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לתשעה 
חלק ב'באב

חגיגה ע "ב)במסכת טו מזרועי(דף קלני מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם  בזמן אומר  בני מאיר :
רואים אנו מכאן שנשפך. צדיקים  של  דמן  על וחומר  קל רשעים  של דמן על  מצטער  הוא ברוך הקדוש  כך אם 

ישראל . של  בצערן משתתף  שהקב "ה

רבה  ה')ובמדרש  פסקה ב' פרשה כן (שמות  מרגיש, חבירו  בראשו אחד חשש  אם  הללו  התאומים  מה ינאי א "ר וז "ל: ,
כביכול, הקב "ה צא)אמר  בצרה".(תהלים אנכי "עמו 

האלהים ", אל שועתם  "ותעל במצרים להקב"ה , אלא קוראים אינם  צרה להם כשיש בצרה? אנכי עמו מהו  אחר , דבר
ואומר רבים וכאלה ה '", אל ישראל בני "ויצעקו סג )בים, אתה(ישעיה אי למשה הקב"ה  א "ל צר", לו  צרתם "בכל

כביכול הקוצים  מתוך עמך מדבר שאני ממקום יודע הוי בצער, שרוים  שישראל כשם בצער שרוי שאני  מרגיש
עכ "ל . בצערן , שותף אני

ע "ב) ב' דף שמות (פרשת שמות ספר זוהר

        

ּפ תח,ר בּ י א ')ׁש מעוֹ ן היה (יחזקאל ה', דּ בר היה היה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
ּת רי ע "ב)היה ב' אית (דף ותוּ  אמאי. זמני ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אמאי ל  הוה, מהימנא נביאה יחזקאל אי ׁש אלה, ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
בּ היכליּה  ליּה  אעיל דּ מלכּ א  מאן דּ חמא, מה  כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַגּ לּ י
יחזקאל  ודּ אי אלּ א דּ חמי. רזין לגלאה ליּה  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאית
בּ מהימנוּ תא  דּ חמא מה וכל  הוה, מהימנא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנביאה

וּ בר  דקוּ ד איהוּ , מה ׁש וּ תא כּ ל גּ לּ י הוּ א  בּ רי ׁש א ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
.אצטרי וכלּ א  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְדּ גלּ י,

      

על אמר אף צערא למסבּ ל דּ רגיל מאן ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מטלנוֹ י, סביל  צערא, ׁש עתא לפוּ ם דּ אתי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַגּ ב

חיי  כּ ל ולא והוה בּ צּ ער, רגיל דּ לא מאן אבל ׁש , ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
איהוּ  דּ א  צערא, ליּה  ואתי ועידוּ נין, בּ תפנוּ קין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיוֹ מוֹ י

למבכּ י . אצטרי דּ א ועל ׁש לים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַצערא

 ּהווֹ ,כ בּ צערא  רגילין למצרים, נחּת וּ  כּ ד ישׂ ראל, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌
בּ צערא  אבוּ הוֹ ן ז כּ אה דּ ההוּ א  יוֹ מ וֹ י כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

תח,רי מע(א היה(יחזקאל ה '. דבר  היה היה ְְִִַַַָָָָָֹֹ
 א לאל, י ועד מה?  ל עמי ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹהיה
ראה? מה ל ה לה  היה,  נאמ הביא  ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָיחזקאל
לגת ל י ,להיכל  תא מכניס לה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמי
,נאמ נביא היה חזקאל ו אי אא  ראה ? ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָסדת
ל  תבר אמנה, ראה הא ראה  מה ְְֱִֶֶֶַָָָָָָוכל
והל  ה, מה ל ה ה א  ה א  ר דְִִֶַַַָָָָָֹה

.ְַֻהצר

באמר על א צער, לסל רגיל מי , מע ר י ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹ
.ח ולא  אמ סבל צער , עה לפי ְְִֵֵֶַַַָָָָֹא
 קיתפנ היה  ימיו וכל צער , רגיל א  מי ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹאבל
צרי זה ועל , ל צער  זה  צער  ל בא  ,ני ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוע

ְִלבת.

