵתי ּבַ ִעיָדָנא ָדא ּכַ ָכל ְסַטר. ּבְ
ָלא ֵליהּ  ִנין ֲחִסיִדין, ְוָכל ִאינּון עּוֵלְמָתאן ְזִמיִנין ְלַקּבְ ה ּבְ ּמָ  .ּכַ

ִגין ּדְ  ין ַרְגלֹוי, ּבְ ין ּבֵ ְקׁשִ ַפֲעמֹוִנים ְמַקׁשְ ְמִעין ֵמָרחֹוק, ָקל זּוִגין ּדְ ָלא ַוֲהֵויָנא ׁשָ ַמע ָקֵליּה ַעד ּדְ ֶאׁשְ
ל ַחד עַ  ִריְך הּוא, ְלָבַתר ָאְזִלין ּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ָחן ְואֹוָדן ַקּמֵ ּבְ יִלי, ְמׁשַ ל עּוֵליְמָתאן ּדִ י. ּכָ ל ֵיעֹול ְלַגּבִ

ְרִחימוּ  יַקְתהֹון ּבִ ְנׁשִ ָקן ּבִ י מֹוָתֵביּה, ְמַחּבְ  .ּבֵ

ּתָ  ִניָת, ַהׁשְ ֲעִלי, ָאן ּפָ ֲעִלי ּבַ . ּבַ ָכל ְסַטר, ְוֵלית ַאְנּתְ ְלָנא ּבְ ּכַ ְך. ִאְסּתַ ח ּבָ ּגַ ֲהֵויָנא ַאׁשְ ָנא ּדַ א הּוא ִעּדָ
ִגיָנךְ  ע ּבְ ח ָלְך, ְוָלא ֶאְתּבַ ּגַ  .ָאן ַאׁשְ

אי, ֵלית ַאְנּתְ  ית ִמּנָ י, ָהא ֲאָנא ְזִמיָנא ָהָכא. ָהא ִאְתְנׁשֵ ִעיָדָנא ָדא, ְלֵמיֵתי ְלַגּבִ א הּוא ַאְתָרְך ּבְ  ּדָ
ָקא ְדיֹוְקָנְך, ּוְדיֹוְקִני ֲהַוות ְמַחּקְ ָקא ּבִ ְך, ּוְמַחּקְ תּוְקּפָ ְכַבת ּבְ ד ֲהֵויָנא ׁשָ ְרִחימּו, ּכַ ִכיר יֹוֵמי ּדִ ְך,  ּדְ ּבָ

עְ  ּתַ ִתׁשְ ִגין ּדְ ְך, ּבְ יֹוְקִני ּבָ ַבְקָנא ּדְ ְכָתָבא, ָהֵכי ׁשַ ְגִליפּו ּדִ יֹוְקֵניּה ּבִ ֵביק ּדְ ׁשָ ַהאי חֹוָתם ּדְ ע ּכְ ׁשַ
גֹו ֵחיִלי ֲאָנא ּבְ עֹוד ּדַ ְדיֹוְקִני, ּבְ  .ּבִ

ד ֲהֵוית אוֹ  ִכיר, ּכַ ְך. ֵלית ַאְנּתְ ּדְ ַעְייֵני ָהא ִאיְתֲחׁשָ ֲעִלי, ְנִהירּו ּדְ ֲעִלי ּבַ ְבִכָיה, ְוָצְוַחת, ּבַ ַעת ּבִ יט ּגָ ׁשִ
ָלם, ָגא ַעל ְסִגיאוּ ִדׁשְ י, ַוֲאָנא ִמְתַעּנְ חֹות ֵריׁשִ ָמאָלְך ִמּתְ יִקין. ְוָנַדְרּתְ  ׂשְ ַאְחָוה ּוִבְנׁשִ ָקא ּבְ ִויִמיָנְך ְמַחּבְ

ח  ּכַ ׁשְ ַלִים ּתִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ּבֹוק ְרִחימּוָתא ִדיִלי ְלָעְלִמין. ְואֹוֵמית ִלי, (תהלים קלז) ִאם ֶאׁשְ ָלא ִתׁשְ ִלי ּדְ
ךְ  יָנא ִמּנָ  .ְיִמיִני, ָהא ִאיְתְנׁשֵ

ד ָקֵאיְמ  ִכיר, ּכַ ילּו ָלְך ֲעַלְייהּו, ֵלית ַאְנּתְ ּדְ ַקּבִ ין ִרּבֹו ּדְ ּתִ ֵליִמין ׁשִ טּוָרא ְדִסיַני, ׁשְ ְך ּבְ ָנא ְלַגּבָ
ְפָחה  ל ַעְמַמָייא, ַוֲהֵויָנא ָאְזִלין ֲאַבְתָרְך ְלָכל ְרעּוָתְך. ְוַהִהיא ׁשִ יר ִמּכָ הּו, ַיּתִ ְוִאְתַעַטְרָנא ָלְך ּבְ

