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בראשית פרק לז

יס ִמ ָל ָנָיו ִי ֶב ְז קנִ י ה!א ל וְ ָע ָ ה ל ְתֹנֶת ַ$ִ %י... :
הב ֶאת ֵ
)ג( וְ יִ ְ ָר ֵאל ַ
א!ב 0ל ִ%ְ )ְ 1כ! ָד
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ְר ֵ
ָפ)) :כב( ַו* ֶ
ַ !-נ ֶ
ֹאמר לֹא נ ֶ
ָד ַו* ֶ
ֵַ +לה! ִמ* ָ
א!ב ַו* ִ
)כא( וַ*ִ ְ) ַמע ְר ֵ
ָד ַל ֲה ִ)יב ֶאל
ַה ְ) ִליכ! אֹת ֶאל ַהר ַהֶ2ה ֲא ֶ)ר ַ ְִ 3ד ָר וְ יָד 0ל ְִ )ְ 1לח! ב ְל ַמ ַע ַה ִ+יל אֹת ִמ* ָ
1נְ ֶ 1את ְתֹנֶת ַה ַ$ִ %י ֲא ֶ)ר
יס ֶאת  ָ
ַפ ִ)יט! ֶאת ֵ
יס ֶאל ֶא ָחיו ַו* ְ
ביו) :כג( וַיְ ִהי ַ ֲא ֶ)ר ָא ֵ
ִ
ַ) ִלכ! אֹת ַה ָֹרה וְ ַהר ֵרק ֵאי  ָמיִ ... :
ָע ָליו) :כד( וַ*ִ ָ 6חה! ַו* ְ
יס וַ*ִ ְ) ֲחט! ְ ִעיר ִע ִ2י וַ*ִ ְט ְל! ֶאת ַה ֹ1נֶת ַ ָ) :7לב( ַו ְי ַ) ְ8ח! ֶאת ְתֹנֶת
)לא( וַ*ִ ְקח! ֶאת ְתֹנֶת ֵ
יר;
ַ ָ
ֹאמר! זֹאת ָמ ָצאנ! ַה ֶר נָא ַה ְתֹנֶת ִנ ְִָ :הוא ִא לֹא) :לג( ַו* ִ
יה ַו* ְ
ָביא! ֶאל ֲא ִב ֶ
ַה ַ$ִ %י ַו* ִ
יס) :לד( וַ*ִ ְק ַרע ַי ֲעקֹב ִ ְמל ָֹתיו ַו ָ* ֶ  ַ ק
ֹאמר ְתֹנֶת ְנִ י ַח*ָה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתה! ָטרֹ ט ַֹר ֵ
ַו* ֶ
ָמי ַר ִי:
0ל ַעל ְנ י ִ
ְ ָמ ְתנָיו וַ*ִ ְת ֵ
רש"י

רשב"ם

)כא( ויצילהו מיד < שלא נהרג) :כב( השליכו
אותו אל הבור הזה אשר במדבר < מקו שאי בני
אד מצויי ש וימות מאליו :למע הציל <
הפסוק מעיד על ראוב כי להצילו נתכוו כמו
שמוכיח סופו) :כג( את כתונת הפסי < ]יש
מפרשי[ לא הזכירה אלא לרמוז ל :שהיא גרמה
תחילה השנאה .וזה אינו .אלא לפי שהוא אומר
לפנינו וישלחו את כתונת הפסי להטעותו
שיחשוב בלבו כי חיה רעה אכלתהו כמו שאמ'
ויכירה ויאמר כתונת בני ,לכ :הוא מזכירה כא:
)כד( אי בו מי < שא היה בו מי לא היו
משליכי אותו ש ,שא כ היו מטבעי אותו
וממיתי אותו בידי וה אמרו ויד אל תשלחו
בו ,וידינו אל תהי בו ,לגרו לו מיתה) :לב(
וישלחו < על ידי בני אד שלא יגידו מי השולחי
אלא שיאמרו זאת מצאנו:

)ג( ב זקוני < שנולד לו לעת זקנתו .ואונקלוס
תרג בר חכי הוא ליה כל מה שלמד מש ועבר
מסר לו .דבר אחר שהיה זיו איקוני שלו דומה
לו :פסי < לשו כלי מלת ,כמו )אסתר א ו( כרפס
ותכלת ,וכמו )שמואל ב' יג יח( כתונת הפסי,
דתמר ואמנו .ומדרש אגדה על ש צרותיו
שנמכר לפוטיפר ולסוחרי ולישמעאלי
ולמדיני) :כא( לא נכנו נפש < מכת נפש זו היא
מיתה) :כב( למע הציל אותו < רוח הקודש מעידה
על ראוב שלא אמר זאת אלא להציל אותו ,שיבא
הוא ויעלנו מש ,אמר אני בכור וגדול שבכול,
לא יתלה הסרחו אלא בי) :כג( את כתנתו < זה
חלוק :את כתונת הפסי < הוא שהוסי לו אביו
יותר על אחיו) :כד( והבור רק אי בו מי <
ממשמע שנאמר והבור רק ,איני יודע שאי בו
מי ,מה תלמוד לומר אי בו מי ,מי אי בו
אבל נחשי ועקרבי יש בו) :לא( שעיר עזי <
דמו דומה לשל אד) :לב( הכתנת < זה שמה ,וכשהיא דבוקה לתיבה אחרת כגו )פסוק לא( כתנת
יוס) ,פסוק ג( כתנת פסי) ,ויקרא טז ד( כתנת בד ,נקוד כתנת) :לג( ויאמר כתנת בני < היא זו :חיה
רעה אכלתהו < נצנצה בו רוח הקדש ,סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר .ולמה לא גלה לו הקב"ה ,לפי
שהחרימו וקללו את כל מי שיגלה ,ושתפו להקב"ה עמה ,אבל יצחק היה יודע שהוא חי ,אמר היא:
אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו) :לד( ימי רבי < עשרי ושתי שנה משפירש ממנו עד שירד
יעקב למצרי ,שנאמר )פסוק ב( יוס ב שבע עשרה שנה וגו' וב שלשי שנה היה בעמדו לפני פרעה,
ושבע שני השובע ושנתי הרעב כשבא יעקב למצרי הרי עשרי ושתי שנה ,כנגד עשרי ושתי שנה
שלא קיי יעקב כבוד אב וא .עשרי שנה שהיה בבית לב ,ושתי שני בדר :בשובו מבית לב ,שנה
וחצי בסכות וששה חדשי בבית אל וזהו שאמר ללב לעיל )לא מא( זה לי עשרי שנה בבית ,:לי ה,
עלי ה ,וסופי ללקות כנגד:
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בראשית פרק מד פסוק יג

ירה:
ָ)ב! ָה ִע ָ
וַ*ִ ְק ְרע! ִ ְמל ָֹת ַו ַ* ֲעמֹס ִאי) ַעל ֲחמֹר ַו* 
בראשית רבה לפקשת וישב  -פרשה פד

]כ[ ויקרע יעקב שמלותיו ,ר' פנחס בש רבי הושעיא אמר שבטי גרמו לאביה לקרוע והיכ נפרע
לה במצרי ,שנאמר )בראשית מד( ויקרעו שמלות וגו' ,יוס גר לשבטי לקרוע ,עמד ב בנו
ונפרע לו ,שנאמר )יהושע ז( ויקרע יהושע שמלותיו ,בנימי גר לשבטי לקרוע והיכ נפרע לו בשוש
הבירה שנאמר )אסתר ד( ויקרע מרדכי את בגדיו ,מנשה גר לשבטי לקרוע לפיכ :נתקרעה נחלתו
חציה באר Cהירד וחציה באר Cכנע ,ויש שק במתניו ,א"ר איבו לפי שתפס יעקב אבינו את השק
לפיכ :אינו זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סו כל הדורות ,ואינו נוהג אלא מבני בניו גדולי,
דוד שנאמר )דברי הימי א כא( ויפול דוד והזקני מכוסי בשקי ,אחאב )מלכי א כב( ויש שק על
בשרו ,יור )מלכי ב ו( וירא הע והנה השק על בשרו ,מרדכי )אסתר ד( וילבש שק ואפר ,ויתאבל על
בנו ימי רבי ,אלו כ"ב שנה.
בראשית פרק ג