 הרי צער , רגילי  הי למצרי רד י ראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
סבל  ולכ בצער, הי ה יק  אביה תא ימי  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
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אבל  יאוּ ת. כּ דקא גּ לוּ תא סבל וּ  דּ א ועל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲהוה,
הוה  הה וּ א ׁש לים, צערא הוה ההוּ א  דּ בבל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָגּ ל וּ תא

עליּה . בּ כאן ותּת אין דּ ע לּ אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַצערא 

    

ל"ג)דּ כּת יב,ע לּ אין: חוּ צה (ישעיה צעק וּ  אראלּ ם הן ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
דּ כּת יב, ּת ּת אין: קל"ז)וגוֹ '. נהרוֹ ת (תהלים  על  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

י  ׁש ם דּ בבל .בּ בל גּ לוּ תא על בּ כוּ  כּ לּ ה וֹ ן וגוֹ ' ׁש בנוּ  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
דּ כּת יב, מלכין בּ תפנ וּ קי דּ הווֹ  בּ גין  טעמא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי

ד') וגוֹ '.(איכה היקרים  צ יּ וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

דכתיב,[אית מאי יצחק , רבּ י אמר דּ תנן  דגרסי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ט ') אלּ א,(ירמיה  ונּ הי. בּ כי אא ההרים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַעל

טוּ ריּ א  אינּ וּ ן וּ מאן דּ עלמין. רמיא טוּ ריּ א  אינּ וּ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין
בּ פז ] המסלּ אים היקרים ציּ וֹ ן בּ ני אינּ וּ ן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרמיא,

קדליהוֹ ן וה  על בּ ריח יּ א בּ גלוּ תא, נחּת ין הווֹ  ּת א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ בבל, בּ גלוּ תא עאלוּ  וכד לאחוֹ רא. מהדּ קן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִוידיהוֹ ן

קוּ ד ח  דּ הא לעלמין, קיּ וּ מא להוּ  לית  דּ הא ׁש א ׁש יבוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
י  ולא לוֹ ן, ׁש ביק הוּ א  לעלמין .בּ רי בּ ה וֹ ן ׁש גּ ח  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

  

קרא ותנינן, ׁש עתא  בּ ההיא ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ יליּה ,קוּ ד  ּפ מליא לכל הוּ א  בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

קדּ י  רתיכין וּ מוכל חילי ּה  וכל רייתיּה ,ׁש ין, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ  חילא וכל אּת וּ ן ורברבנוֹ י, מה לוֹ ן, ואמר ׁש מ יּ א, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ואּת וּ ן  דּ בבל , בּ גל וּ תא רחימאי בּ ני וּ מה הכא , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ ין
הדא  עּמ כוֹ ן. ואנא לבּ בל, כּ לּ כוֹ ן חוּ תוּ  קוּ מוּ  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָהכא,

דּ כ ּת יב, מ"ג)ה וּ א ׁש לּ חּת י (ישעיה  למענכם  ה' אמר כּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  דּ א בבלה, ׁש לּ חּת י  למענכם וגוֹ '. ׁש א בבלה ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רתיכין  כּ ל  א לּ ין כּ וּ לם, בריחים וה וֹ רדּת י  הוּ א. ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עלּ אין .וּ מ ׁש ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ו כּ ד  ׁש מ יּ א , אתּפ ּת חוּ  לבּ בל, רוּ ח נחּת וּ  ׁש ראת ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קדּ י  מה נבוּ אה כּ ל וחמא יחזקאל , על ׁש א  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וכל  הכא, מאריכוֹ ן הא  לישׂ ראל, לוֹ ן ואמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ חמא,
לא  בּ יניכוֹ ן. למידר  דּ את וּ  וּ רּת יכוּ , ׁש מ יּ א ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵחילי
דּ חמא, מה כּ ל לגלּ אה  דּ אצטרי עד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהימנוּ הוּ ,
כּ לּ א  דּ גלּ י מה יּת יר, גּ לּ י ואי . ּכ וארא , ּכ ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוארא
ׁש מעוּ  וכד חדוּ . , ּכ ישׂ ראל דּ חמ וּ  כּ יון .ִאצטרי◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