הּו ַלֲאָלִפים ְוִרְבָוון, ְוָלא ן,  ָקְטָלא ּבְ ּמָ ְבֵקית לֹון ּתַ ָרא, ְוׁשַ ַמְדּבְ הּו ּבְ ּלְ ְחָנא. ְוִאְתֲאִבידּו ּכֻ ּגַ ַאׁשְ
ִגין ְרעּוָתךְ  ְך, ּבְ ַאְרָעא ָדא. ּוָבֵדיְלָנא לֹון ְלָקְייָמא ַקּמָ ְך ּבְ ֵניהֹון ְזִעיִרין ְלָקְייָמא ַקּמָ  .ְוָאֵעיְלָנא ּבְ
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יׁשִ  ִנין ַקּדִ ה ּבְ ַכּמָ ֲעִלי ֱהֵוי ְדִכיר, ּבְ ֵריּה. ּבַ לֹמֹה ּבְ יֹוֵמי ְדָדִוד ּוׁשְ ָרא ְוָדָרא, ּבְ ָכל ּדָ ְך ּבְ ין ָקֵאיְמָנא ַקּמָ
ר ַזְכָוון. ָאן ִאְתַהפִּ  ר חֹוִבין, ְוָלא ִתְדּכַ ְך. ָיאֹות ָלְך ְלִמיְדּכַ ֲעָבדוּ ַקּמָ ה ָטָבאן ּדַ ּמָ ִכיר ּכַ יכּו ֵלית ַאְנּתְ ּדְ

 .ֲעָלךְ 

ֵעיָנא ֲעָלְך, ֵלית ַאְנּתְ  ַאב. ּבָ א, ָהא ִאְסּתָ ֲאַתר ּדָ ָתא ּדַ ָ ֵעיָנא ַעל ְקדּוׁשּ ָנאי, ֵלית ִאינּון. ּבָ ֵעיָנא ַעל ּבְ . ּבָ
ָעה  ָלם. ּגָ ׁשְ הּו ֲהוֹו ּבִ ִעיָדָנא ָדא, ּכּוּלְ ָלִבין ָלא ָנְבִחין ּבְ א. ּכְ ִגין ֲאַתר ּדָ ָלם ּבְ ׁשְ ל ַעְלָמא ֲהָוה ּבִ ּכָ

ִליָתָאהּוְמַייֶלֶלת, ְוָכל ִאינּון אּוְכלוּ  מֹוָרה ּתְ ִמׁשְ רּוָתא ּדְ ׁשֵ א, ּבְ  .ִסין ְלֵעיָלא. ּוְכָלִבים ָצְווִחין ְלַתּתָ

ָחא ּכְ א, ְוַאׁשְ ַעת ּוְמַייֶלֶלת, ְוָסְלַקת ְלֵעּלָ ָחא ְקטֹוֶרת ּבּוְסִמין, ּגָ ַמְדּבְ  ָנְפַקת ַוֲאַתת, ָקְייָמא ַעל ֲאַתר ּדְ
רּוִבין ּדַ  ֵרין ּכְ רּוב ֵמִאינּון ּתְ א ַחד. ְוַההּוא ַרְבָייא ַחד ּכְ ֲהָדּה, ּוֵמַההּוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָלּה ֶאּלָ ֲהוֹו ּבַ

יה ִויָללּוָתא ִכּיָ ַאר, ָיְנָקא ִמיָנּה ּבְ ּתָ ִאׁשְ  .עּוֵליָמא ּדְ

ִתיב, (ירמיה לא) ּכֹה  א ּכְ ּה. ְוַעל ּדָ ל ִעּמָ ּה, ְוָנֵחית ָלּה, ּוְמַמּלֵ ן ְלַגּבָ ּמַ ִריְך הּוא ִאְזּדַ א ּבְ ְכֵהין קּוְדׁשָ
ינֹוק יֹוֵנק ’ ָאַמר ה ִניָנן, ּתִ א ּתָ ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך. ְוַעל ּדָ י ֵיׁש ּתִ ְמָעה ּכִ ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ

ת ִמ  ְמִגיּלַ ירּוָתא ּדִ אן ּוְלָהְלָאה ׁשֵ ִתיָחָתא, ִמּכָ ֲעָלּה. ַעד ָהָכא ּפְ ֶרת ִעם ּבַ ה ְמַסּפֶ ָ ֵדי ִאּמֹו, ְוִאׁשּ ְ ׁשּ
 .ֵאיָכה

יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך ַעד  ְתֵחי ַהאי ְקָרא, (קהלת יב) ּוְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאָך ּבִ ָנן ּפָ ָבה ָבָדד, ַרּבָ ֵאיָכה ָיׁשְ
ר לֹא ָיבוֹ  א. ּוְזכֹור ֲאׁשֶ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ד ֲהוֹו ּבְ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ אּו ְיֵמי ָהָרָעה. ַהאי ְקָרא, אֹוִקיְמָנא ֵליּה ּבְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֲעַבד ָלְך קּוְדׁשָ ין, ּדַ ל ִאינּון ָטָבאן, ְוָכל ִאינּון ָאִתין ְוִנּסִ ֶאת ּבֹוְרֶאיָך, ֱהֵוי ְדִכיר ּכָ
ד הֲ  יֹוִמין ַקְדָמִאין, ּכַ ָרֵאל ָואֲֹהֵבהוּ ּבְ י ַנַער ִיׂשְ ָבר ַאֵחר, (הושע יא) ּכִ ּדָ ְמֵהיְמנּוָתא, ּכְ  .ַוות ַרְבָיא ּבִ

ר לֹא ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה, ַעְלָמא. ַעד ֲאׁשֶ ין ּדְ ל ַעּמִ ְך ִמּכָ ִאיהּו ִאיְתְרֵעי ּבָ ִזְמָנא ּדְ יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך, ּבְ  ּבִ
ְלִטין בָּ  ׁשָ ִזְקָנה, ּדְ ָאריֹוִמין ּדְ ָכל ַעְמַמָיא ְך ׁשְ רּון ָלְך ּבְ ין, ִויַבּדְ  .ַעּמִ