רש"י

)ז( ותפקחנה עיני שניה < לעני החכמה דבר
ֵ 3ה
ֵיה ַו* ְֵדע! ִי ֵעיר ִ
ַַ %ָ 1ק ְחנָה ֵעינֵי ְ)נ ֶ
)ז( ו ִ
הכתוב ולא לעני ראיה ממש ,וסו המקרא
ֲלה ְת ֵאנָה ַו ַ* ֲע ! ָל ֶה ֲחגֹרֹת... :
וַ*ִ ְת ְ%ר! ע ֵ
מוכיח :וידעו כי ערומי ה < א הסומא יודע
!ל ִא ְ)ְ ָ 1תנת
ד ְ
ַע יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי ְל ָ
)כא( ַו* ַ
כשהוא ערו ,אלא מהו וידעו כי עירומי ה,
ַל ִ ֵ):
ער ַו* ְ
מצוה אחת היתה ביד ונתערטלו הימנה :עלה
תאנה < הוא הע Cשאכלו ממנו ,בדבר שנתקלקלו בו נתקנו ,אבל שאר העצי מנעו מליטול עליה.
ומפני מה לא נתפרס הע ,Cשאי הקב"ה חפ Cלהונות בריה ,שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העול
על ידו .מדרש רבי תנחומא )וירא יד() :כא( כתנות עור < יש דברי אגדה אומרי חלקי כצפור היו
מדובקי על עור .ויש אומרי דבר הבא מ העור ,כגו צמר הארנבי שהוא ר :וח ועשה לה
כתנות ממנו:
מסכת שבת דף י ע"ב

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב :לעול אל ישנה אד בנו בי הבני ,שבשביל
משקל שני סלעי מילת שנת יעקב ליוס יותר משאר בניו < נתקנאו בו אחיו ,ונתגלגל הדבר וירדו
אבותינו למצרי.

Joseph divested of his
multicoloured coat
)Copy after Rembrandt (c. 1655
Rijksprentenkabinet, Amsterdam
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ליקוטי הלכות – הל' השכמת הבקר סימן ד

