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 ה'התשע אדר                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     מי הוא ה"גיבור" של המגילה

    (ונתן גרוסמןיהרב של  )על פי שיעור מגילת אסתרל

 

 ד', א: אסתר  .1
יצא בתוך "ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ו

 העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה" 

 לד:  כ"ז אשיתבר .2
ה ַעד  רָׂ ה ּומָׂ ֹדלָׂ ה גְׁ קָׂ עָׂ ַעק צְׁ צְׁ יו ַויִּ בִּ ֵרי אָׂ בְׁ ו ֶאת דִּ ֹמַע ֵעשָׂ שְׁ "כִּ

ֹאד"   מְׁ

  ד':מדרש פנים אחרים, נוסח ב', פר'  .3

אותו שעה נתן אפר על  -ויזעק זעקה גדולה ומרה' "'
בו כי אין לבוא  ראשו והלך לשער פלטרין של מלך וחזר

אל שער המלך וגו'. וכי הדיוט היה מרדכי שהיה צווח? 
וכי אין הקדוש ברוך הוא שומע לחישות אלא צווחות?! 
חנה הרהרה בלבה ושמע הקב"ה את לחישתה שכן הוא 
אומר 'וחנה היא מדברת על לבה וגו', ומה כתיב שם: 
'ואלהי ישראל יתן את שאלתך'. אלא היה מרדכי צווח 

הצווחה שצווח עשו לפניך , יצחק אבי מה עשית ליואמר 
שמעת קולו וברכת אותו והרי אנו מכורין להריגת חרב, 

 לכך נאמר 'ויזעק זעקה גדולה ומרה'" 

  :ד' באסתר  .4
 "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק"

 אסתר ד' ד: .5
 ""להלביש את מרדכי

 אסתר ד' ג: .6

מגיע  ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו"
אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יצע 

 לרבים"

 אסתר ד' ד .7

יֶסיהָׂ " רִּ סָׂ ֵתר וְׁ ה[ ַנֲערֹות ֶאסְׁ בֹואנָׂ ה ]קרי: ַותָׂ בֹואינָׂ ַותָׂ
ּה" ידּו לָׂ ֹאד" -ַוַיגִּ ה מְׁ כָׂ ַחל ַהַמלְׁ ַחלְׁ תְׁ ים  - "ַותִּ דִּ גָׂ ַלח בְׁ שְׁ "ַותִּ

יר שַ  סִּ הָׂ ַכי ּולְׁ דֳּ רְׁ יש ֶאת מָׂ בִּ ַהלְׁ יו". לְׁ לָׂ  ּקֹו ֵמעָׂ

 :יד-יואל ב' יב .8

י " כִּ בְׁ צֹום ּובִּ ֶכם ּובְׁ ַבבְׁ ל לְׁ כָׂ ַדי בְׁ ֻאם ה' ֻשבּו עָׂ ה נְׁ ַגם ַעתָׂ וְׁ

ֵפד סְׁ מִּ שּובּו ֶאל ה'  .ּובְׁ ֵדיֶכם וְׁ גְׁ ַאל בִּ ֶכם וְׁ ַבבְׁ עּו לְׁ רְׁ קִּ וְׁ

ם ַעל  חָׂ נִּ ַרב ֶחֶסד וְׁ ם וְׁ ַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַפיִּ י ַחּנּון וְׁ ֱאֹלֵהיֶכם כִּ

עָׂ  רָׂ ה  .ההָׂ חָׂ נְׁ ה מִּ כָׂ רָׂ יו בְׁ יר ַאֲחרָׂ אִּ שְׁ הִּ ם וְׁ חָׂ נִּ י יֹוֵדַע יָׂשּוב וְׁ מִּ
ֶנֶסְך ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם"  וָׂ

 :נ"ח ה עיהיש .9

ֹכף " שֹו ֲהלָׂ ם ַנפְׁ דָׂ ֵרהּו יֹום ַעּנֹות אָׂ חָׂ ֶיה צֹום ֶאבְׁ הְׁ ֶזה יִּ ֲהכָׂ
צֹו יֹום רָׂ א צֹום וְׁ רָׂ קְׁ ֶזה תִּ יַע ֲהלָׂ ֵאֶפר ַיצִּ ַשק וָׂ ֹמן רֹאשֹו וְׁ ַאגְׁ ן כְׁ

 ַלה'" 

 ח:-אסתר ז' ו .11

בֹוש ֶאת " כְׁ ה... ֲהַגם לִּ כָׂ ַהַמלְׁ ֵני ַהֶמֶלְך וְׁ פְׁ לִּ ַעת מִּ בְׁ ן נִּ מָׂ הָׂ וְׁ
ת"  יִּ י ַבבָׂ מִּ ה עִּ כָׂ  ַהַמלְׁ

 :הדיאלוג בין מרדכי ואסתר .11
יר ַשּקֹו  סִּ הָׂ ַכי ּולְׁ דֳּ רְׁ יש ֶאת מָׂ בִּ ַהלְׁ ים לְׁ דִּ גָׂ ַלח בְׁ שְׁ א. ַותִּ

ֵבל לֹא קִּ יו וְׁ לָׂ  .ֵמעָׂ

י... ב. ַותִּ  כָׂ דֳּ רְׁ ְך ֶאל מָׂ ְך... ַוֵיֵצא ֲהתָׂ ֵתר ַלֲהתָׂ א ֶאסְׁ רָׂ קְׁ
בֹוא ֶאל  ֶליהָׂ לָׂ ַצּוֹות עָׂ ּה ּולְׁ יד לָׂ ַהגִּ ֵתר ּולְׁ אֹות ֶאת ֶאסְׁ ַהרְׁ לְׁ

ּה יו ַעל ַעמָׂ נָׂ פָׂ לְׁ ַבֵּקש מִּ ַחֶּנן לֹו ּולְׁ תְׁ הִּ  .ַהֶמֶלְך לְׁ

דֳּ  רְׁ ֵרי מָׂ בְׁ ֵתר ֵאת דִּ ֶאסְׁ ְך ַוַיֵגד לְׁ יַויָׂבֹוא ֲהתָׂ   .כָׂ

י לֹא  י... ַוֲאנִּ כָׂ דֳּ רְׁ ַצֵּוהּו ֶאל מָׂ ְך ַותְׁ ֵתר ַלֲהתָׂ ַותֹאֶמר ֶאסְׁ

ים יֹום לֹושִּ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֶזה שְׁ י לָׂ ֵראתִּ קְׁ  .נִּ

ֵתר ֵרי ֶאסְׁ בְׁ י ֵאת דִּ כָׂ דֳּ רְׁ מָׂ ידּו לְׁ   .ַוַיגִּ

ֵתר יב ֶאל ֶאסְׁ שִּ הָׂ ַכי לְׁ דֳּ רְׁ ה ַיֲעמ ... :ג. ַויֹאֶמר מָׂ לָׂ ַהצָׂ ֹוד ֶרַוח וְׁ
ַגַעתְׁ  זֹאת הִּ ֵעת כָׂ ם לְׁ י יֹוֵדַע אִּ קֹום ַאֵחר... ּומִּ מָׂ ים מִּ הּודִּ ַליְׁ

כּות  .ַלַמלְׁ

ל  נֹוס ֶאת כָׂ י: ֵלְך כְׁ כָׂ דֳּ רְׁ יב ֶאל מָׂ שִּ הָׂ ֵתר לְׁ ַותֹאֶמר ֶאסְׁ
ַאל  לּו וְׁ ַאל תֹאכְׁ ַלי וְׁ צּומּו עָׂ ן וְׁ שּושָׂ ים בְׁ אִּ צְׁ מְׁ ים ַהּנִּ הּודִּ ַהיְׁ

לֶשת יָׂ  תּו שְׁ שְׁ צּום ֵכן תִּ ַנֲעֹרַתי אָׂ י וְׁ יֹום ַגם ֲאנִּ ה וָׂ לָׂ ים ַליְׁ מִּ
י  תִּ ַבדְׁ ַכֲאֶשר אָׂ ת וְׁ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶשר לֹא ַכדָׂ ֵכן אָׂ ּובְׁ

י תִּ דְׁ בָׂ  .אָׂ

ֵתר" ֵרי ֶאסְׁ בְׁ י ֵאת דִּ כָׂ דֳּ רְׁ מָׂ ידּו לְׁ  "ַוַיגִּ
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 :ד', יאאסתר  .12

כל עבדי המלך ועם מדינות המלך ידעים אשר כל איש "
 ר יבוא אל המלך... אחת דתו להמית" ואשה אש

 אסתר ד' ה: .13

"" ֶניהָׂ פָׂ יד לְׁ יֵסי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ֶהֱעמִּ רִּ סָׂ  מִּ

 :גרוסמןיונתן הרב  .14
היעלמות התך משלב זה של השיחה מבטאת את 
היעלמות נורמות הארמון הפרסי. הסריס של המלך 
אינו יכול להוות מתווך בין שני הגיבורים כשאלו נכנסו 

פנימי. על דרך המליצה ניתן לומר, לשיח יהודי 
שהמוטיבים שעלו בשיחה זו אינם יכולים להיתרגם 
לפרסית! התך לא יבין זאת, ועל כן דברי הגיבורים 
נשמעים כביכול, מפי מרדכי לאוזני אסתר ומפי אסתר 

 .לאוזני מרדכי באופן בלתי אמצעי
הוא 'פרק התשובה' של אסתר. בתחילתו חשנו ד' פרק 

רומזת לביקורת על אסתר בהיטמעותה כי המגילה 
הדסה' שבמלכה ' בנורמות הארמון, ובסופו מתגלה

אסתר, זהותה היהודית, תוך ביטוי מסירות נפש למען 
פורצת בתמונה זו, ובסוף תמונה זו עת אסתר , העם כולו

תגזור צום על עמה, יהיה זה צום עם כיסוי פנימי עמוק, 
א רק על שינוי יהיה זה צום שיעיד על שינוי הלב ול

 !הבגד

 ו:-ה באסתר  .15

יר ֶבן " ַכי ֶבן יָׂאִּ דֳּ רְׁ מֹו מָׂ ה ּושְׁ ירָׂ שּוַשן ַהבִּ יָׂה בְׁ י הָׂ הּודִּ יש יְׁ אִּ
ם  ם עִּ ַליִּ ירּושָׂ ה מִּ לָׂ גְׁ י. ֲאֶשר הָׂ ינִּ מִּ יש יְׁ יש אִּ י ֶבן קִּ עִּ מְׁ שִּ
ה  לָׂ ה ֲאֶשר ֶהגְׁ הּודָׂ יָׂה ֶמֶלְך יְׁ נְׁ כָׂ ם יְׁ ה עִּ תָׂ לְׁ גְׁ ה ֲאֶשר הָׂ ַהֹגלָׂ

ֶבל" נְׁ  ֶנאַצר ֶמֶלְך בָׂ  בּוַכדְׁ

 ח:-אסתר ב' ז .16

ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת. ויהי בהשמע "
 ותלקח אסתר אל בית המלך"  ... דבר המלך ודתו

 טז:-אסתר ב' טו .17
ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו "

ותלקח אסתר אל המלך ...  לבת לבוא אל המלך
 אחשורוש"

 :ב', יאסתר  .18
לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי צוה "

  עליה אשר לא תגיד"

 :ב', טואסתר  .19
"ובהגיע תר אסתר בת אביחיל דד מרדכי אשר לקח לו 

  לבת לבוא אל המלך לא בקשה דבר"

 :ב', יאאסתר  .21
מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום ומרדכי "

 אסתר" 

 : אסתר ב' כ .21
 "ואת מאמר מרדכי עשה כאשר היתה באמנה אתו" 

 אסתר ב' כב: .22

 ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי""

 :ב-אסתר ד' א .23

יו " דָׂ גָׂ ַכי ֶאת בְׁ דֳּ רְׁ ַרע מָׂ קְׁ ה ַויִּ ל ֲאֶשר ַנֲעשָׂ ַדע ֶאת כָׂ ַכי יָׂ דֳּ רְׁ ּומָׂ
ה  ֹדלָׂ ה גְׁ קָׂ עָׂ ַעק זְׁ זְׁ יר ַויִּ עִּ תֹוְך הָׂ ֵאֶפר ַוֵיֵצא בְׁ ַבש ַשק וָׂ לְׁ ַויִּ

