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האהבהּבאּבאּבאּבא את ראה Ÿ§¥¤¨©£¨
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ¨¨©¤¨§¤̈העליֹונה
ׁשהיה למלךְ  ליׂשראל. ¨¨¤¤¤§¥¨§¦§הּוא
לפני חֹוטא והיה יחידי, ּבן ¥§¦¥¨¨§¦¦§¥לֹו
לפני סרח אחד יֹום ¥§¦©¨¨¤¤¤©הּמלךְ .
ּכל הּמלךְ : אמר ¨¤¤©©¨¤¤©הּמלךְ ,
אֹותךָ  הלקיתי הּללּו §¦¥§¦¨©¦¨©הּימים
ראה ואילךְ  מּכאן קּבלּת. ¥§¨¥§¨¦¨§©¦Ÿ§ולא
אגרׁש אם לךָ ; אעׂשה ¥¨£¦§¤¡¤̈מה
אֹותךָ  ואֹוציא הארץ מן §¦§¤¨¨¦§אֹותךָ 
יקּומּו אּולי הּמלכּות, ¨©§©©¦מן
זאבי אֹו הּׂשדה, ּדּבי ¥¥§¤¨©¥ª¤̈עליךָ 

ויעבירּוה לסטים, אֹו ּׂשדה, ©¨¤¦§¦§©£¦
אעׂשה? מה העֹולם. מן ¤¡¤¨¨¨¦§אֹותךָ 
מן נצא ואּתה אני ¦¥¥¨©§¦£¨¤אּלא

¤¨̈הארץ.

נצאּכּכּכּכךְ ךְ ךְ ךְ  ואּתה אני אני, אף ¨©£¦£¦§©¨¥¥
הארץ ּבּגלּותמן נלךְ  ואּתה אני [אף ¦¨¨¤©£¦§©¨¥¥©¨

יחד] הּקדֹוׁשונצא אמר ּכךְ  . §¥¥©©¨¨©©¨
מה יׂשראל, הּוא: ¨¥¨§¦ּ̈ברּוךְ 
הלקיתי הרי לכם? ¦¥§¦¥£¤¨¤¡¤אעׂשה
אזניכם. הרּכנּתם ולא ¤¥§¨¤§©§¦Ÿ§¤§¤אתכם
ּבעלי עליהם הבאתי ¥£©¤¥£¦¥¥¥£הרי
חּבלה, ּבעלי ¨¨©¥£©¦¦̈מגּנים,
ולא אתכם, Ÿ§¤§¤§©§להלקֹות
זאבים מּכּמה דּבים, מּכּמה עליכם ּפֹוחד אני לבּדכם, הארץ מן אתכם אֹוציא אם ¦¥§¨©¦¦ª¨©¦¤¥£¥¦£¤§©§¤¨¨¦¤§¤¦¦¤§©§ׁשמעּתם.
מן נצא ואּתם אני אּלא לכם? אעׂשה מה אבל העֹולם. מן אתכם ויעבירּו עליכם ¦¥¥¤©§¦£¨¤¤¨¤¡¤¨¨£¨¨¦¤§¤¦£©§¤¥£¨¤ׁשּיקּומּו

לּגלּות. ונלךְ  ¨©¥¥§¤¨̈הארץ
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אתכם,זהּוזהּוזהּוזהּו ויּסרּתי ׁשּכתּוב ¤¤¨§¦©§¦¤§¤
ּתאמרּו ואם ּבּגלּות. §Ÿ¦§¨©¤¤̈ללכת
אני אף - אתכם ¦£©¤§¤Ÿ¡¤¤ׁשאעזב
- חּטאתיכם על ׁשבע ¤¥Ÿ©©©¤¤¨¦עּמכם.
עּמכם. ׁשּתתּגרׁש ׁשבע ¤¨¦¥¨§¦¤©¤זֹו
זהּו חּטאתיכם. על ¤¤¥Ÿ©©¨¨§ולּמה?

נ)ׁשּכתּוב ּובפׁשעיכם(ישעיה ¤¨§¦§¥¤
הּקדֹוׁש אמר אּמכם. ¨©©¨¤§¦¨§ªׁשּלחה
ּגרמּתם אּתם הּוא: ¤§©§¤©ּ̈ברּוךְ 

נדּור לא ואּתם (ּבארץ)ׁשאני ¤£¦§©¤Ÿ¨¨¨¤

מהעֹולם)ּבעֹולם (מהארץ) ,(נגרׁש ¨¨§Ÿ©¥¨¨¤¥¨¨

מהיכלּה יצאה הּגבירה ¨¨¥¥¨§¨¨¦§©¥£הרי
נחרב, הּכל הרי ©¡¤Ÿ©¥£¤¨¦עּמכם.
נחרב. וׁשּלכם ׁשּלי ©¡¤¤¨¤§¦¤¨¥©ההיכל
היכל ראּוי לא למלךְ  ¨¥¨Ÿ¤¤§¥£¤ׁשהרי
עם נכנס ּכׁשהּוא ¦¨§¦¤§¨¤אּלא
אינּה הּמלךְ  וׂשמחת ¨¥¤¤©©§¦§¨¦§©הּגבירה.

¥§¦נמצאת.

להיכלאּלאאּלאאּלאאּלא ׁשּנכנס ּבׁשעה ¤¨§¨¨¤¦§¨§¥©
עּמּה בנּה ונמצא ¨¦¨§¨§¦§¨¦§©הּגבירה,
ּכאחד. ׂשמחים ּכּלם ¨¤§¦¥§¨ª¨¥©ּבהיכל,
עם הּבן נמצאים ׁשאין ¦¥©¦¨§¦¥¤¨§©עכׁשו
חרב ההיכל הרי ¥¨¨¥©¥£¨¦§©הּגבירה,
אעׂשה? מה אני אּלא ¤¡¤¨¦£¨¤Ÿ©¥מהּכל.
אף ועכׁשו, עּמכם. אני ©¨§©§¤¨¦¦£©אף
ּבּגלּות, הם ׁשּיׂשראל ּגב ¨©¥¥¨§¦¤©©על
נמצא הּוא ּברּוךְ  ¨§¦¨¨©הּקדֹוׁש
אֹותם. עֹוזב ולא ¨¥Ÿ§¤¨¦עּמהם
מן יׂשראל יצאּו ¦¥¨§¦§¥¤£©¤ׁשּכאׁשר

ׁשּכתּוב עּמם, יׁשּוב הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ל)הּגלּות, וּדאי,(דברים אלהיךָ  ה' וׁשב אלהיךָ , ה' וׁשב ©¨©¨¨¨¦¨¤¨§¨¡Ÿ¤§¨¡Ÿ¤©©
נתּבאר. ¥¨§¦¥£©והרי
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