!בית ִה ֵ8ל
]טז[ וְ ִהֵ-ה ִענְ יַ ַמ ֲחל ֶֹקת ֵית ַ) ַ3אי ֵ
ַה ַ"-ל ְ ִענְ יַ ַה ִה ְת ָק ְרב!ת ַהָ ְ-פ)ת ָה ְרחקת
ְמאֹד ְמאֹדֵ )ֶ ,אי ָרא!י ִמ ַה ִ7י ְל ָק ְר ָב ֶ) ֵית
ֲלי ָהאר
הל ְְ :ל ַהע ִ
%חת וְ ֵ
אמ ִריֵ ,
ַ) ַ3אי ְ
מסי
אמ ִרי ִ
!בית ִה ֵ8ל ְ
ֵ 5מ ֶה ֶ)ֹ8א ִי ְת ָק ְרב!ֵ .
צ!מי
יכי ַל ֲע ת ֵ ִלי וְ ִצ ְמ ִ
הל ְִ ,:י ְצ ִר ִ
וְ ֵ
*!כל! ְל ָה ִאיר ֶ ָ ַEה אר
ָ ֵא ֶ8ה ְא ֶֹפ ֶ) ְ
יִ ְת ָ ַר ְֵ ְ :די ֶ) ִ* ְת ָק ְרב! ֵ ַEה וְ ַכ ַ"-לִ .הֵ-ה ִענְ יַ
ַמ ֲחל ֶֹקת זֹאת ,זֶה! ְ ִחינַת ְ ַלל ַה ֲַ 3חל ֶֹקת ֶ) ְ ָכל
עס ִקי ְל ַק ֵל
יקי ַה ְֵ Fל ִמי ָה ְ
7 10ר ַעל ַה ִַ 7ִ +
חקי ְל ַה ִֵ Fי ְת ָ ַר ְַ )ֶ :ר ִי ְמאֹד
נְ ָפ)ת ָה ְר ִ
יקי
דלי ַה ִַ 7ִ +
יה וְ גַ ַר ִי ִמ ְֵ E
ֲל ֶ
ָק ִמי ע ֵ
יה ֵמ ֲח ַמת ֶ) ִ7ַ 3ת ַה ִ7י ִמ ְת ַל ֵ)
ֲל ֶ
חל ִקי ע ֵ
ְ
ָ ֶה .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְכנַס ְ ִל ָ ִטינָא ַעד ֶ)ְ ִ-ד ֶמה
חל ִקי ָע ָליו
ַהג ָ ָרא!י וְ ְ
ָ 15ל ֶה ְ ִאֵ !8אינ ִמ ְתנ ֵ
!ב ְפ ָרט
על ִמי ְרב ַה7רתִ .
ַ ֲא ֶ)ר ְ ָבר ָהיָה ְל ָ
גריָא
יחא ֶ) ְִ -ת ַר ֶה ַה ֶַ 6ט ְ
ָמינ! ְ ִע ְ6בת ְמ ִ) ָ
ְי ֵ
יתר ַעל ַר ֵנ!
!ב ֵ
ידי ֲח ָכ ִמי ְמאֹדְ .
ֵי ַה ְַ 1ל ִמ ֵ
ַפ) ִמ ֶ-גֶד
רא זצוק"ל ַעל ֲא ֶ)ר ָמ ַסר נ ְַהָEדל וְ ַה ָ
ָמיו ְל ַר ֵח ַעל יִ ְ ָר ֵאל ַעל ָל
 20וְ ָע ַסק ָל י ָ
חקי ְל ָק ְר ָב ְל ַה ִֵ Fי ְת ָ ַר ְ .:וְ זֶה ְ ִחינַת
ָה ְר ִ
יס
יס ַה ַ7ִ +יקִ ,י ֵ