הּו רָׂ בֹוא ֶאל ַשַער  .מָׂ י ֵאין לָׂ ֵני ַשַער ַהֶמֶלְך כִּ פְׁ ַויָׂבֹוא ַעד לִּ
ק" בּוש שָׂ לְׁ  ַהֶמֶלְך בִּ

 אסתר ד' ח: .24

ַחֶּנן לֹו " תְׁ הִּ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך לְׁ ֶליהָׂ לָׂ ַצּוֹות עָׂ ּה ּולְׁ יד לָׂ ַהגִּ ּולְׁ
ּה"  יו ַעל ַעמָׂ נָׂ פָׂ לְׁ ַבֵּקש מִּ  ּולְׁ

 אסתר ב' י:  .25
ה ֶאסְׁ " ידָׂ גִּ ַכי לֹא הִּ דֳּ רְׁ י מָׂ ּה כִּ תָׂ ֶאת מֹוַלדְׁ ּה וְׁ ה ֵתר ֶאת ַעמָׂ ּוָׂ צִּ

ֶליהָׂ  יד"עָׂ  ֲאֶשר לֹא ַתגִּ

 :כב' אסתר  .26
ּה ַכֲאֶשר  ֶאת ַעמָׂ ּה וְׁ תָׂ ֵתר ַמֶגֶדת מֹוַלדְׁ ֶליהָׂ "ֵאין ֶאסְׁ ה עָׂ ּוָׂ  צִּ

י" כָׂ דֳּ רְׁ  מָׂ

 אסתר ד' יז: .27

ֹכל ֲאֶשר " י ַוַיַעש כְׁ כָׂ דָׂ רְׁ ה עָׂ ַוַיֲעֹבר מָׂ תָׂ ּוְׁ יוצִּ ֵתר"  לָׂ  ֶאסְׁ

 אסתר ח' ג: .28

ךְׁ " יו ַוֵתבְׁ לָׂ ֵני ַרגְׁ פְׁ ֹפל לִּ ֵני ַהֶמֶלְך ַותִּ פְׁ ַדֵבר לִּ ֵתר ַותְׁ ַותֹוֶסף ֶאסְׁ
תֹו  ֵאת ַמֲחַשבְׁ י וְׁ גִּ ֲאגָׂ ן הָׂ מָׂ ַעת הָׂ יר ֶאת רָׂ ַהֲעבִּ ַחֶּנן לֹו לְׁ תְׁ ַותִּ

ים" הּודִּ ַשב ַעל ַהיְׁ  ֲאֶשר חָׂ

 ב:-אסתר ח' א .29

ַת " ה ֶאת ַביֹום ַההּוא נָׂ כָׂ ֵתר ַהַמלְׁ ֶאסְׁ ֵורֹוש לְׁ ן ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ

יים ]קרי הּודִּ ן ֹצֵרר ַהיְׁ מָׂ א  :ֵבית הָׂ ַכי בָׂ דֳּ רְׁ ים[ ּומָׂ הּודִּ ַהיְׁ
ּה. ַויַָׂסר ַהֶמֶלְך ֶאת  ֵתר ַמה הּוא לָׂ ה ֶאסְׁ ידָׂ גִּ י הִּ ֵני ַהֶמֶלְך כִּ פְׁ לִּ

ּה לְׁ  נָׂ תְׁ ן ַויִּ מָׂ יר ֵמהָׂ תֹו ֲאֶשר ֶהֱעבִּ ֵתר ַטַבעְׁ ֶשם ֶאסְׁ י ַותָׂ כָׂ דֳּ רְׁ מָׂ
ן" מָׂ ַכי ַעל ֵבית הָׂ דֳּ רְׁ  ֶאת מָׂ

 ח:-אסתר ח' ז .31

ַכי " דֳּ רְׁ מָׂ ה ּולְׁ כָׂ ֵתר ַהַמלְׁ ֶאסְׁ ֵורש לְׁ ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ
ֵעיֵניֶכם ים ַכּטֹוב בְׁ הּודִּ בּו ַעל ַהיְׁ תְׁ ַאֶתם כִּ י... וְׁ הּודִּ  "ַהיְׁ

 י:-אסתר ח' ט .31

ל ֲאשֶ " כָׂ ֵתב כְׁ כָׂ ֶאל ַויִּ ים וְׁ הּודִּ ַכי ֶאל ַהיְׁ דֳּ רְׁ ה מָׂ ּוָׂ ר צִּ
ַעד  ינֹות ֲאֶשר ֵמֹהדּו וְׁ דִּ ֵרי ַהמְׁ שָׂ ַהַפחֹות וְׁ ים וְׁ נִּ פְׁ ַדרְׁ ֲאַחשְׁ הָׂ
ּה  בָׂ תָׂ כְׁ ה כִּ ינָׂ דִּ ה ּומְׁ ינָׂ דִּ ה מְׁ ינָׂ דִּ ה מְׁ ים ּוֵמאָׂ רִּ ֶעשְׁ כּוש ֶשַבע וְׁ

כִּ  ם וְׁ בָׂ תָׂ כְׁ ים כִּ הּודִּ ֶאל ַהיְׁ ֹשנֹו וְׁ לְׁ ם כִּ עָׂ ַעם וָׂ ֹתב וְׁ כְׁ ם. ַויִּ שֹונָׂ לְׁ
ַלח  שְׁ ַטַבַעת ַהֶמֶלְך ַויִּ ֹתם בְׁ ֵורש ַוַיחְׁ ֵשם ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ בְׁ
ים  נִּ רָׂ תְׁ ֲאַחשְׁ ֶרֶכש הָׂ ֵבי הָׂ ים ֹרכְׁ ים ַבסּוסִּ צִּ רָׂ ַיד הָׂ ים בְׁ רִּ פָׂ סְׁ

ים"  כִּ ַרמָׂ ֵני הָׂ  בְׁ

  :ט', דאסתר  .32
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 אסתר ט' י"ב: .33

גּו " רְׁ ה הָׂ ירָׂ שּוַשן ַהבִּ ה בְׁ כָׂ ֵתר ַהַמלְׁ ֶאסְׁ ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך לְׁ
ן  מָׂ ֵני הָׂ ֵאת ֲעֶשֶרת בְׁ יש וְׁ ַאֵבד ֲחֵמש ֵמאֹות אִּ ים וְׁ הּודִּ ַהיְׁ

ְך ֵתן לָׂ ּנָׂ יִּ ֵתְך וְׁ ֵאלָׂ שּו ּוַמה שְׁ ינֹות ַהֶמֶלְך ֶמה עָׂ דִּ ר מְׁ אָׂ שְׁ ּוַמה  בִּ
ש ֵתעָׂ ֵתְך עֹוד וְׁ שָׂ  "ַבּקָׂ

 אסתר ט' י"ג: .34

ים " הּודִּ ר ַליְׁ חָׂ ֵתן ַגם מָׂ ּנָׂ ם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב יִּ ֵתר אִּ ַותֹאֶמר ֶאסְׁ
לּו  תְׁ ן יִּ מָׂ ֵני הָׂ ֵאת ֲעֶשֶרת בְׁ ַדת ַהיֹום וְׁ ן ַלֲעשֹות כְׁ שּושָׂ ֲאֶשר בְׁ

ֵעץ"   ַעל הָׂ

 אסתר ט' כ: .35

ַכי ֶאת " דֳּ רְׁ ֹתב מָׂ כְׁ ל ַויִּ ים ֶאל כָׂ רִּ פָׂ ַלח סְׁ שְׁ ֵאֶלה ַויִּ ים הָׂ רִּ בָׂ ַהדְׁ
ים  רֹובִּ ֵורֹוש ַהּקְׁ ינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ דִּ ל מְׁ כָׂ ים ֲאֶשר בְׁ הּודִּ ַהיְׁ

ים" חֹוקִּ רְׁ הָׂ  וְׁ

 :ל"ב-אסתר ט' כ"ט .36

י... " הּודִּ ַכי ַהיְׁ דֳּ רְׁ ל ּומָׂ יַחיִּ ה ַבת ֲאבִּ כָׂ ֵתר ַהַמלְׁ ֹתב ֶאסְׁ כְׁ ַותִּ
ים  רִּ פָׂ ַלח סְׁ שְׁ ה ַויִּ ים ּוֵמאָׂ רִּ ֶעשְׁ ים ֶאל ֶשַבע וְׁ הּודִּ ל ַהיְׁ ֶאל כָׂ

ַקֵים ֵאת  לֹום ֶוֱאֶמת. לְׁ ֵרי שָׂ בְׁ ֵורֹוש דִּ כּות ֲאַחשְׁ ה ַמלְׁ ינָׂ דִּ מְׁ
ַכי  דֳּ רְׁ ַים ֲעֵליֶהם מָׂ ַמֵּניֶהם ַכֲאֶשר קִּ זְׁ ֵאֶלה בִּ ים הָׂ ֵמי ַהֻפרִּ יְׁ

מּו יְׁ ַכֲאֶשר קִּ ה וְׁ כָׂ ֵתר ַהַמלְׁ ֶאסְׁ י וְׁ הּודִּ ם  ַהיְׁ עָׂ ַעל ַזרְׁ ם וְׁ שָׂ ַעל ַנפְׁ
ים  ֵרי ַהֻפרִּ בְׁ ַים דִּ ֵתר קִּ ם. ּוַמֲאַמר ֶאסְׁ תָׂ ַזֲעקָׂ ֵרי ַהֹצמֹות וְׁ בְׁ דִּ

ב ַבֵסֶפר"  תָׂ כְׁ נִּ ֵאֶלה וְׁ  הָׂ

 אסתר ט' ל"ב: .37

ב ַבֵסֶפר"" תָׂ כְׁ נִּ ֵאֶלה וְׁ ים הָׂ ֵרי ַהֻפרִּ בְׁ ַים דִּ ֵתר קִּ  ּוַמֲאַמר ֶאסְׁ

 :ג-אסתר י' ב .38

ל ַמֲעֵשה " כָׂ ַכי ֲאֶשר וְׁ דֳּ רְׁ ֻדַלת מָׂ ַשת גְׁ רָׂ תֹו ּופָׂ בּורָׂ פֹו ּוגְׁ קְׁ תָׂ
ֵורֹוש  ֶנה ַלֶמֶלְך ֲאַחשְׁ שְׁ י מִּ הּודִּ ַכי ַהיְׁ דֳּ רְׁ י מָׂ לֹו ַהֶמֶלְך... כִּ דְׁ גִּ
ֹדֵבר  ַעמֹו וְׁ יו ֹדֵרש טֹוב לְׁ ֹרב ֶאחָׂ צּוי לְׁ רָׂ ים וְׁ הּודִּ דֹול ַליְׁ גָׂ וְׁ

עֹו"  ל ַזרְׁ כָׂ לֹום לְׁ  שָׂ

 : אסתר ב' ז .39
 ""לקחה מרדכי לו לבת

 :מגילה ט"ו ע"א .04
 ""כאשר אבדתי מבית אבא כן אובד ממך

 "מגילה י"ג ע"א .41
 לבת' אלא 'לבית'"'"אל תקרי 

 :אסתר י' ב .42

ַכי ֲאֶשר " דֳּ רְׁ ֻדַלת מָׂ ַשת גְׁ רָׂ תֹו ּופָׂ בּורָׂ פֹו ּוגְׁ קְׁ ל ַמֲעֵשה תָׂ כָׂ וְׁ
בְׁ  ים ַעל ֵסֶפר דִּ תּובִּ לֹו ַהֶמֶלְך ֲהלֹוא ֵהם כְׁ דְׁ ים גִּ ֵרי ַהיָׂמִּ

ס" רָׂ ַדי ּופָׂ ֵכי מָׂ ַמלְׁ  לְׁ

 :הנשקהפרופ דוד  .43
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