ְלֵעיָלא ֲעָלְך. ְוִאינּון ד ִריִרין ָלְך, ּוְנִטירּו ּדִ ִאינּון ּבְ א, ּדְ ּתָ ׁשַ יֵמי ְבחּורֹוֶתיָך, יֹוִמין ּדְ א, ’ ּבִ ּתָ ַיְרֵחי ְדׁשַ
ָבַחר קּוְד  ין ִאינּון יֹוִמין ּדְ יר ִסיָון. ִאּלֵ הֹון ֲאָדר ִניָסן ִאּיָ הֹון ִעּמְ ָרֵאל, ַוֲעַבד ּבְ ִיׂשְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ ׁשָ

ֲהֵדיהּ  ַבֲעָלּה, ְוִאְתְקֵריַבת ּבַ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ין. ּוּכְ  .ִנּסִ

בָ  ּמּוז ָאב ֵטֵבת ׁשְ ׁש, ְוִאינּון: ּתַ ְקָנה, ְיֵמי ָהָרָעה ַמּמָ ר לֹא ָיבֹאּו ְיֵמי ָהָרָעה, ְיֵמי ַהּזִ ט. ַאף ַעה ֲאׁשֶ
ֶבט ְלֵגו ֲחַסר ֵלב ְך, ְוִסיָמָנְך (משלי י) ְוׁשֵ ל ּכָ ָייא ּכָ ּלְ ָלא ִאיְתּגַ ב ּדְ  .ַעל ּגַ

ָתִניָנן, ְזִמיִנין ֶהם ֵחֶפץ, ּדְ ָרֵאל ְמטּוְלָטִלין. ֵאין ִלי ּבָ ָאְזִלין ִיׂשְ ָגלּוָתא, ּדְ ִנים ּדְ ִנים, ׁשָ יעּו ׁשָ יֹוָמא  ְוִהּגִ ּבְ
ָלא יִ  יסְדָגלּוָתא, ּדְ רּוָטה ִמן ַהּכִ ְכֶלה ּפְ ׁשּוָקא, ּוְכֵדין ּתִ ן ּבְ ַבר ָנׁש ְלִמיְזּבַ יָדא ּדְ ח ּבִ ּכַ ּתַ  .ׁשְ

א ַמאן ִאינּון ּתָ א. ִמּתַ ּתָ ֵעיָלא ּוִמּתַ ִכיָנה, ִמּלְ ל ׁשְ ִנים ׁשֶ ר ּפָ א ְקַלְסּתֵ ֶמׁש, ּדָ ֶ ְך ַהׁשּ ְחׁשַ ר לֹא ּתֶ . ַעה ֲאׁשֶ
אַ  ֲהוֹו ּבְ ין טּוִרין ָרָמִאיןָמאֵרי ַמְתִניִתין ּדַ ִרין, ְוָתְלׁשִ י ְדַפְרְזָלא, ְמַהְדִקין ִטּנָ ִטיׁשֵ ָרֵאל, ּפַ  .ְרָעא ְדִיׂשְ
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ְבָיכֹול,  א, ּכִ ֵטל ּדָ ִאְתּבַ ָנֵהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְלָבַתר ּדְ ְלִמי, ּדְ ְלמּוד ְירּוׁשַ ְוָהאֹור, ֶזה ַהּתַ
ְכִתיב, (איכה ֲחׁשֹוָכא. ּדִ ֲארּו ּבַ ּתָ ֵני  ִאׁשְ יּה ּבְ ָאְזִלין ּבֵ ְבִלי, ּדְ ְלמּוד ּבַ י, ֶזה ּתַ יַבּנִ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ג) ּבְ

ים ּכִ ַמֲחׁשַ  .ַעְלָמא ּבְ

ין ִאינוּ  ָחְכָמה ְסִתיָמָאה. ְוַהּכָֹכִבים, ִאּלֵ ֲהוֹו ְנִהיִרין ְנִהירּו ּדְ ַרְייתֹות, ּדַ ין ִאינּון ַהּבָ ֵרַח, ִאּלֵ ן ְוַהּיָ
הֲ  יִלים ּדַ ּכִ ַכד ַמׂשְ ִגיַנְייהּו. ּדְ ָכל ָעְלָמא ָקְייָמא ּבְ ִאים ָוֳאמֹוָרִאים, ּדְ ּנָ ל ִאינּון ּתַ א, ּכָ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ וֹו ּבְ

יֵהא  ָפַרח ִמּפּומֹוי, ֲאָנא ָחָמא ַמה ּדִ ה ָדא ּדְ ר ָנׁש ְלַחְבֵריּה, ִמּגֹו ִמּלָ ֲחָדא, ֲהָוה ָאַמר ּבַ ֲהוֹו ָקְייֵמי ּכַ
ְך ְוָכךְ יֹוָמא ָדא, אֹו ְלמָ   .ָחר, ּכָ

ֲהָוה ָנֵהיר ָלּה  ִכיָנה, ּדְ ֵני ׁשְ ר ּפְ ְקַלְסּתֵ ֶמׁש, ְנִהירּו ּדִ ֶ ְך ַהׁשּ ְחׁשַ ר לֹא ּתֶ ָבר ַאֵחר (קהלת יב) ַעד ֲאׁשֶ ּדָ
ָראן ַעל ַאְרָעא ְלרֹוֲחָצנוּ  ָרֵאל ׁשָ ָכל יֹוָמא, ּוֵמַההּוא ְנִהירּו ַעְלָמא ִאְתַקּיֵים, ְוִיׂשְ  .ּבְ

ֲהָוה ָנֵהיר ִמֵסְייָפי ַעְלָמא ִלֵסְייָפי ְוָהאֹור, א ית, ּדְ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֹור ׁשֶ
ִריךְ  א ּבְ יִמיָנא ְדקּוְדׁשָ יק ִמיֵניּה ַחד חּוָטא ּדִ רּוְך הּוא ֲהָוה ָנֵהיר, ְוַאּפֵ דֹוׁש ּבָ ֵניז. ְוַהּקָ  ַעְלָמא, ְוִאְתּגְ

יב ָאחֹור ְיִמינוֹ הּוא, ְוָאֵחיד ְלִסי ִתיב, (איכה ב) ֵהׁשִ  .ֲהָרא. ּוְבַההּוא ִזיְמָנא ּכְ

ּה ִוידּוִעים  ִאים ּבָ ָהיּו ּבָ ֵרת, ׁשֶ ָ ּה. ְוַהּכָֹכִבים, ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ְכִתיב (ישעיה א) ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ֵרַח, ּדִ ְוַהּיָ
ין ִאיְקרּון ַמלְ  ּיּוַמְייהּו, ְוִאּלֵ ְכִתיב (שם ֶאְצָלּה, ּוָבְטלּו ִמּקִ ם, ּדִ ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגֶ לֹום. ְוׁשָ ֲאֵכי ׁשָ

יּון לֹום ַמר ִיְבּכָ  .לג) ַמְלֲאֵכי ׁשָ

ת ַהגָּ ) ּכַ ִלׁשְ ֲהוֹו אֹוְלֵפי ּתֹוָרה ּבְ י ִדיִנין, ּדַ ּתֵ ַלת ּבָ ין ּתְ ִית, ִאּלֵ ְזעּו ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ ִזית. קהלת יב) ּבַ
תּו ַאְנׁשֵ  ה. ּוָבְטלּו ַהטֲֹחנֹות, ֵאּלּו ּכֲֹהִנים ּוְלִוִים, ְוִהְתַעּוְ ֵרי ְקַטּנָ ֵרי ְגדֹוָלה ְוַסְנֶהּדְ י ֶהָחִיל, ֵאּלּו ַסְנֶהּדְ

ָלִים ירּוׁשָ ֲהוֹו ָקְייֵמי ּבִ ָמרֹות ּדַ הּו ִמׁשְ  .ְוֻכּלְ

ֲהוֹו ָחָמאן בִּ  ין ְנִביִאים ְוצֹוִפים, ּדַ ֲאֻרּבֹות, ִאּלֵ כּו ָהרֹאֹות ּבָ רּו ְוָחׁשְ ְנבּוָאה ּוְברּוַח ַהּקֶֹדׁש. (שם) ְוֻסּגְ
ְרִעין ִנְנֲעלּו, ִמן יֹוָמא ל ּתַ ָהא ּכָ ָיֵתיב ֲעַלְייהּו, ּדְ א ְצָווִחין, ְוֵלית ַמאן ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ּוק, ּדִ ׁשּ  ְדָלַתִים ּבַ

ָהָנא ית ֱאּלָ א, ּוְבֵטיַלת ֲעִביַדת ּבֵ ׁשָ י ַמְקּדְ ִאְתָחַרב ּבֵ  .ּדְ

ַפל קֹול  ׁשְ יֵליּה. ּבִ יׁשּו ּדִ ְכּתִ ָכל יֹוָמא, ּבִ ֲהוֹו ַיֲהֵבי ָקָלא ּבְ י ְקטֹוֶרת, ּדַ ין ִאינּון ּכֹוְתׁשֵ ַהַטֲחָנה, ִאּלֵ
ִנים ׁשֹוָבִבים, ְוֵלית ַמאן  ָכל יֹוָמא, ׁשּובּו ּבָ א, ְצָווָחא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ָבר ַאֵחר קֹול ַהַטֲחָנה, ָקָלא ּדִ ּדָ

הּ  ח ּבָ ּגַ ַיׁשְ  .ּדְ

ח ַ ל, ְלַאְסגָּ ְוִיׁשּ יר. ּכָ ָכל יֹוָמא, ּוְמַנְגֵני ִניגּוָנא ְדׁשִ דּוָכָנא ּבְ ָסְלִקין ּבְ ין ִאינּון ּדְ יר, ִאּלֵ ִ נֹות ַהׁשּ ל ּבְ ָאה וּ ּכָ
חּו,  א. ׁשַ ָמרֹות ְלַתּתָ ָמרֹות ְלֵעיָלא, ָלֳקֵבל ִאינּון ִמׁשְ ֵקי ִמׁשְ ֲהוֹו ִמְתַחּלְ ָאה ְלֵעיָלא, ּדַ ַמְלֲאֵכי ִעיּלָ

בֹוּהַ ֲהוֹו נַ ִאלֵּ  ִמּגָ ב ּדְ בֹּהַ ִייָראּו. ְוַאף ַעל ּגַ ם ִמּגָ חּו. ּגַ ְלֵעיָלא ׁשַ ין ּדִ ְבָיכֹול, ַאף ִאּלֵ א. ּכִ ְלַתּתָ ָסא, ין ּדִ ּנָ
ֲחִלין  .ֲהוֹו ּדַ

ָהא פ ִגין ּדְ יר, ּבְ נֹות ׁשִ חּו ִאינּון ּבְ ָקן ַלֲאחֹוָרא. כַּ ’ ׁשַ ים, ֲהוֹו ְיֵדיהֹון ְמַהּדְ ד ְמטֹו ְלַנֲהרֹות ֶאֶלף ְלִוּיִ
ֲאִלין לֹון ְלַנְגָנא. ְוָאְמֵרי, (תהלים קלז) ֵאיְך  ן. ֲהוֹו ׁשָ ַתּמָ ְלָיין ַעל ִאיָלִנין ּדְ ּנֹוֵריהֹון ֲהוֹו ּתַ ֶבל, ּכִ יר ּבָ ָנׁשִ
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יר ה יהֹון ּבֹוֲהֵני ְיֵדיהֹון ְוָכְרתּו לֹון, ְוָלא ָיִכי’ ֶאת ׁשִ ּנֵ ׁשִ כּו ּבְ לּו ְלַנְגָנא, ּוְקָטלּו ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. ָנׁשְ
 .לֹון

יף, ֲהוֹו ָנְפל ּקִ ֲהָוה ּתַ אֵריהֹון, ּוֵמַהּדֹוָקא ּדְ ין ַעל ַצּוָ ֵריַחּיָ ָהא ֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ֶרְך, ּדְ ּדֶ ים ּבַ ּו ְוַחְתַחּתִ
יק לֹון, ּובָ  יֵתיּה, ְוָנׁשֵ ַטּלִ אֹוְרָחא. ְוִיְרְמָיה ֲהָוה ָלֵקיט לֹון ּבְ עֹוַתְייהּו ּבְ ֵכי ֲעַלְייהּו. ַוֲהָוה ָאַמר ֶאְצּבְ

נּו ַלה ַני, ְוָלא ֲאָמִרית ְלכֹו, (ירמיה יג) ּתְ יְך ְוגו’ ְלהֹו, ּבָ ֶטֶרם ַיְחׁשִ בֹוד ּבְ א ’. ֱאלֵֹהיֶכם ּכָ ְוַעל ּדָ
ר כו ִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדּבָ א ּבְ ָ  .’ְכִתיב, (שם ט) ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ

ֵקד, ) ָ ה, ַחד קהלת יב) ְוָיֵנאץ ַהׁשּ ֲעֵביד ִאיּבָ ָנֵציץ ִאיָלָנא ָדא ַלְבְלִבין, ַעד יֹוָמא ּדַ ִמן יֹוָמא ּדְ
ְך ִמי ִרים יֹוָמא ִניְנהּו. ּכָ ַתּמּוז ַעד ט”ְוֶעׂשְ ָאב, כ’ ז ּבְ יַנְייהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ירמיה ”ּבְ א יֹום ּבֵ
ֵקד ֲאִני רֹוֶאה ל ׁשָ  .א) ַמּקֵ

אִ  ל ֶהָחָגב, ּדְ ּבֵ ֵטל ֲעֵביַדת ְוִיְסּתַ ִאְתּבַ ַזְרָעא ְדָדִוד. ְוָתֵפר ָהֲאִבּיֹוָנה, ּדְ ְתפֹוי ּדְ ְתְיֵהב ָמטֹוָלא ַעל ּכִ
א ָצְווִחין,  ק ְלֵעיָלא. ּוְבֵני ָנׁשָ ּלַ ִאְסּתַ בֹוד, ּדְ א הּוא ּכָ י הֹוֵלְך ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמֹו, ּדָ ית ֱאָלָהָנא. ּכִ ּבֵ

הוּ  ח ּבְ ּגַ ַיׁשְ  .ְוֵלית ַמאן ּדְ

ְלַגאו. ) ָחא ּדִ ֶסף, ֲאַתר ְדַכֲהָנא ַמְקִטיר ְקטֹוֶרת ַעל ַמְדּבְ ר לֹא ֵיָרֵתק ֶחֶבל ַהּכֶ קהלת יב) ַעד ֲאׁשֶ
ּבּועַ  ד ַעל ַהּמַ ֵבר ּכַ ָ ְדַהב. ְוִתׁשּ רּוִבים ּדִ ן ּכְ ַתּמָ ים, ּדְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקֳ א הּוא ּבֵ ָהב, ּדָ ת ַהּזָ ּלַ , ְוָתֻרץ ּגֻ

ית א ַמְלכּות ּבֵ ר ּדָ ִאיְתּבַ ִוד ּדְ  .ּדָ

ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים  ַעְפָרא. ְוָהרּוַח ּתָ א, ִויֵהא ּכְ ׁשָ י ַמְקּדְ ָהָיה, ִיְתָחַרב ּבֵ ׁשֶ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
קּוָתא ְדרּוַח ְנבּוָאה ִמן ָעְלָמא ּלְ א, ְוִאְסּתַ ִכיְנּתָ א ׁשְ ר ְנָתָנּה, ּדָ  .ֲאׁשֶ

ַתח, (שם י יּוָדאי ּפָ א ְדַאְרָעא ַרּבִ ֲהוֹו ָנְטֵרי ַעּמָ ִאים ָוֳאמֹוָרִאים, ּדַ ּנָ ין ּתַ ִית, ִאּלֵ ְזעוּ ׁשְֹמֵרי ַהּבַ ּיָ ּיֹום ׁשֶ ) ּבַ
ְייהוּ  ְעְזעּון ִמּדּוְכּתַ ָרֵאל, ְוִאְזּדַ  .ְדִיׂשְ

י ַחִיל. חֹובָ  ם ַאְנׁשֵ ָבר ַאֵחר, (בראשית מז) ְוֵיׁש ּבָ ּדָ י ֶהָחִיל, ּכְ תּו ַאְנׁשֵ ֲהוֹו ְוִהְתַעּוְ א ִדְבֵני ַיֲעקֹב, ּדַ
יָנא. ִאי ילּו ִעּוּות ּדִ ט. ַקּבִ ּפָ ת ִמׁשְ ָבר ַאֵחר, (איוב ח) ָהֵאל ְיַעּוֵ ּדָ יָנא, ּכְ י ָחִיל, ְוָסְבֵלי ִעּוּות ּדִ נּון ַאְנׁשֵ

יְך ֵליהּ  ָקֵטיל ְלַבר ָנׁש, ַאֲהַדר ְוָנׁשֵ ָנָחׁש, ְלָבַתר ּדְ ָכְך אֹוְרחֹוי ּדְ י ָחִיל. ּדְ ָלא ַרֲחִמין,  ַאְנׁשֵ יכּו ּבְ ְנׁשִ
יָנא”) חילופי גרסאות(” א ִאיהּו ִעּוּות ּדִ  .ּדָ

ָהא ֶאְבָלא ָבֵכי ֵמָרִחיק. ּדְ ַמאן ּדְ י, ּכְ ַאּתּון ִאית ְלכֹון ְלִמְבּכֵ א, ָיאֹות ּדְ יׁשָ ֵני ַאְרָעא ַקּדִ ְלחּו ְלהֹו ּבְ  ׁשָ
ְנִהי ּוְמִרירּו ָלא ָמָטא לְ  ָדא ּבִ ִעיתּו ְלַטְנָפא לֹון ּוְבִכָיה ּוִמְסּפְ ין ַרְגֵליכֹון, ְוָלא ּבְ ָהא ְרַחְצּתִ כֹו. ּדְ

ָבר ַאֵחר, (שה ּדָ ַקְדִמין. ּכְ ִמּלְ ֵפם”ּכְ י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ  .ש ה) ָרַחְצּתִ

יְך, וַ  ָכל יֹוָמא, ָקֵטיל, ְוָנׁשֵ ְדֵרי ָנָחׁש, ְוָכִמין לֹון ּבְ ין ּגִ ְכִנין ּבֵ ׁשָ ַעְייִנין ִעּוּות ֲאָבל ֲאַנן ּדְ ֲאַנן ָחֵמיָנן ּבְ
ָדֵחיל ִמיַניְ  ָעא ִדיָנא. ּדְ ֵתיק, ְוָלא ּבָ יֹוֵמיהֹון ׁשָ י ּבְ י ָחִיל, ּדִ ִאינּון ַאְנׁשֵ יָנָנא, ּבְ ִאְתֲעֵביד ּבֵ ין ּדְ יהּו ַהּדִ

ֲעָברֹו ְלַההּוא ַעְלמָ  ְייהּו. ְוֵכיָון ּדַ י, ְוָלא ָיֵכיל ְלָקְייָמא ַקּמַ ִחילּו ַסּגֵ י ּדְ א, ָקְייָמא ָנָחׁש ַקּמֵ ְתיּוְבּתָ א ּבִ
ִריְך הּוא, ְוָתָבע ִדיָנא א ּבְ  .קּוְדׁשָ



Zohar Eicha – Reading for the ninth of Av 

DailyZohar.com 

ִריְך  א ּבְ ְכִתיב, (שמות כא) ְוגֹוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו מֹות יּוָמת. ָאַמר קּוְדׁשָ ְוַהּיֵיק ְקָרא ּדִ
ָחׁש, יֹוֵסף לֹא ָהָיה ִאיׁש. ְוִנְמָצא ְבָיד ח. ַאֲהַדר ְוָקֲאַמר, ’, ֹו ְוגוהּוא ַלּנָ ּכַ ּתַ ָהא ִביֵדיהֹון ָלא ִאׁשְ

ב ַההּוא ּנָ ר ּבֹו ּוְמָכרֹו ּוֵמת ַהּגַ ָרֵאל ְוִהְתַעּמֶ ֵני ִיׂשְ ֵצא ִאיׁש ּגֹוֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו ִמּבְ י ִיּמָ  .(דברים כד) ּכִ

ְתֵרי ִדיִנין יב ּבִ ִאְתַחּיָ ִניָנן, ַמאן ּדְ יָנא. ַוֲאַנן ּתָ ִנין ֲהָוה ָקְייָמא ַההּוא ָנָחׁש ְוָתַבע ּדִ י ְמָאה ׁשְ ַמּנֵ ן ּתְ , ִאְתּדָ
ל עֹוָנׁשָ  ָרה ַעל חֹוִבין, ְוַאֲהַדר ְלַקּבֵ ָהא ִמיָתה ְמַכּפְ א ַעל חֹובֹוי, ּדְ יל עֹוָנׁשָ ַקּבֵ ֲחִמיָרא. ַווי ַמאן ּדַ א ּבַ