ַמ ֲחל ֶֹקת ֶ)ל ַה ְָ Fב ִטי ַעל ֵ
עסק ְל ָק ֵרב ְל ַה ֵF
ה!א ְ ִחינַת ַה ַ7ִ +יק ֶ) ֵ
3סי וְ ה ֵל ְָ :האר ְ ָכל י,
יִ ְת ָ ַר ְַ .:על < יְ ֵדי ֶ) ִ
צ!מי וְ ֵכ ִלי נִ ְפ ָל ִאי
עשֹה ְ ָכל ַַ %ע ִצ ְמ ִ
ִ 25י ֶ
על.
*!כל! ְל ִה ְת ָק ֵרב ָל ִמי ֶ)*ִ ְר ֶצה ָ ָ
ְא ֶֹפ ֶ) ְ
הל ְ:
מסי וְ ֵ
יסִ ְ ,חינַת ִ
וְ ַעל ֵ) זֶה ִנ ְק ָרא ֵ
ד)יִ ,י
ְ 8ק ִ
ַ ַ"-ל .וְ ַה ְָ Fב ִטי ַ 0על ִ%י ֶ) ָ
דלי ָח ְלק! ָע ָליו ִ ְ) ִביל זֶה
יקי ְִ E
ַ 8צ ִִ 7
ָהי!  ָ
ֵ)ב ַי ֲעקֹב
 30וְ ַכ ַ"-ל .וְ זֶה ְ ִחינַת )בראשית לז( ַו* ֶ
תינ! ִז ְכרנָ
ביו .וְ ָד ְר)! ַר ֵ
ג!רי ִ
ְ ֶא ֶרְ Cמ ֵ
ֵרי) ,כמובא
ִל ְב ָר ָכה )מדרש רבה( ֶ) ָהיָה ְמ ַג*ֵר ִ E
בדבריו ז"ל ח"א סימ רכ"ח( .וְ זֶה )ש(ֵ " ,א ֶ8ה
*ס ָה ַל ְֶ ְ :ד ֶר ְ:
יס"ַ .היְ נ! ֶ) ֵ
1לדת ַי ֲעקֹב ֵ
ְ
!ל ָק ֵרב
ֵרי ְ
עסק ִ ֵ ַEל ֵַ*Eר ִ E
ביו ַי ֲעקֹב וְ ָהיָה ֵ
ִ 35
נְ ָפ)ת ָה ְרחקתִ ,י ָל ַמה ֵֶ Fא ַרע ְל ַי ֲעקֹב ֵא ַרע
יס,
1לדת ַי ֲעקֹב ֵ
יסֶ2)ֶ ,ה! ֵ%ר!) ֵא ֶ8ה ְ
ְל ֵ
ְמ ֶ) ֵֵ %ר) רש"י ָ)ָ )ֶ .ל ַמה ֵֶ 6ִ Fל ִמ ָF
יס
וְ ָע ַבר ָמ ַסר ל .וְ ָכל ַמה ֵֶ Fא ַרע ְל ַי ֲעקֹב ֵא ַרע ְל ֵ
ביו)ֶ ,ה!א
ג!רי ִ
 40וְ כ!' .וְ ָכל זֶה ִנ ְס ַמ ְַ :ל ָ%ס!ק ְמ ֵ
ֵריְ .ו ֵת ֶכ ִנ ְס ַמ ְֶ :א ֶ8ה
ַמה ֶָ Fהיָה ַי ֲעקֹב ְמ ַג*ֵר ִ E
יס%ֵ )ֶ ,ר!) ֶ) ַָ 3סר ל ָל
1לדת ַי ֲעקֹב ֵ
ְ
ֵרי
ָח ְכ ָמת ַ ַ"-לַ ,ה ְינ! ַ ַ"-לְ .מ ֶ) ַ* ֲעקֹב ִֵ*Eר ִ E
יד ַע ַל ֲע ת
ַעל < יְ ֵדי ע ֶֹצ ָח ְכ ָמת ֶ) ָהיָה ֵ

