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ֻח ָּמ ׁש

ישי ִעם רש”י
ֲ /ח ִמ ׁ ִ

ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים עוֹ ד ַעל ִמ ְצוַ ת ַה ּי וֹ ֵבל.
ָהם הָי ּו ַׁשיָ ּכִים ַּב ְּת ִח ָ ּלהַּ .כ ֲא ֶׁשר מוֹ ְכרִים
ָל ַמ ְדנ ּו ֶא ְתמוֹ ל ֶׁש ִּב ְׁשנַ ת ַה ּי וֹ ֵבל ָּכל ַה ַ ּנ ֲחלוֹ ת חוֹ זְ רוֹ ת ַל ְּבעָ לִים ל ֶ
לִשנַ ת ַה ּיוֹ ֵבל.
יִשׂר ֵ
שָ ׂדוֹ ת ְּב ֶא ֶרץ ְ
ָאל מוֹ ְכרִים אוֹ תָ ם ַרק לְ ִמ ְס ּ ַפר ַה ׁ ּשָ נִים ֶׁשנּ וֹ ְתר ּו ַעד ְׁ
ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים ֶׁש ַה ֲה ָלכָה ׁשוֹ נָה ַּכ ֲא ֶׁשר ְמ ֻד ָּבר ְּב ַביִת ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמצָא ְּבעִיר ֻמ ֶ ּק ֶפת חוֹ מָה .לָאָ ָדם ֶׁש ָּמ ַכר יֵ ׁש שָׁ נָה
ַא ַחת ַעל ְמנָת לִ ְר ֹּכ ׁש אוֹ תוֹ ֲחזָ רָהַ .א ֶח ֶרת ,ה ּוא ַׁשיָ ּ ְך לָאָ ָדם ֶׁש ָ ּקנָה אוֹ תוֹ לְ תָ מִידֲ ,אפִיל ּו לְ ַא ַחר ְׁשנַ ת ַה ּי וֹ ֵבל.
ָהם הָי ּו ַׁשיָ ּכִים ִמ ְּל ַכ ְּת ִח ָ ּלה.
ינָה ֻמ ֶ ּק ֶפת חוֹ מָהֵ ,הם ְּכמוֹ שָ ׂדוֹ ת וְ חוֹ זְ רִים ַל ְּבעָ לִים ל ֶ
ָּב ּתִ ים ְּבעִיר ֶׁש ֵא ּ
לְ ב ָּתִ ים ְּבעָ ֵרי ַהלְ וִיִ ּם ִ ּדין ׁשוֹ נֶ הֵ .לוִי יָ כוֹ ל ּתָ מִיד לִ ְר ֹּכ ׁש ֶאת ֵּביתוֹ ֲחזָ רָה וְ ה ּוא ְמ ַק ֵּבל אוֹ תוֹ ִּב ְׁשנַ ת ַה ּי וֹ ֵבלֵּ .כן
ה ּוא ַה ִ ּדין ַּב ּשָ ׂדוֹ ת ְּבעָ ֵרי ַה ְּלוִיִ ּ יםֵ .הם יְ כוֹ לִים ּתָ מִיד לִ ְר ֹּכ ׁש אוֹ תָ ם ֲחזָ רָה.
ִישה ּו ֶׁש ַּמ ְתחִיל ָל ֶר ֶדת ִמ ְ ּנ ָכסָיו ּולְ ְ
הִתרוֹ ֵׁש ׁש ,יֵ ׁש ַל ֲעזֹר לוֹ
ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים ַעל ְ ּדאָ גָה ַל ֲענִיִ ּ ים .אִ ם רוֹ אִים מ ֶׁ
יִהיֶ ה ק ֶָׁשה ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ַל ֲעזֹר לוֹ.
יִהיֶ ה עָ נִי ֶּב ֱא ֶמתְ ,
מִיָ ּ דֲ ,אפִיל ּו לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ ּנ ְהיָה עָ נִי ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ְ
ַרשִׁ ”י אוֹ ֵמר ֶׁשזֶ ּה ּדוֹ ֶמה לְ ַמ ּשָ ׂא ָּכ ֵבד ַעל ַ ּג ֵּבי ֲחמוֹ ר .אִ ם רוֹ אִים ֶאת ַה ַּמ ּשָ ׂא ַמ ְתחִיל לְ ַה ְחלִיק ִמ ַ ּגב ַה ֲחמוֹ ר,
ִשָ ה ֲאנָשִׁ ים
ֲאפִיל ּו אָ ָדם ֶא ָחד יָ כוֹ ל לִ ְמנוֹ ַע ֶאת ַה ְ ּנפִילָהֲ .א ָבל ְּב ֶרגַ ע ֶׁשזֶ ּה ְּכ ָבר נָ ַפל ַעל ֲ
הָא ָדמָהֲ ,אפִיל ּו ֲחמ ׁ ּ
ל ֹא י ּו ְכל ּו לְ הָ רִים ֶאת ַה ֹּכל.
א ּו ָלםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ְמ ַסיְ ּ עִים לוֹ ,לְ עוֹ ָלם ֵאין ָל ַק ַחת ִר ִּבית ִ(ר ִּבית ַה ַּכוָ ּ נָה לִ גְ רֹם לְ מִי ׁ ּ ֶש ָ ּלוָה ֶאת ַה ֶּכ ֶסף לְ ַׁש ֵ ּלם
ֲחזָ רָה יוֹ ֵתר ֶּכ ֶסף ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ָ ּלוָה ,לְ מָשָׁ ל אִ ם ה ּוא ָלוָה  ₪ 100וְ ַה ַּמלְ וֶ ה גּ וֹ ֵרם לוֹ לְ ַׁש ֵ ּלם ֲחזָ רָה ְּ ₪ 110כ ֵדי
ִיח).
לְ ַה ְרו ַ
ּיח.
ֲאפִיל ּו אִ ם ַאף ֶא ָחד ל ֹא רוֹ ֶאה וְ ַאף ֶא ָחד ל ֹא יוֹ ֵד ַע ִמ ָּכ ְך ,יֵ ׁש לִ זְ ֹּכר ֶשׂה’ ּתָ מִיד ַמ ְׁש ִג ַ

ְּת ִה ִּלים

יום י”א ַלח ֶֹד ׁש ְּפ ָר ִקים ס’-ס”ה
ֹ /

ְּב ֶפ ֶרק ס”אּ ָ ,דוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמה’ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְמיֻ ָחד“ :יָ ִמים ַעל יְ ֵמי ֶמ ֶל ְך תוֹ ִסיף” – ֶׁשה’ יוֹ סִיף יָ מִים ַליָ ּמִים
ֶׁשל ַה ֶּמ ֶל ְךּ ָ .דוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ִּב ֵ ּק ׁש ֵמה’ ֶׁשה ּוא יַ ֲאר ְ
ִיך יָ מִים וְ יִ ְחיֶ ה ַחיִ ּ ים ֲא ֻר ִּכים.
ָהם לִ ְחיוֹ ת
יִתן ל ֶ
ָהם זְ כ ּות ְמיֻ ֶח ֶדת ,ה’ ֵּ
ַה ּזֹ ַהר אוֹ ֵמר ֶׁש ְּכ ֶׁשאָ ָדם נוֹ ָל ד ,ה’ ַמ ְחלִיט ַּכ ָּמה ה ּוא יִ ְחיֶ ה .אִ ם יֵ ׁש ל ֶ
ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ַהזְ ּ ַמן ֶׁש ִ ּנ ְק ַּבע! וְ זֶ ה ְּב ֶע ֶצם ַמה ֶׁש ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמה’ֶׁ ,ש ּתִ ְהיֶ ה לוֹ ַהזְ ּכ ּות ,לִ ְחיוֹ ת ַחיִ ּ ים
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ֲא ֻר ִּכים ִּב ְמיֻ ָחד.

ֱהיוֹ ת וְ ָכל יְ ה ּו דִי ה ּוא ְּכמוֹ ֶמ ֶל ְךּ ָ ,דוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ַ ּגם ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֶׁש ָּכל ַהיְ ה ּו דִים יַ ֲארִיכ ּו יָ מִים וְ יִ ְחי ּו ַחיִ ּ ים ֲא ֻר ִּכים!

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק מ”ח (י”א ִאיָ ּר ׁ ָשנָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת)

אִתָ נ ּו ַה ָ ּד ָבר גּ וֹ ֵרם ָלנ ּו לִ ְרצוֹ ת ֶל ֱאהֹב אוֹ תוַֹ .ה ּי וֹ ם לוֹ ְמדִים
ַּכ ֲא ֶׁשר חוֹ ְׁשבִים ַעד ַּכ ָּמה ה’ אוֹ ֵהב ָּכל ֶא ָחד ֵמ ּ
ַב ַּתנְ יָא ֶׁשעָ ֵלינ ּו ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ַ ּג ְדל ּות ה’ַ .מ ֲחשָׁ בוֹ ת ֵאלּ ּו יִ גְ ְרמ ּו ָלנ ּו ֶל ֱאהֹב אוֹ תוֹ ֲאפִיל ּו יוֹ ֵתרַּ ,כ ֲא ֶׁשר רוֹ אִים ֶׁשה’
לִהיוֹ ת ְּבשִ ְׂמחָה ְ ּגדוֹ לָה יוֹ ֵתר.
ה ּוא ָּכל ָּכ ְך ָ ּגדוֹ לּ ,ו ְב ָכל זֹאת ָּב ַחר ָּבנ ּוַ ,ה ָ ּד ָבר יִ גְ רֹם ָלנ ּו ְ
הָא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ַמה ַל ֲח ׁש ֹב :יֵ ׁש ַל ֲח ׁש ֹב ַעל ֵאין סוֹ ף ,זֶ ה ּו ַה ִּכנּ ּוי ַּב ַ ּק ָּבלָה ַל ֹּכ ַח ֶׁשל ה’ַ .מה ּו ֵאין סוֹ ף?
ַ
ְ
ְ
ְ
ַה ֹּכ ַח ֶׁשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך ה ּוא ה ּוא ָּכל ָּכך ָחזָ ק ֶׁשה ּוא הָיָה ָצרִיך לְ ַה ְס ּתִ יר ֵח ֶלק ֵמ ַה ֹּכ ַח ֶׁשלּ וֹ ְּכ ֵדי לִ ְברֹא עוֹ ָלם
הִת ּבוֹ נֵ ן ּבוָֹּ .כ ְך זֶ ה ָּכל ָּכ ְך ָחזָ ק
ֶׁשנּ ּו ַכל לִ ְראוֹ תוְֹּ .כמוֹ אוֹ ר ֶׁש ֵּמאִיר ָּכל ָּכ ְך ָחזָ קַ ,עד ְּכ ֵדי ֶׁש ַאף ֶא ָחד ל ֹא יָ כוֹ ל לְ ְ
ֶׁש ֵאינֶ נּ ּו יְ כוֹ לִים לְ הָ בִין ַעד ַּכ ָּמה ֹּכחוֹ ֶׁשל ה’ ָחזָ קֲ .אפִיל ּו ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא וְ גַ ן ֵע ֶדן ,וַ ֲאפִיל ּו ַה ַּמלְ אָ כִים ל ֹא יְ כוֹ לִים
לְ הָ בִין ַעד ַּכ ָּמה ֹּכחוֹ ֶׁשל ה’ ָחזָ ק.

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /י”א ִאיָ ּר

ַהיּ ֹום הוּא ַהיּ וֹם ָה ֶע ְש ִׂרים וְ ִׁש ׁ ּ ָשה לָ ע ֶֹמר.
יצ ד לִ ְקרֹא ּולְ ַב ֵּטא ְּבא ֶֹפן נָ כוֹ ן ֶאת מִילוֹ ת ַה ְּת ִפ ָ ּלה .
ְּב ַה ּי וֹ ם יוֹ ם ֶׁשל ַה ּי וֹ ם ,הָ ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֵּכ ַ
יִהיֶ ה ׁשוֹ נֶ ה)
יִתָ ֵכן ְּב ִס ּד ּורִים ֲא ֵחרִים ַה ִ ּנ ּק ּו ד ְ
( ּ
אוֹ ְמרִים ַּב ְּת ִפ ָ ּלה:
(“שלוֹ ׁש ֶע ְש ֵׂרה ִמ ּדוֹ ת ֶׁש ַה ּתוֹ רָה נִ ְד ֶר ֶׁשת”)
ְו ֵכן ְּ -ב ֵצ ֵירי וְ ל ֹא ְּב ַפ ּתָ ח ְׁ -שנֵ י ְ ּכת ּו ִביםְׁ .
“בר ּו ְך ֶׁשאָ ַמר”)
יתנִ י ְּ -ב ָק ַמץ וְ ל ֹא ְּב ַפ ַתח ִ -מיָ ּ ְר ִדי בוֹ ר( .לִ ְפנֵ י ָּ
ִחיִ ּ ָ
“א ְׁש ֵרי”)
(ב ְת ִפ ַ ּלת ַ
זֶ ֶכר  -זַ יִ ן ְּב ֶסגֹל וְ ל ֹא ְּב ֵצ ֵירי ַ -רב ט ּו ְב ָךִּ .
ַמ ְׁשלִ ְ
“א ְׁש ֵרי”)
(הלְ ל ּויָ -ה ֶׁש ַא ֲח ֵרי ַ
יך ַק ְרחוֹ ְּ -ב ַפ ַתח וְ ל ֹא ְּב ָק ַמץ ּ ְ -כ ִפ ִּתיםַ .
(ב ֱא ֶמת וְ יַ ִ ּציב).
ּו ַמלְ כ ּותוֹ ֶו ֶאמ ּונָ תוֹ ָל ַעד ַקיֶ ּ ֶמת ֶּ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה רפ”ט ,רצ”ו
שה רל”ו ,ל ֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַהיּוֹם ח ֹו ז ְִרים ׁשוּב ַעל ַה ִּמצְ וָ ה ֶׁש ָל ַּמ ְדנוּ ֶא ְתמוֹלִ ,מצְ וַ ת ֲע ֵשׂה רל”וִ ,אם ָא ָדם ִה ִזּיק לְ ָא ָדם ַא ֵחרָ ,עלָ יו לְ ַׁש ֵ ּלם
ֶאת ַה ֶ ּנ ֶזק ֶׁש ָע ָשׂה.
לו ְֹמ ִדים ַגּם ְׁש ֵּתי ִמצְ ווֹת ְמ ִס ְד ַרת ַה ֲהלָ כוֹת ַה ָ ּב ָאה:
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה רפ”ט – לִיה ּו דִי אָ ס ּור ַל ֲהרוֹ ג אָ ָדם ַא ֵחר
ִמ ְצ ַות ל ֹא ַּת ֲע ֶשׂה רצ”ו -אִ ם אָ ָדם הָ ַרג אָ ָדם ַא ֵחר ְּב ׁשוֹ גֵ גַ ,על הָ רוֹ ֵצ ַח ָלנ ּוס לָעִיר ִמ ְקלָט .לְ ֵבית ַה ִ ּדין
(כ ֶסף ִּב ְמקוֹ ם) ֶׁש ּל ֹא יֵ ֵל ְך לָעִיר ַה ִּמ ְקלָט.
אָ ס ּור ָל ַק ַחת ִמ ֶּמנּ ּו ֶּכ ֶסף ְּככוֹ ֵפר ֶּ