חיי  לא דיחזקאל, מּפ וּ מיּה  גּ לוּ תהוֹ ן מ לּ ין  על  ׁש וּ  ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌
דקוּ ד  ידעוּ  דּ הא לוֹ ן .כּ לל, ׁש ביק  לא הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ ר  דּ גלּ י  מה גּ לּ י .וכל ׁש וּ תא  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

צער היתה ההיא  בל לת אבל  ראי. ה לת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָאת
עליו.  כ ניותח ני עלי הער תא ,לְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

 ניב,עלית(לג וג'.(ישעיה חצה  צעק  ארא ה ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֻ
תב , ניח(קלז  בל (תהלי נהר ת  על ְֲִֶֶַַַָָ

? עה מה בל. לת על  כ  וכ ,'וג  בני  ְְְֶַַַַַָָָָָָָֻ
תב ,מלכי תפנ קי   הי ד)י צ  (איכה  ני  ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

.'וג ְְִַָהיקרי

ב[ית  מה יצחק, רי אמר ,נינ רסי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ט) אה(ירמיה א א ונהי? כי א א ההרי ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָעל

 הרי  תא ה מי .למי הע ל רמי הרי ִִִִִֵֵֶָָָָָָה
ועכו ז] איהמס היקרי  וצ ני  א ?ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻרמי
 וידיה ,אר צ על רחי ע ללת   רדיי ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהי

וכא ר  לאחר. חב(נכנס )מהק ת  בל, לגלת ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָֻ
ה א  ר  דה הרי  ,למילע  ק לה  איְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.למילע  ה ייח ולא  , ת א ְְְִִֶַַַָָָָֹעזב

, נינודה קרא  עה תא ,מע ר י אמר  ְְְִִִַַַָָָָָָָָ
הרבת וכל , המליא  לכל הא  רְְְְֶֶַַַָָָָָָ
חיל  וכל  גד ליו מחנתיו  חילתיו  וכל ְְְְֲֵֵַַָָָָָהדת,
ני  מה ?א יע א מה  :לה ואמר  ,מיְִִֶֶַַַַַַָָָָָָה
לבבל, כ רד מק ?א וא בל , גלת ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָֻאהבי

תב  זה .כ ע מג)ואני למענכ (ישעיה  ה ' אמר  ה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
זה  בבלה  חי למענכ .'וג בבלה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָחי
ל  אה    בריחי והרדי  הא. ר דְְִִִֵֶַַָָָָָֻה

.ניהעלי והחנת ְְְֲִֶֶַַַָָהר בת

 רדאהנב ורתה , מיה ח נפ לבבל, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ראה, מה ל וראה יחזקאל, על ְְְְֵֶֶַַָָָָָָקד ה
חילת וכל , א  נכאד הרי  ליראל: לה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
האמינ לא  .יניכ לדר א מרבתיו מיְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה
, וארא ראה , מה ל  לגת   הצטר עד ,ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל
 יו .הצר ה  מה ל  י תר  ה וא . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוארא
מי  דברי מעכ .מח יראל ,  ראְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
ידע הרי לל, תל על  ח לא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹיחזקאל,
 ה מה וכל ,תא עזב  לא  ה א  ר  דהְִֶֶַַַָָָָָָֹ

רת. ְִִָה 

       

ׁש כינּת א ותנינן  ּת מן גּ לוּ , דּ י שׂ ראל אתר בּ כל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מה  דּ מצרים בּ גלוּ תא  והכא  עמהוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה 
דּ כּת יב  כּ יון וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני ׁש מ וֹ ת ואלּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב,
אצטרי אּת וֹ  הבּ אים יעקב, את מהוּ  י שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
רתיכין  אינּ וּ ן ישׂ ראל  בּ ני  ׁש מ וֹ ת אלּ ה א לּ א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלמימר.

