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ואמר ,ר ר ר ר ּב ּב ּב ּב י י י י  ּפ תח  חזק ּי ה  ©¦¦§¦¨¨©§¨©
מב ) למ ׁש ּס ה (ישעיה  נתן  ¨¦§¦©¨¦מי 

הלא  לבזזים  וי ׂש ראל  Ÿ§¦§¨¥§Ÿ§¦£Ÿ£©יעקב 
וג ֹו '. ראה ה ' מ ּז מן ּב א  , §Ÿ§¥¦§©

ה ּמ ק ּד ׁש , ּב ית  ¨§¦©¥©¡¤¤ׁש ּנ חרב 
ּב ע ֹו לם  ׁש ֹו ר ֹו ת  לא  ¨¨Ÿ¨§©ה ּב רכ ֹו ת 
נמנע ֹו ת  ּכ ביכ ֹו ל  ¨§¦¨§¦¨§¦§ונמנע ֹו ת ,
א ֹו תן  וכל  ּו מ ּט ה , ¨¨§¨©¨§©¦מ ּמ עלה 
ה ּת ח ּת ֹו נ ֹו ת  ה ּד רג ֹו ת  §©©¨§©¨§ׁש אר 
וה ֹו לכ ֹו ת  §§§©§¦מת ּג ּב ר ֹו ת 
מ ּׁש ּו ם  י ׂש ראל , על  ¦¥¨§¦©§§ו ׁש ֹו לט ֹו ת 

ּב חטאיהם . ּג רמ ּו  ¤¥¨£©§¨¥¤ׁש הם 

מתי ּׁש בים ה ה ה ה ּפ ּפ ּפ ּפ ס ס ס ס ּו ּו ּו ּו ק ק ק ק  אין  ה ּז ה  ©¨©¤¥¦§©§¦
נתן  מי  ׁש ּכ ת ּו ב  ©¨¦¨¤¨¨§ּד בריו ,
ׁש אמר  ּכ יון  יעקב . ©¨¤¨¥Ÿ£©¨¦§¦למ ׁש ּס ה 
יעקב  למ ׁש ּס ה  נתן  Ÿ£©¨¦§¦©¨¦מי 
ל ֹו ? חטאנ ּו  ּז ה  מה  ¨¨¤©¥¨§¦§וי ׂש ראל ,
ל ֹו ! חטא ּו  להי ֹו ת  צרי ךְ  §¨§¦¦¨¨̈היה 
מה ּו  ל ֹו , חטאנ ּו  אמר  ©¨¨©¨¦§ואם 
צרי ךְ  אבינ ּו  ולא  אב ּו ? ¦¨¦¨Ÿ¨§Ÿ§ולא 

§¦להי ֹו ת !

ׁש ּנ חרב א א א א ּל ּל ּל ּל א א א א  ּב ׁש עה  ¤¨§¨¨¤¤¡©
ההיכל  ונ ׂש רף  ¨¥©©§¦§¨§¦©ה ּמ ק ּד ׁש 
אל ךְ  אמרה : ּב ּג ל ּו ת . ע ּמ הם  וללכת  מ ּמ ק ֹו מ ּה  להעקר  ה ּׁש כינה  רצתה  הגלה , ¥¥¨§¨¨©¤¨¦¤¤¨§¨§¦¥¨¥§¨¦§©¨§¨¨§¨¨¨§והעם 
ע ֹו בדים  ׁש הי ּו  והלו ּי ם  ה ּכ הנים  מק ֹו מ ֹו ת  את  ואפקד  והיכלי , ּב יתי  את  לרא ֹו ת  ¦§¨¤¦¦§©§¦£Ÿ¤§©Ÿ§¤§¦¨¥§¦¥¤§¦¨¦ּ̈ב רא ׁש ֹו נה 

¦¥§ּב ביתי .
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ּב א ֹו ת ּה אמר אמר אמר אמר  אלעזר , ר ּב י  ¨©©¦¤§¨¨§¨
ּכ נסת  הס ּת ּכ לה  ¤¤§¨§©§¦¨ׁ̈ש עה 
את  וראתה  למעלה  ¤¨£¨§¨§©§¥¨§¦י ׂש ראל 
מ ּמ ּנ ה  מס ּת ּל ק  ¨¤¦¥©§¦¨§©ּב על ּה 
ירדה  למעלה . ¨§¨¨§©§¨§©§למעלה 
ל ּב ית  נכנסה  ¦©©¨§§¦¨©§למ ּט ה ,
א ֹו תם  ּב כל  ¨¨§¨§©§¦§והס ּת ּכ לה 
ק ֹו ל  ונ ׁש מע  ©§¦§§©ה ּמ ק ֹו מ ֹו ת ,
ק ֹו ל  ונ ׁש מע  למעלה , ©§¦§¨§©§¨§©§למעלה 

ׁש ּכ ת ּו ב  זה ּו  לא )למ ּט ה . (ירמיה  §©¨¤¤¨
ּב כי  נהי  נ ׁש מע  ּב רמה  ¦§¦§¨§¦¨¨§ק ֹו ל 
על  מב ּכ ה  רחל  ©¨©§¥¨¦§©תמר ּו רים 

ּו באר ּו ה . וג ֹו ', ¨£¥§¨¤ּ̈ב ניה 

ל ּג ל ּו ת ,ּכ ּכ ּכ ּכ יון יון יון יון  ׁש ּנ כנסה  ¥¨¤¦§§¨©¨
וראתה  העם , על  ¨£¨§¨¨©¨§©§¦הס ּת ּכ לה 
ור ֹו מסים  א ֹו תם  ¦§§¨¦£¤ׁש ּד ֹו חקים 
ׁש אר  רגלי  ּב ין  ּב ּג ל ּו ת  ¨§¥§©¥¨©¨א ֹו תם 