י ֶהָחִיל, ּוסמאל ְוָנָחׁש ָקְיימּו ְלָתְבָעא ִדיָנא תּו ַאְנׁשֵ  .אֹוֲחָרא, ַווי ִדי ִהְתַעּוְ

ַההִ  ֲהוֹו ָבּה. ּבְ ל ָטִבין ּדַ ָדד ִמּכָ ֲאַרת ּבָ ּתָ א ִאׁשְ יׁשָ א ַקּדִ ַקְרּתָ ד, ּדְ י ּוְלִמְסּפֵ א ָיאֹות ָלן ְלִמְבּכֵ יא ַעל ּדָ
ל  ֲעָתא ָנַחת סמאל ּוִבְלּבֵ א ְדרֹוִמי, ְוָתַבע ׁשַ ע ַמְלּכָ ַההּוא ָרׁשָ ֵמעֹוי ּדְ ַעְלָמא, ְוָאֵעיל רּוָחא ָדא ּבְ

ֵרי ָעְלָמא,  ִאְתּבְ ח ִמן יֹוָמא ּדְ ּכַ ּתַ יָנא ָלא ִאׁשְ יֵפי ַעְלָמא. ַווי ְלָדא, ַווי ְלַעְלָמא, ִעּוּות ּדִ ּקִ יָנא ִמּתַ ּדִ
ָדא  .ּכְ

ָעְלָמא,  ַנִיְך ַעּמּוִדים ּדְ ַעְלָמא ָקְייָמא ֲעֵליהֹון, ַוֲאָנא ִמְתַעְטָרא ֲעֵליהֹון ֵאיָכה ּבָ ָקְייִמין ָסְמִכין, ּדְ
י ְלבּוׁשִ א ּבִ ׁשָ ין, ְלִאְתַלּבְ יׁשִ ותּו רּוִחין ַקּדִ ָנָחׁש, ֵהיְך ִהְתַעּוְ ותּו ַעל ְיֵדי ּדְ ָכל יֹוָמא. ֵהיְך ִהְתַעּוְ ן ּבְ

ְקָלָנא  י, ַווי ְלָדא, ַווי ְלִעּוּוָתא ָדאֻנְכָרִאין ָאֳחָרִנין, ְלֵמיַדן לֹון ּבִ  .ַסּגֵ

ָכל  יָראן, ְנִהירּו ּדְ ּפִ ָלאן ׁשַ ר ַמְרּגְ יָנא ְלֵעיָלא. ֶעׂשֶ ִאְתְמַסר ּדִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְנָתא ְדֵעֶדן, ּבְ ַמאן ָחָמא ּגֹו ּגִ
הּו ְלַבר. ְוָכל  ּלְ ִטין ְוָנְפִקין ּכֻ ׁשְ ל ִאינּון ִאיָלִנין. ִמְתּפַ ין ּכָ ְנָתא, ּבֵ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ְצָווִחין ּגִ ִאינּון ִאיָלִנין ּדְ

רּוִבים ְעְזָען, ִאינּון ּכְ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִמְזּדַ ְרָעא ּדְ י ֶהָחִיל. ּוְנטּוֵרי ּתַ ותּו ַאְנׁשֵ ִהְתַעּוְ , ָסְלִקין ְוָאְמִרין, ַווי ּדְ
ין ְנהֹוִרין א ַלֲאָפָקא ִאּלֵ  .ְוָנֲחִתין, ְוָלא ַיֲהֵבי דּוְכּתָ

ִאין ָצְווִחין ָלֳקָדמּוְתהֹון, ְוִאינּון ְנטּוֵרי חֹומֹות ַכה ִאְת  ִאין ְוַתּתָ יהֹון. ְוִעיּלָ ְלבּוׁשֵ טּו ִמּגֹו ְנהֹוִרין ּדִ ְ ׁשּ ּפַ
ַעת ּוְמַייְלָלא. נָ  ָנא ּגָ ָכאן ּוְמַייְלָלן. ַמאן ָחָמא ְלִאיּמָ יא ּבָ ַמּיָ יֵלי רּום ׁשְ ְעְזִעין, ְוָכל ַחּיָ ת ֲחתַ ְלֵעיָלא ִמְזּדַ

ֲהָדהּ  רּוב ּבַ ָנא, ְוַחד ּכְ ְעְזִעין. ָסְלַקת ִאיּמָ ְבִגְנָתא, ְוִאינּון ִמְזּדַ ְרִעין ּדִ רּוִבים, ְנטּוֵרי ּתַ י ּכְ  .ְלַגּבֵ

אִ  ר ְנהֹוִרין. ִעיּלָ ְרִעין, ּוְנָפקֹו ִאינּון ֶעׂשֶ ַטׁש ְלגֹו ּתַ י, ּבָ ָנָנא ַסּגֵ ֶכת, ׁשְ ְתַהּפֶ ין ּוְכֵהין ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
ִאין ָצְווִחין, ַווי ְלַעְלָמא, ַווי ְלָדָרא  .ְוַתּתָ

ִגְנָתא, ְוָכל ִאינּון ְנהֹוִר  ן ּבְ ּמָ ַחת לֹון ּתַ ּכָ א, ְוָלא ַאׁשְ ד ָנֲחַתת ִאיּמָ ים, ּכַ ַתּנִ ד ּכְ ין ֲאַנן ָיאֹות ָלן ְלִמְסּפֵ
ַעת ּוְמַייֶלֶלת. ִאינּון כְּ  ֵדין ּגָ ָעאן ּוְמַייְלָלן, ּכְ ְתִחין ּובּוְסִמין, ּגָ ָכאן ּוְמַייְלָלן, ּפָ ְרִעין ּבָ רּוִבים ְנטֹוֵרי ּתַ

א, ְוַעל ִעּוּוָתא ָדא י ַעל ּכֹוּלָ ה ָיאֹות ָלן ְלִמְבּכֵ ה ְוַכּמָ ּמָ ְבִכּיָה, ֲאַנן ַעל ַאַחת ּכַ  .ּבִ

ַתח, (בראשית נ) ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ְוגו ע ַאֶחיךָ ’ תּו ּפְ ׁשַ א ָנא ּפֶ ’ ְוַחָטאָתם ְוגו (שם) ָאָנא ׂשָ
יָון ּדְ  ר ַעל חֹוַבְייהּו. ּכֵ א, ּוְמַכּפֵ ר ּכֹוּלָ ָרם ֵאָליו. חֹוָבא ֵליּה ֲעָבדּו, ְוהּוא ְמַכּפֵ ַדּבְ ְבּךֹ◌ִָ יֹוֵסף ּבְ ִאיהּו ַוּיֵ

י י ֶהָחִיל. ִעּוּות ַהּדִ תּו ַאְנׁשֵ י, ֲהָוה ְלִאינּון ָמֵחיל, ַמאן ִאית ֵליּה ְלָתְבָעא ַעל חֹוַבְייהּו. ֱהֵוי ְוִהְתַעּוְ ן ַסּגֵ
י ֶהָחִיל, ַווי ָלן, ַמאן ְיַנֵחם ָלן  .ַאְנׁשֵ



Zohar Eicha – Reading for the ninth of Av 

DailyZohar.com 

ית ּדִ  א ַעּוִ ְרַכת ְוָעְרַקת, ַוֲאָזַלת ָלּה, ּוְבִגין ּדָ ָנא ִאְתּתָ ָהא ִאיּמָ ִגין ּדְ יָנא ָדא. ּבְ אי ֲהָוה ִעּוּות ּדִ יָנא ַאּמַ
ְלחֹוָדָהא ַההּוא ּדְ  ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ִאׁשְ ח, ּדְ ּכַ ּתַ יֵדיּה, ְוַיְטִעין ִאׁשְ ִיְמֵחי ּבִ ָטָנא ֲעָלָנא, ְוָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ ַאׂשְ

ָנא ִאיּמָ יּקּוֵני ּדְ ל ּתִ יָדָהא ּכָ א ִאְתְמָסרּו ּבִ  .ֲעָלָנא ַטֲעָנָתא. ַעל ּדָ

ַכא א ִהיא ּבָ ין ָאֳעַלת לֹון. ַעל ּדָ ּוַרת ַהּדִ ן. ְלגֹו ִמׁשּ ּמָ ַחת ּתַ ּכְ ּתַ ָנא ִאׁשְ ִאּלּו ִאיּמָ א ִהיא ּדְ ת, ַעל ּדָ
ן ִציאּו ַעל ַמּגָ ּתֵ דִאְתְקָטלּו, ּוְדִאׁשְ לּו, ּוְ ִאְתּגָ ָנָהא ּדְ  .ְמַייְלָלא, ַעל ּבְ

ֵעיֶכם  ִתיב, (ישעיה נ) ּוְבִפׁשְ א ּכְ הּו. ְוַעל ּדָ ַחת, ַוֲעֵביד ַההּוא ָנָחׁש ְרעּוֵתיּה ּבְ ּכְ ּתַ ּוְבִהיַנְייהּו ָלא ִאׁשְ
חָ  ּלְ ֶכם. ׁשֻ ָחה ִאּמְ ּלְ ֲעָתא, ׁשֻ ַההּוא ׁשַ ָבה ָבָדד ּבְ ִדיֵניכֹון. ֵאיָכה ָיׁשְ ֵהא ְזִמיַנת ּבְ ָלא ּתְ ֶכם, ּדְ ה ִאּמְ

יָנא ָנָהא, ּוְבִגיָנּה ִאְתְקַרע ּדִ ִאיִהי ֲהַות ָנְסָבה ַטֲעַנת ּבְ  .ּדְ

ין ָאֳחָר  ְלבּוׁשִ א ּבִ ׁשָ ן ֵעֶדן, ְלִאְתַלּבְ ָלן ְנָפקּו ִמּגַ ר ַמְרּגְ ין ִאְתְמָסרּו ְוַכה ִאינּון ֶעׂשֶ הּו ְלבּוׁשִ ּלְ ִנין, ּכֻ
ב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ׁשָ ְכִתיב ַוּיָ ִאיהּו ְראּוֵבן. ּדִ ר ַחד, ּדְ יָדא ְדָנָחׁש, ּבַ  .ּבִ

דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ֵזיב. ְוָדא ִאיהוּ ַרּבִ ּתְ ֵביָרא, ְוִאׁשְ ס ִאיהוּ ּבְ יַהב ֵעיָטא ְלִמְרֵמי ְלֵביָרא, ִאיְתּפַ , ְוַעל ּדִ
ְראּוֵבן ְמֵתיּה ּדִ ֵזיַבת ִנׁשְ ּתְ ֵביָרא, ְוִאׁשְ ָפׂשּוהּו ְלִמינּות, ִויֲהבּוהּו ּבְ ד ּתְ  .ּכַ

 