ׁש כינּת א,וּ מ בּ הדי יעקב, עם  דּ נחּת וּ  ע לּ אין, ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ מצרים א ')בּ גלוּ תא י שׂ ראל (שמות בּ ני ׁש מ וֹ ת  ואלּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אי  יעקב את מצרימה בּ א וּ .הבּ אים וּ בית וֹ  ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌

             

ׁש עּת א אחרינא]ׁש נא [לי בּ יּה  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ואמר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ סיּ עּת א  ׁש לימ ּת א חדוותא ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחדוּ 

רעוּ תא עאל מנייהוּ חד וכל עּמ הוֹ ן דּ הוּ ה דּ מאריהוֹ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קדוּ נפ למיסר סגיא בּ רחימ וּ תא דלבּ יה  על ׁש תא ׁש יּה  ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

.דּ גלּ י מה כּ ל יחזקאל גּ לּ י כּ וּ בגין דּ מאריהוֹ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נינל ,וב מק ראלי, כינההת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
 הע. תוכאגל במהמצרית?ואלה ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

מה,יראל ני תביו '.וגיראל ני מת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
אה,אא!למרהצטר אתה אי ?יעקבאתזה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מחנ תמרבתאת ה ,יראל ני מת ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
 ניעלירד יעקבע כינהעתהלג מצרי. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

יעקבאתמצרימהה אי יראל ני מתואלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
איביתבא. ִֵָ

י רסי:י ואמר ר מעתהאעהח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
רהדסעגלל למהמחהיראל  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

לרצ הכניס מה אחדוכל ,עה היהה א ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
,יתר ה ק על נפלמסרגד להאהבה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
 מהי ל יחזקאלהמה. ְְִִִֶֶֶַָָָָ
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אבל  יאוּ ת. כּ דקא גּ לוּ תא סבל וּ  דּ א ועל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲהוה,
הוה  הה וּ א ׁש לים, צערא הוה ההוּ א  דּ בבל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָגּ ל וּ תא

עליּה . בּ כאן ותּת אין דּ ע לּ אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַצערא 

    

ל"ג)דּ כּת יב,ע לּ אין: חוּ צה (ישעיה צעק וּ  אראלּ ם הן ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
דּ כּת יב, ּת ּת אין: קל"ז)וגוֹ '. נהרוֹ ת (תהלים  על  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

י  ׁש ם דּ בבל .בּ בל גּ לוּ תא על בּ כוּ  כּ לּ ה וֹ ן וגוֹ ' ׁש בנוּ  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
דּ כּת יב, מלכין בּ תפנ וּ קי דּ הווֹ  בּ גין  טעמא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי

ד') וגוֹ '.(איכה היקרים  צ יּ וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

דכתיב,[אית מאי יצחק , רבּ י אמר דּ תנן  דגרסי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ט ') אלּ א,(ירמיה  ונּ הי. בּ כי אא ההרים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַעל

טוּ ריּ א  אינּ וּ ן וּ מאן דּ עלמין. רמיא טוּ ריּ א  אינּ וּ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִאלּ ין
בּ פז ] המסלּ אים היקרים ציּ וֹ ן בּ ני אינּ וּ ן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרמיא,

קדליהוֹ ן וה  על בּ ריח יּ א בּ גלוּ תא, נחּת ין הווֹ  ּת א ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ בבל, בּ גלוּ תא עאלוּ  וכד לאחוֹ רא. מהדּ קן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִוידיהוֹ ן

קוּ ד ח  דּ הא לעלמין, קיּ וּ מא להוּ  לית  דּ הא ׁש א ׁש יבוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
י  ולא לוֹ ן, ׁש ביק הוּ א  לעלמין .בּ רי בּ ה וֹ ן ׁש גּ ח  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