חלי
*!כל ְל ַר ְ%את ַה ִ
צ!מי ָ ֵא ֶ8ה ַעד ֶ) ַ
ִ 45צ ְמ ִ
עסק ָזֶה
יס ַה ַ7ִ +יק ֵ
יתרְ ,מ ֵכ ָהיָה ֵ
ְ ֵ
ִָ 1מידִ ,י ַי ֲעקֹב ָמ ַסר ל ָל ָח ְכ ָמתִ ,י ִע ַ6ר
על
ַה ָח ְכ ָמה ה!א ְל ַה ְכנִ יס ַה ָֹGגת ֱאלֹק!ת ָ ָ
ב!רתיו וְ כ!' .וְ זֶה! ְ ִחינַת
ָ
ד ְE
הדיע ִל ְבנֵי ָה ָ
ְל ִ
רעה ֶאת
יס ֶ ְ) ַבע ֶע ְש ֵֹרה ָ)נָה ָהיָה ֶ
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רעה צֹא זֶה ְ ִחינַת ַמנְ ִהיג ַה7ר
ֶא ָחיו ַֹ+אֶ ,
רעה צֹא .וְ זֶה!ֶ " ,
ֶ) ְִ -ק ָרא ְ ָכל ָמק ְ ֵ) ֵ
ְ) ַבע ֶע ְש ֵֹרה ָ)נָה ָהיָה וְ כ!'"ַ )ְ .בע ֶע ְש ֵֹרה
*ס ָהיָה טב
!3באַ ,ה ְינ! ֶ) ֵ
ֵימ ְט ְריָא טב ַ ָ
ְג ַ
ַ 55לֹל וְ ָהיָה  8טב וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ָהיָה יָכל ְל ָק ֵרב
ר!עי ְנ ק7ת טבת
ָר!ע ֶ) ַ ְִ E
ַהֹלִ ,י ָמ ָצא ְ ַהַ E
וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ֵק ְר ָב ְל ַה ֵ Fיִ ְת ָ ַר ְ .:וְ זֶה! )ש(,
ַער ֶאת ְנֵי ִ ְל ָהה וְ ֶאת ְנֵי ִז ְל ָ%ה וְ כ!'".
"וְ ה!א נ ַ
ֶ) ֵה ְנֵי ַה ְָ Fפחתֵ ,ה ְ ִחינַת ִמ ְ) ָ%חת
מריד ֶאת ַע ְצמ
ַ 60ה*ְ ר!דת ֶ) ְיִ ְש ָֹר ֵאל ֶ) ָהיָה ִ
יתר ְ ֵדי ְל ָק ְר ָבְ .ו ַעל ֵ) זֶה נִ ְק ָר ִאי
יה ְ ֵ
ֲא ֵל ֶ
ֶא ַחז
!בנֵי ִז ְל ָ%ה ,זֶה ֶר ֶמז ֶ)ֱ -
חקי ְנֵי ִ ְל ָהה ְ
ָה ְר ִ
ילתיו ֶ)ֶ2ה! ְ ִחינַת
יתר ַה ַ ַעל ָָ 7בר וְ ֵח ָ
ָ ֶה ְ ֵ
ְנֵי ִ ְל ָההִ ְ ,חינַת ַ ָ8הת אתנ :וְ כ!' )יחזקאל
ֵצר
!פ ֵר) רש"י ָ)ִ )ֵ ,דיַ ,היְ נ! ֵחילת ַה* ֶ
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!ק ִל%תֵ )ֶ ,ה ְמ ַב ֲה ִלי
ָה ַרעֵ )ֶ ,ה ֵ) ִדי ְ
ד .וְ זֶה ְ ִחינַת
יעי ֶאת ָה ָ
!מ ְר ִ) ִ
!מ ַב ְל ְ ִלי ַ
ְ
ַת ִני ֵמ ְר ָ) ִעי
ַל ָע ָפה ֲא ָחז ְ
ְנֵי ִז ְל ָ%הִ ְ ,חינַת ז ְ
ֵצר ָה ַרע ֵה,
)תהלי קי"ט(ִ ,י ֵחילת ַה* ֶ
יה
0ח ֵר ֶ
ַלעֲפת וְ ָכל ַהְ ִ-מ ָ) ִכי ֲ
ִ ְ 70חינַת ַ ָ8הת וְ ז ְ
!בנֵי ִז ְל ָ%ה .וְ ַה ַ7ִ +יק ַהָEדל,
נִ ְק ָר ִאי ְנֵי ִ ְל ָהה ְ
!מריד ֶאת ַע ְצמ
ִ
עסק ִע ֶָ 3ה
יסֵ ,
ְ ִחינַת ֵ
יה ְ ֵדי ְל ָק ְר ָב ְל ַה ִֵ Fי ְת ָ ַר ְ .:וְ זֶה!" ,וְ ה!א
ֲא ֵל ֶ
!פ ֵר)
ַער ֶאת ְנֵי ִ ְל ָהה וְ ֶאת ְנֵי ִז ְל ָ%ה וְ כ!'"ֵ .
נַ
ֲשֹה ַנעֲר!ת וְ כ!'ִ .י
עשֹה ַמע ֵ
 75רש"יָ )ֶ ,היָה ֶ
מריד ֶאת ַע ְצמ
ַה ַ7ִ +יק ָה ֱא ֶמת ְע ֶֹצ ָח ְכ ָמת ִ
ֲשֹה
עשֹה ַמע ֵ
יה ָל ַ ְַ :עד ֶ)ְ ִ-ד ֶמה ְ ִאֶ !8
ֲא ֵל ֶ
אכל
ֹיחת ח ִ8י וְ ֵ
ַנעֲר!תִ ,י ְמ ַד ֵר ִע ֶָ 3ה ִש ַ
!מ ַש ֵֹחק ִע ֶָ 3ה
!פ ָע ִמי ְמ ַט*ֵל ְ
)תה ִע ֶָ 3ה ְ
וְ ֶ
 80וְ ָכל ַ ָ!נָת ְ ֵדי ְל ָק ְר ָב ַעל < ְי ֵדי זֶה ְל ַה ֵF
!3ב ִ ְד ָב ָריו ז"ל ְב ַכ ָ3ה ְמקמת
יִ ְת ָ ַר ְ .:וְ ַכ ָ
)ח"א סימ ס' ח"ב סימ ע"ח( ַ ָ3ה וְ ַכ ָ3ה
על ֶ) ָל זֶה
מריד ֶאת ַע ְצמ ֶאל ָה ָ
ַה ַ7ִ +יק ִ
ֲשֹה ַנעֲר!תֲ ,א ָבל ַ ָ!נָת ְרצ!יָה
ֶח ַ)ב ֶא ְצל ַמע ֵ
נְ
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ְ 85ל ַה ִֵ Fי ְת ָ ַר ְְ :ל ַבד ִ ְ) ִביל ְל ָק ֵרב ָה ְר ִ
ְמאֹד ְל ַה ֵ Fיִ ְת ָ ַר ְִ )ֶ :אי ֶא ְפ ָ)ר ְל ָק ְר ָב ִי ִא
ַער ֶאת ְנֵי ִ ְל ָהה
ַעל יְ ֵדי זֶה .וְ זֶה! ְ ִחינַת וְ ה!א נ ַ
וְ ֶאת ְנֵי ִז ְל ָ%ה וְ כ!' וְ ַכ ַ"-ל:

