ֶה) .בראשית ג ,י(
ֹאמר לָ  ,
ד; ַו ֶ
וִַ ְק ָרא יְ הוָה ֱאל ִֹהיֶ ,אל ָה ָ
מ,תי ֲאנִ י
ב ָ*לִ ,מייִ ֵ'ִ -
ב ָ*ל ְ)נִ י ְבנִ י ְ
מר ְ) ֶל ְכ')ְ ,נִ י ְ
ֵב ְ ;$וְ כֹה ַ
ֲלַת ַה ַ! ַער ַו ְ
ַעל ַעלע ִ
וִַ ְרַז ַה ֶ ֶל ְַ ,ו ַ
ב ָ*ל ְ)נִ י ְבנִ י) .שמואל ב יט א(
יְ ,
ַת ְח ֶ' ָ
ִַט ְ'ל ֶאת ַה ֹ*+נֶת ַ' ָ)! .לב וַיְ ַ& ְ-ח ֶאת ְתֹנֶת ַה ַ.ִ /י!,
ִ& ֲחט ְִ $עיר ִע ִ"י! ,ו ְ
יס; ַו ְ
לא וִַ ְקחֶ ,את ְתֹנֶת ֵ
ֹאמר ְתֹנֶת ְ' ִניַ ,חָה
ירַ 3ו ֶ
ֹאמר ,זֹאת ָמ ָצאנ ַ :ה ֶרנָאַ ,ה ְתֹנֶת ִ' ְנ ִָ 2הוא ִא!לֹא .לג ַו ִַ ָ
יה!ַ ,ו ְ
ַו ִָביא ֶאל ֲא ִב ֶ
ָמי! ַר ִ'י! .לה
'6ל ַעל ְ'נ ,י ִ
ִַת ֵ
ָ$ַ !$ק ְ' ָמ ְתנָיו; ו ְ
ַעקֹב ְִ $מל ָֹתיוַ ,ו ֶ
יס .לד וִַ ְק ַרע י ֲ
ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתה; ָטרֹ ט ַֹרֵ ,
8ביו
ֵב ְ 9אֹתִ ,
8בל ְ&א ָֹלה; ַו ְ
ֹאמרִ ,י ֵא ֵרד ֶאל ְ' ִני ֵ
ַח!ַ ,ו ֶ
ַיְמ ֵאְ 7ל ִה ְתנ ֵ
ַחמ ,ו ָ
ָקמ ָכל ָ'נָיו וְ ָכל ְ'נ ָֹתיו ְלנ ֲ
ַו +
)בראשית לז(
יסי
=+תי ְר ִס ֵ
ֹא&י ִנ ְמ ָלא ָטלְ ,קו ַ
ָתי ַת ָ; ִתי ֶ&< ִ
ָתי ינ ִ
דפקְ /ִ ,ת ִחי ִלי ֲאח ִֹתי ַר ְעי ִ
)די ֵ
ב ֲא ִני יְ ֵ&נָה ,וְ ִל ִ'י ֵער; קל ִ
)דיַ &ָ ,לח יָד ִמַ 7החֹר,
יכ ָכה ֲא ַט ְ> ֵפ! .ד ִ
יכ ָכהֶ ,א ְל ָ' ֶ&>ָה; ָר ַח ְצ ִ*י ֶאת ַר ְג ַליֵ ,א ָ
ְ *+נ ִ*י ֵא ָ
יְלה .ג ְָ &ַ /ט ִ*יֶ ,את ָ
ָל ָ
ָטפמר ,וְ ֶא ְצ ְ'ע ַֹתי מר ע ֵֹברַ ,על/ַ ,ת ַה ַ; ְנעל .ו ַָ /ת ְח ִ*י
ָדי נ ְ
דדי; וְ י ַ
מ ַעיָ ,המ ָע ָליו .ה ַק ְמ ִ*י ֲא ִניִ ,ל ְפ* ַֹח ְל ִ
ֵ
אתיו וְ לֹא ָענ ִָני .
אתיהְ ,ק ָר ִ
ָצ8ה ְב ַד ְ'ר ִ' ַ? ְ& ִ*יה וְ לֹא ְמ ָצ ִ
ַפ ִ&י ,י ְ
דדי ָח ַמק ָע ָבר; נ ְ
דדי ,וְ ִ
ֲא ִני ְל ִ
)שיר השירי! ה(