רו ֵצ ַח ּו ׁ ְש ִמ ַירת
ַר ְמ ַּ
חו ֵבל ּו ַמזִ ּיק פרקים ז’ ,ח’ ֹ -
כות ֹ
ב”ם ִ /הלְ ֹ
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש -פרק א’
לְמ ְק ִרים ָ ּב ֶהם ָא ָדם ִה ִזּיק לַ ֲח ָפצִ ים ֶׁשל ָא ָדם
ָ ּב ַר ְמ ַ ּב”ם ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּפ ָר ִקים ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ַה ּנוֹגְ ִעים ִ
ַא ֵחר:
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ּ ֶפ ֶרק ז’ -לוֹ ְמדִים אוֹ דוֹ ת ס ּוגֵ י נְ זָ קִים ֶׁשאִי ֶא ְפשָׁ ר לִ ְראוֹ ת לְ מָשָׁ ל :לְ ַט ֵּמא אָ ָדם ,הָאָ ָדם ֶׁש ִ ּנ ְטמָא ֵאינֶ נּ ּו
הִת ַקלְ ֵקל ,לְ מָשָׁ ל לְ הָ זִיז ָּכרִית
נִ ְראָה ׁשוֹ נֶ ה חִיצוֹ נִית .לוֹ ְמדִים ַ ּגם ַעל ֲעשִ ׂיַ ּת ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁשגּ וֹ ֵרם ַל ְ ּד ָברִים לְ ְ
ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ֲא ֶׁשר זְ כ ּוכִית נוֹ ֶפ ֶלתּ ,ו ַמה ּקוֹ ֶרה אִ ם אָ ָדם ל ֹא ָּבט ּו ַח ַּכ ָּמה נֵ זֶ ק נִ גְ ַרם.
ֶּפ ֶרק ח’ -לוֹ ְמדִים ַמה ַה ִ ּדין ֶׁשל מוֹ ֵסר -אָ ָדם ֶׁש ַּמלְ שִׁ ין ַעל יְ ה ּו דִי ַל ׁ ּשִ לְ טוֹ נוֹ ת וְ גוֹ ֵרם ל ֶ
ָהם ָל ַק ַחת אוֹ תוֹ אוֹ
ֶאת ַּכ ְס ּפוֹ .זוֹ הִי ֲע ֵברָה ְ ּגדוֹ לָה ְמאֹד!
אשוֹן ֶׁשל ִהלְ כוֹת ר ֹו צֵ ַח וּ ְׁש ִמ ַירת ַה ֶנ ֶּפ ׁשַ ,על ִמ ֶׁישהוּ ֶׁש ָחס וְ ָׁשלוֹם ָה ַרג ָא ָדם ַא ֵחר.
לו ְֹמ ִדים ַגּם ֶאת ַה ֶּפ ֶרק ָה ִר ׁ
ְּב ֶפ ֶרק א’ לוֹ ְמדִים ְׁש ֵּתי ִמ ְצווֹ ת ִמ ֵּס ֶפר ַה ִּמ ְצווֹ ת ֶׁשל ַה ּי וֹ ם ,וְ ַה ִּמ ְצוָה ַה ְ ּגדוֹ לָה ְּביוֹ ֵתר ֶׁשאָ ָדם יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂוֹ ת
ה ּוא לְ ַה ִ ּציל ַחיִ ּ ים ֶׁשל אָ ָדם ַא ֵחר.
הָ ַר ְמ ַּב”ם אוֹ ֵמר ֶׁשאִ ם אָ ָדם ַמ ִ ּציל יְ ה ּו דִי ַא ֵחרֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְּכמִי ׁ ּ ֶשהִ ִ ּציל עוֹ ָלם ַמ ֵ ּלא!
ָתת לְ ָכל יֶ ֶל ד יְ ה ּו דִי ִחנּ ּו ְך יְ ה ּו דִי טוֹ ב .זֶ ה
הָ ַר ִּבי אוֹ ֵמר ֶׁש ֵּכן ה ּוא ַה ָ ּד ָבר ְּב ֶעזְ רָה לִיה ּו דִי ַא ֵחר לְ ַקיֵ ּם ִמ ְצוָה וְ ל ֵ
ַ ּגם ַה ָ ּצ ַלת ַה ַחיִ ּ ים ֶׁש ָ ּל ֶהםֶׁ ,שהָ ַר ְמ ַּב”ם ּכוֹ ֵתב ֶׁשזֶ ּה ְּכמוֹ ַה ָ ּצ ַלת עוֹ ָלם ַמ ֵ ּלא.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ַ /ה ׁ ְש ָ ּג ָחה ּ ְפ ָר ִטית

