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ה רָׂ ֵטֵבת ֲעשָׂ ל יֹום הּוא בְּ  צֹום שֶׁ

י ים ָאנּו כִּ ַטֲערִּ צְּ נֻּּיֹות ַעל מִּ עָׂ רְּ יּו פֻּ הָׂ  ַבּיֹום בֹו שֶׁ

יו ל ַחּיָׂלָׂ ךְּ  נבוכדנצאר שֶׁ לֶׁ ל מֶׁ בֶׁ  בָׂ

לּו ץ עָׂ רֶׁ אֶׁ ֵאל לְּ רָׂ  יִּשְּ

צּו בֹּש רָׂ כְּ ת לִּ ַליִּם אֶׁ ה יְּרּושָׂ דֹושָׂ  ַהקְּ

ּלּו ַאךְּ  יא גִּ הִּ ת שֶׁ פֶׁ קֶׁ ה מֻּ ה חּומָׂ צּורָׂ  ּונְּ

ֵכן מּו לָׂ צֹור שָׂ ה מָׂ יבָׂ בִּ סְּ  מִּ

אּו רְּ קָׂ ם וְּ עָׂ ּה לָׂ תֹוכָׂ בְּ א יֹוֵצא ֵאין" שֶׁ  "ּובָׂ

ב עָׂ ֵבד רָׂ ת ֵהֵחל כָׂ דֶׁ רֶׁ ַליִּם לָׂ ירּושָׂ  בִּ

ים שִּ ַטף ֲאנָׂ ם ַשֲאלּו וְּ חֶׁ   ּוַמיִּם לֶׁ

ַסר לֹּא' וה ּיָׂד מָׂ ת מִּ יר אֶׁ עִּ אֹוֵיב הָׂ  לָׂ

י ה כִּ כָׂ א חִּ מָׂ זֹּר שֶׁ ם ַיחְּ עָׂ ש הָׂ דָׂ קְּ ַהמִּ ַרב לֹּא וְּ  יֶׁחְּ

בּו ַאךְּ  ם רָׂ ֵאיהֶׁ ל ֲחטָׂ ֵאל שֶׁ רָׂ שְּ   יִּ

י רּו לֹּא כִּ מְּ  ל-ֵהא ּתֹוַרת ַעל שָׂ

ה ה ֲעבֹודָׂ ּלּוי, זָׂרָׂ יֹות גִּ יכּות ֲערָׂ פִּ ים ּושְּ מִּ  דָׂ

ַאת ַגם נְּ שִּ נָׂם בְּ יּו חִּ ים הָׂ אִּ  חֹוטְּ

ֵכן נּו לָׂ קְּ ים ּתִּ מִּ  ֲחכָׂ

יֹום בְּ ים ָאנּו זֶׁה שֶׁ מִּ  צָׂ

ה שּובָׂ ים ַבּתְּ ֲהרִּ ַהרְּ ת, מְּ אֶׁ ים וְּ אִּ ים ַהֲחטָׂ נִּ ַתקְּ  מְּ

ה ֵהרָׂ מְּ ה ּובִּ ַזכֶׁ שּוב נְּ ּיְּ ּיּון' ה שֶׁ ים ַלצִּ ַרֲחמִּ   .בָׂ

 :ל"חז ּדְִבֵרי ֶאת ַהְסּבִיִרי

ל" ֵאינוֹ  ּדֹור כָּ יו ִנְבנֶׁה שֶׁ ש ֵבית) ְביָּמָּ ( ַהִמְקּדָּ

יו ַמֲעִלין לָּ ְחִריבוֹ  הּוא ְכִאּלּו עָּ  "הֶׁ
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ה מָׂ ֵרב נּוַכל בְּ קָׂ ת לְּ נְּ  אֶׁ  ַיןבִּ

ש ֵבית דָׂ קְּ  ?ַהמִּ