אמרה : אז  מב )הע ּמ ים . (ישעיה  ¨©¦¨¨§¨
נ  וג ֹו '.מי  יעקב  למ ׁש ּס ה  תן  ¦¨©¦§¦¨©£Ÿ§

ז ּו  ה ' הלא  א ֹו מרים : Ÿ£¦§¥§והם 
א ֹו מרת : והיא  ל ֹו . ¤¤¦§¨̈חטאנ ּו 
ולא  הל ֹו ךְ  בדרכיו  אב ּו  Ÿ¨¦§¨¨¨§Ÿ§ולא 

ּב ת ֹו רת ֹו . ¨§§ׁ̈ש מע ּו 

ה ּק ד ֹו ׁש ּו ּו ּו ּו ב ב ב ב ׁש ׁש ׁש ׁש עה עה עה עה  ׁש עתיד  §¨¨¤¨¦©¨
ע ּמ ֹו , את  לפקד  ה ּו א  ©¤Ÿ§¦ּ̈ב ר ּו ךְ 
מן  ּת ׁש ּו ב  י ׂש ראל  ¦¨¥¨§¦¤¤§ּכ נסת 

ּב רא ׁש ֹו נה . Ed`[ה ּג ל ּו ת  KExA WFcTd Dl xnF`[. ּב התחלה י ּב נה  ה ּמ ק ּד ׁש  ׁש ּב ית  ּכ די  ל ּב ית  ּת לכי  : ©¨¨¦¨¥¨©¨¨¥§¦©©¦§¥¤¥©¦§¨¦¨¤©©§¨¨
ּב יתי  אל ךְ ? מק ֹו ם  לאיזה  וא ֹו מרת : ׁש בה  היא  העפר . מן  ק ּו מי  ה ּו א : ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  ל ּה  ¦¥¥¥¨¤¥§¤¤§¨¨¦¨¨¤¦¦¨¨©¨©Ÿ§ויאמר 

ּב א ׁש . נ ׂש רף  והיכלי  ¥¨©§¦¦¨¥§¥̈חרב ,

xn`xn`xn`xn`zqpM zlMYq` `YrW `iddA xfrl` iAx ¨©¦¦¤§¨¨§©¦©§¨¦§©¨©§¤¤
DPn wNYq` DlraC z`nge `Nirl l`xUi¦§¨¥§¥¨§¨©§©£¨¦§©©¦¨

`Nirl `Nirl`ziaA zl`r `Yzl zzgp , §¥¨§¥¨¨£©§©¨¨©§¥¨
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(`ldMan lgx mixExnz ika idp rnWp dnxA lFw§¨¨¦§¨§¦§¦©§¦¨¥§©¨
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הּואׁשעד עד עד עד  ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ©¤©¨¨
ה ּמ ק ּד ׁש  ּב ית  את  ¨§¦©¥¤¤§¦יבנה 
את  ויתקין  ¤¦§©§¨¦ּ̈ב רא ׁש ֹו נה 
קרית  את  ויבנה  ©§¦¤¤§¦§¨¥©ההיכל 
יקים  ּכ ךְ  ואחר  ¦¨¨©©§¦©¨§יר ּו ׁש לים ,
ׁש ּכ ת ּו ב  זה ּו  העפר . מן  ¨¤¤¨¨¤¦¨א ֹו ת ּה 

קמז ) ה '(תהלים  יר ּו ׁש לים  ¦©¨§¥ּב ֹו נה 
יר ּו ׁש לים  ּב ֹו נה  ¦©¨§¥§וג ֹו '.
נדחי  ּכ ךְ  ואחר  ¥§¦¨©©§¨¦ּ̈ב רא ׁש ֹו נה ,
ל ּה : ויאמר  יכ ּנ ס . ¨©Ÿ§¥©§¥¨§¦י ׂש ראל 

נב ) ק ּו מי (ישעיה  מעפר  ¦¨¨¥¦£©§¦התנערי 
ויכ ּנ ס  וג ֹו '. יר ּו ׁש לם  ¥©¦§¦¨¨§¦§ׁש בי 
זה ּו  י ׂש ראל . ּג ל ּי ֹו ת  ¤¥¨§¦ª¨¤את 
- ה ' יר ּו ׁש לים  ּב ֹו נה  ¦©¨§¥¨¤ׁש ּכ ת ּו ב 
נדחי  - ּכ ךְ  ואחר  ¥§¦¨©©§¨¦ּ̈ב רא ׁש ֹו נה ,

וכת ּו ב  ה ּמ תים , תח ּי ת  ז ֹו  לע ּצ ב ֹו תם , ּו מח ּב ׁש  לב  ל ׁש ב ּו רי  הר ֹו פא  ואז  יכ ּנ ס . (יחזקאל י ׂש ראל  ¦§¨¥§©¥§¨¨¥¦§¥¥§©¥§©§¨§¦©©¥¦§¨
ואמן .לו ) אמן  לע ֹו לם  ה ' ּב ר ּו ךְ  וג ֹו '. ּת לכ ּו  ּב ח ּק י  א ׁש ר  את  וע ׂש יתי  ּב קר ּב כם  א ּת ן  ר ּו חי  ¥¨§¥¨¨§¨§¥¥©ª§¤£¥¦¦¨§¤§§¦§¥¤¦¤§ואת 
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