ָהם ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁש ֵהם ל ֹא אוֹ ֲהבִים ,אוֹ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ֶׁש ָ ּקרָה ֶׁש ֵהם
ִישה ּו עָשָ ׂה ל ֶ
עִתִ ים ֲאנָשִׁ ים ְמאֹד ּכוֹ ֲעסִים .א ּו ַלי מ ֶׁ
לְ ּ
ִישה ּו ָ ּד ַחף אוֹ תָ ם ,אוֹ ָּכל ַהקוֹ ְרנְ ְפ ֶל ְקס ֶׁש ֵהם אוֹ ֲהבִים נִ גְ ָמר .א ּו ַלי ֵהם שָׁ ְכח ּו ֶאת
ל ֹא ָרצ ּו ֶׁשיִ ּ ְק ֶרה .א ּו ַלי מ ֶׁ
ָהם ַה ְ ּצבָעִים ֶׁש ֵהם ֲהכִי אוֹ ֲהבִים.
ׁשִע ּו ֵרי ַה ַּביִת ,אוֹ נֶ ֶעלְ מ ּו ל ֶ
ַא ְדמוֹ ”ר ַהזָ ּ ֵקן אוֹ ֵמר ֶׁש ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא ְצרִיכִים לִ ְכעוֹ סַ .רק לִ זְ ֹּכר ֶׁש ַה ֹּכל ְּב ַה ְׁש ָ ּגחָה ּ ְפרָטִית .אִ ם זוֹ ְכרִים ֶׁש ָּכל
פ ַעל ְּבד ּ
ִי ּוק ְּכמוֹ ֶׁש ָרצִינ ּו ,אָ נ ּו
ָ ּד ָבר ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ה ּוא ִּבגְ ַלל ֶׁשה’ ָרצָה ֶׁש ָּכ ְך יִ ְק ֶרה ,ל ֹא ִמ ְצ ַט ֲערִים ֶׁש ַה ָ ּד ָבר ל ֹא יָ צָא ַל ּ ֹ
אִתָ נ ּו ָּכ ֵעת.
ְש ֵׂמחִים ֶׁשזֶ ּה ּקוֹ ֶרה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁש ָּב ּה ה’ רוֹ ֶצה ּונְ נַ ֶּסה ַל ֲעשׂוֹ ת ַמה ֶׁשה’ רוֹ ֶצה ֵמ ּ
ִישה ּו ַא ֵחר .ל ֹא ְמ ַׁש ֶ ּנה
א ּו ַלי ה’ רוֹ ֶצה ֶׁש ֹּנ ַ
אכל ְ ּדגָ נִים ִמ ּס ּוג ַא ֵחר ,א ּו ַלי ה’ רוֹ ֶצה ֶׁש ִ ּנזְ ֹּכר ֶׁש ּל ֹא לִ ְדחֹף מ ֶׁ
ֲאפִיל ּו אִ ם ַאף ּ ַפ ַעם ל ֹא נְ ַפ ְענֵ ַח ַמהִי ְּבד ּ
ִי ּוק ַה ִּס ָּבה .עִ ם ָּכל זֶ ה ָּכל ָ ּד ָבר ֶׁשאָ נ ּו רוֹ אִים ה ּוא ֶמה’.
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