  

קרא ותנינן, ׁש עתא  בּ ההיא ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ יליּה ,קוּ ד  ּפ מליא לכל הוּ א  בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

קדּ י  רתיכין וּ מוכל חילי ּה  וכל רייתיּה ,ׁש ין, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ  חילא וכל אּת וּ ן ורברבנוֹ י, מה לוֹ ן, ואמר ׁש מ יּ א, ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ואּת וּ ן  דּ בבל , בּ גל וּ תא רחימאי בּ ני וּ מה הכא , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ ין
הדא  עּמ כוֹ ן. ואנא לבּ בל, כּ לּ כוֹ ן חוּ תוּ  קוּ מוּ  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ָהכא,

דּ כ ּת יב, מ"ג)ה וּ א ׁש לּ חּת י (ישעיה  למענכם  ה' אמר כּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קוּ ד  דּ א בבלה, ׁש לּ חּת י  למענכם וגוֹ '. ׁש א בבלה ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רתיכין  כּ ל  א לּ ין כּ וּ לם, בריחים וה וֹ רדּת י  הוּ א. ְבּ רי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עלּ אין .וּ מ ׁש ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ו כּ ד  ׁש מ יּ א , אתּפ ּת חוּ  לבּ בל, רוּ ח נחּת וּ  ׁש ראת ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קדּ י  מה נבוּ אה כּ ל וחמא יחזקאל , על ׁש א  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וכל  הכא, מאריכוֹ ן הא  לישׂ ראל, לוֹ ן ואמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ חמא,
לא  בּ יניכוֹ ן. למידר  דּ את וּ  וּ רּת יכוּ , ׁש מ יּ א ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵחילי
דּ חמא, מה כּ ל לגלּ אה  דּ אצטרי עד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהימנוּ הוּ ,
כּ לּ א  דּ גלּ י מה יּת יר, גּ לּ י ואי . ּכ וארא , ּכ ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָוארא
ׁש מעוּ  וכד חדוּ . , ּכ ישׂ ראל דּ חמ וּ  כּ יון .ִאצטרי◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

חיי  לא דיחזקאל, מּפ וּ מיּה  גּ לוּ תהוֹ ן מ לּ ין  על  ׁש וּ  ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌
דקוּ ד  ידעוּ  דּ הא לוֹ ן .כּ לל, ׁש ביק  לא הוּ א בּ רי ׁש א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ ר  דּ גלּ י  מה גּ לּ י .וכל ׁש וּ תא  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

צער היתה ההיא  בל לת אבל  ראי. ה לת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָאת
עליו.  כ ניותח ני עלי הער תא ,לְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

 ניב,עלית(לג וג'.(ישעיה חצה  צעק  ארא ה ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֻ
תב , ניח(קלז  בל (תהלי נהר ת  על ְֲִֶֶַַַָָ

? עה מה בל. לת על  כ  וכ ,'וג  בני  ְְְֶַַַַַָָָָָָָֻ
תב ,מלכי תפנ קי   הי ד)י צ  (איכה  ני  ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

.'וג ְְִַָהיקרי

ב[ית  מה יצחק, רי אמר ,נינ רסי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ט) אה(ירמיה א א ונהי? כי א א ההרי ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָעל

 הרי  תא ה מי .למי הע ל רמי הרי ִִִִִֵֵֶָָָָָָה
ועכו ז] איהמס היקרי  וצ ני  א ?ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻרמי
 וידיה ,אר צ על רחי ע ללת   רדיי ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהי

וכא ר  לאחר. חב(נכנס )מהק ת  בל, לגלת ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָֻ
ה א  ר  דה הרי  ,למילע  ק לה  איְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.למילע  ה ייח ולא  , ת א ְְְִִֶַַַָָָָֹעזב

, נינודה קרא  עה תא ,מע ר י אמר  ְְְִִִַַַָָָָָָָָ
הרבת וכל , המליא  לכל הא  רְְְְֶֶַַַָָָָָָ
חיל  וכל  גד ליו מחנתיו  חילתיו  וכל ְְְְֲֵֵַַָָָָָהדת,
ני  מה ?א יע א מה  :לה ואמר  ,מיְִִֶֶַַַַַַָָָָָָה
לבבל, כ רד מק ?א וא בל , גלת ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָֻאהבי

תב  זה .כ ע מג)ואני למענכ (ישעיה  ה ' אמר  ה ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
זה  בבלה  חי למענכ .'וג בבלה  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָחי
ל  אה    בריחי והרדי  הא. ר דְְִִִֵֶַַָָָָָֻה

.ניהעלי והחנת ְְְֲִֶֶַַַָָהר בת

 רדאהנב ורתה , מיה ח נפ לבבל, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ראה, מה ל וראה יחזקאל, על ְְְְֵֶֶַַָָָָָָקד ה
חילת וכל , א  נכאד הרי  ליראל: לה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר
האמינ לא  .יניכ לדר א מרבתיו מיְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה
, וארא ראה , מה ל  לגת   הצטר עד ,ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל
 יו .הצר ה  מה ל  י תר  ה וא . ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻוארא
מי  דברי מעכ .מח יראל ,  ראְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
ידע הרי לל, תל על  ח לא ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָֹיחזקאל,
 ה מה וכל ,תא עזב  לא  ה א  ר  דהְִֶֶַַַָָָָָָֹ

רת. ְִִָה 

       

ׁש כינּת א ותנינן  ּת מן גּ לוּ , דּ י שׂ ראל אתר בּ כל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מה  דּ מצרים בּ גלוּ תא  והכא  עמהוֹ ן, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה 
דּ כּת יב  כּ יון וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני ׁש מ וֹ ת ואלּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב,
אצטרי אּת וֹ  הבּ אים יעקב, את מהוּ  י שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
רתיכין  אינּ וּ ן ישׂ ראל  בּ ני  ׁש מ וֹ ת אלּ ה א לּ א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְלמימר.

ׁש כינּת א,וּ מ בּ הדי יעקב, עם  דּ נחּת וּ  ע לּ אין, ריין ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ מצרים א ')בּ גלוּ תא י שׂ ראל (שמות בּ ני ׁש מ וֹ ת  ואלּ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אי  יעקב את מצרימה בּ א וּ .הבּ אים וּ בית וֹ  ׁש  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌

             

ׁש עּת א אחרינא]ׁש נא [לי בּ יּה  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ואמר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ סיּ עּת א  ׁש לימ ּת א חדוותא ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחדוּ 

רעוּ תא עאל מנייהוּ חד וכל עּמ הוֹ ן דּ הוּ ה דּ מאריהוֹ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קדוּ נפ למיסר סגיא בּ רחימ וּ תא דלבּ יה  על ׁש תא ׁש יּה  ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

.דּ גלּ י מה כּ ל יחזקאל גּ לּ י כּ וּ בגין דּ מאריהוֹ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נינל ,וב מק ראלי, כינההת ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
 הע. תוכאגל במהמצרית?ואלה ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

מה,יראל ני תביו '.וגיראל ני מת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
אה,אא!למרהצטר אתה אי ?יעקבאתזה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מחנ תמרבתאת ה ,יראל ני מת ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
 ניעלירד יעקבע כינהעתהלג מצרי. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹ

יעקבאתמצרימהה אי יראל ני מתואלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
איביתבא. ִֵָ

י רסי:י ואמר ר מעתהאעהח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
רהדסעגלל למהמחהיראל  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

לרצ הכניס מה אחדוכל ,עה היהה א ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
,יתר ה ק על נפלמסרגד להאהבה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
 מהי ל יחזקאלהמה. ְְִִִֶֶֶַָָָָ
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