היבטים לשוניים בפרשת חקת עז
דקדוקי קריאה בפרשה בהפטרה ובראשון של בלק

יט ב וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו בשווא נעֵ .א ֶליָך֩

ָפֿ ָ ֨רה :הפ"א רפויה

יט ז וְ ִכ ֶ֨בּס :הבי"ת בסגול ולא בצירי ,וכן בפסוק י.

וְ ַא ַ ֖חר יָ ֣ב ֹא

ֶאלֽ ַ -ה ַמּ ֲח ֶנ֑ה :טעם טפחא בתיבת

וְ ַא ַ ֖חר
יט יב

יעי
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
֣הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛

יעי
ַה ְשּׁ ִב ִ ֖

יִ ְט ָ ֑הר :יש לעמוד מעט אחר קריאת

להדגיש את העובדה כי ההפסק העיקרי בתיבה זו ולא בתיבת התביר ,אחרת מתקבלת משמעות

יעי
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
שאינה נכונה .וכן הדבר גם בחצי השני של הפסוק֣ :הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
יעי ֥ -ל ֹא יִ ְט ָ ֽהר
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
 יִ ְט ָ ֑הר וְ ִאם֨ -ל ֹא יִ ְת ַח ָ֝טּא ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛א ֶהל
א ֶהל :הבי"ת בשווא ,אך בהמשך הפסוק ָבּ ֔ ֹ
יט יד ְבּ ֑ ֹ

מיודע ,הבי"ת בקמץ

יט טז ַ ֽבּ ֲח ַללֶ֙ -ח ֶר ֙ב :געיה בבי"ת הראשונה
שׁם :געיה בה"אַ .בּ ֙ ֶע ֶצ ֙ם הבית פתוחהֶ 1ב ָח ֔ ָלל :העמדה קלה בבי"ת לציין מיודע
יט יח ָ ֽהיוּ֑ ָ -
כ א ָכּלָ֨ -ה ֵע ָ ֤דה :הטעמה כפולה על תיבה אחת

כ ב וְ לֹא֥ ָ -היָ ה

ַ ֖מיִ ם :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה

מה :במלרע ומ"ם רפויה ,וכן הדבר גם בפסוק הבא
כ ד וְ ָל ָ ֤
כ ה ָה ָ ֖רע :רי"ש קמוצה
ית :במלרע
כ ח וְ ִה ְשׁ ִק ָ ֥
כ יג ֲא ֶשׁרָ -ר ֥בוּ :במלרע ,יש להיזהר לא להבליע רי"ש אחת לתוך השנייה
כ יד ְמ ָצ ָ ֽא ְתנוּ :הטעמה באל"ף הקמוצה ,לכן התי"ו שלאחריה בשווא נח

כ יז נַ ְע ְבּ ָרהָ -נּ֣א :העי"ן בשווא נח֧ ֶ .דּ ֶרְך ַה ֶ ֣מּ ֶלְך

2

נֵ ֗ ֵלְך :כך ההטעמה על פי רוב הדפוסים

כ יט ַ ֽבּ ְמ ִס ָלּ֣ה :געיה בבי"ת והמ"ם בשווא נע ללא דגש
כא א וַ יִּ ָ ֙לּ ֶח ֙ם :במלעיל ,כן הדבר בהמשך בפסוק כג
כא ד ִל ְס ֖בֿ ֹב :הבי"ת הראשונה רפה ,כן הדבר לפי בן אשר בכתר ארם צובה ולנינגרד
אֹלקים֘ :האל"ף אינה נשמעת֔ ָ .ק ָצה :הטעם בקו"ף מלעיל
כא ה ֵבּ ִ

3

כא ו וַ יְ ַשׁ ֨ ַלּח :השי"ן בפתח ולא בשוואִ .מיִּ ְשׂ ָר ֵ ֽאל :המ"ם בחירק חסר וכך גם היו"ד הדגושה שלאחריה
כא ז וְ יָ ֵ ֥סר :במלרע ,הוא"ו בשווא נע
שּׁ ֶמשׁ :יש להקפיד על הפרדת התיבות שלא יישמע שהה"א שבראש התיבה השנייה
כא יא ִמ ִמּזְ ַ ֖רח ַה ָ ֽ
תשתייך לסוף התיבה הקודמת
כא יג ַ ֽו יַּ ֲחנ֗ וּ :בטעם רביע ,לא בגרשיים
1
2
3
4

4

אופייני לה"א הידיעה לפני עי"ן )אע"פ שלפי הכלל צריך להיות כאן קמץ(.
למרות שזהו שווא שלאחר תנועה גדולה וכבר דנו בכך בעבר
המטעים בצד"י עובר לזמן בינוני )הווה(.
עיין "כא"צ והנוסח "....עמ' 52

1

כא יד ֵי ָֽא ַ֔מר :המ"ם בפתח
שׁ ֶבת :הלמ"ד בשוא ,לא בקמץ
כא טו ְל ֶ ֣
כא יח ָשׂ ִ ֗רים :שׂי"ן שמאלית
כא כ וְ נִ ְשׁ ָ ֖ק ָפה :במלעיל
כא כב ֶא ְע ְבּ ָ ֣רה :העי"ן בשווא נח
כא כג יָ ְ֑ה ָצה :היו"ד מוטעמת וקמוצה בקמץ רחב ,והה"א בשווא נח
שּׁים :הנו"ן בפתחֵ .מ ְיד ָ ֽבא :הדל"ת בשווא נע
כא ל וַ נַּ ִ ֣
כא לב ֶאת-יַ ְע ֵ֔זר :העי"ן בשווא נח

כא לב וַ יּ֖ ֶוֹרשׁ ֶאתָ -ה ֱאמ ִ ֹ֥רי ֲא ֶשׁרֽ ָ -שׁם :הטפחא בתיבת וַ יּ֖ ֶוֹרשׁ

5

הפטרת חקת שופטים יא:

אמרוּ
ב וַ ֤יּ ֹ ְ

לוֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד
֙

תּ ....וְ נִ ְל ַח ְמ ָ ֖תּ :מלרע
ח וְ ָה ַל ְכ ָ ֣
אתם :במלרעַ ֔ .ע ָתּה :מלעיל ,בפסוק הבא ַע ָתּ ֙ה מלרע
ז ָבּ ֶ ֤
ט ְל ִה ָלּ ֵח ֙ם :הטעם בחי"ת והיא בצירי בניגוד לפסוק כז
לוֹתוֹ :העמדה קלה בבי"ת למנוע הבלעת העי"ן החטופה
יג ַבּ ֲע ֣

לוֹתם ִמ ִמּ ְצ ָ ֑ריִ ם :טעם טפחא בתיבת ִ ֖כּי
טז ִ ֖כּי ַבּ ֲע ָ ֣
מר :פסק בין תיבות ֱא ֨דוֹם
יז ֶאלֶ -מ ֶלְך֩ ֱא ֨דוֹם ׀ ֵלא ֝ ֹ

מרֶ .א ְע ְבּ ָרהָ -נּ֣א :העי"ן בשווא נח
ובין ֵלא ֝ ֹ

יח וַ ָ ֝יּ ָסב :הסמ"ך בקמץ קטן

כא ֨ה'

ֹלהי-יִ ְשׂ ָר ֵ֝אל :יש לשים לב לקושי המתעורר בקריאת תיבות אלו וטעמיהן
ֱא ֵ ֽ

כז ְל ִה ָלּ ֶ֣חם

ִ ֑בּי :טעם נסוג אחור ללמ"ד וכן הדבר בהמשך בפסוק לב

ראשון של בלק במדבר כב:

ד ֵ ֖את ֶי ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
תוֹרה :הטעם מימין לפ"א ,ההטעמה בתי"ו ,במלעיל
ה ֠ ְפּ ָ
ו וְ ַע ָתּ ֩ה :הקורא את העי"ן כמו אל"ף משנה את משמעות הכתובֽ ָ .א ָרהִ֝ -לּי :העמדה קלה באל"ף.
שׁנּוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖
לּי :העמדה קלה בקו"ף
יא ָ ֽק ָבה֙ ִ -
ים ֶאלִ -בּ ְל ֔ ָעם :יש לשים לב לטעמים בפסוק זה ,רבים הקוראים המתבלבלים וקוראים
ֹלה ֙
אמר ֱא ִ
יב וַ ֤יּ ֹ ֶ
6
מרכא-טפחא כבר בתחילתו .הדבר נובע מכך שהאתנח קוטע את דברי הבורא אל בלעם באמצע ומחלק את

הדיבור לשניים֥ :ל ֹא ֵת ֵלְ֖ך ִע ָמּ ֶ ֑הם ֤ל ֹא ָתא ֹ֙ר ֶאתָ -ה ֔ ָעם
5

בניגוד לתורה קדומה הסובר כי טעם זה יבוא על תיבת 'האמרי'
6
הוסבר כמה פעמים שהפתיחה של הפסוק היא לפני האתנח .והאתנח חוצה את החלק העיקרי של הפסוק כלומר
את דברי ה' אל בלעם.

2

יעי
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
יט יב העתקה מלוח דקדוקי הקריאה ֣הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
יש לעמוד מעט אחר קריאת

יעי
ַה ְשּׁ ִב ִ ֖

הר:
יִ ְט ָ ֑

להדגיש את העובדה כי ההפסק העיקרי בתיבה זו ולא בתיבת

התביר ,אחרת מתקבלת משמעות שאינה נכונה .וכן הדבר גם בחצי השני של הפסוק֣ :הוּא יִ ְת ַח ָטּא֞ -בוֹ
יעי -
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
יעי  -יִ ְט ָ ֑הר וְ ִאם֨ -ל ֹא יִ ְת ַח ָ֝טּא ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִב ִ ֖
ישׁי ַ
ַבּיּ֧ וֹם ַה ְשּׁ ִל ִ ֛
֥ל ֹא יִ ְט ָ ֽהר ע"כ .נושא זה של התעכבות גדולה מדי על המלה בטעם טיפחא הוזכר כאן פעמים
רבות .ועתה למכתב שהגיעני
בס"ד
שלום ר' אליהו.
רציתי לשתף אותך במחשבותי עת קרא עלם בחורים בתורה ולא הפסיק יפה בין "השביעי"
ל"יטהר" ,וע"כ החזיר אותו רבו לקרוא כהוגן.
והקורא הבין רק בפעם השניה את עניין ההפסקה וחזר לקרוא "וביום השביעי ,יטהר".
והנה לענ"ד יש לצדד שלא תקן בזה את המעוות מפני שהרחיק את "ביום השביעי" מ"הוא
יתחטא" דברישא מרחק גדול וע"כ שיחזור ה"יטהר" על "וביום השביעי" הסמוך לו גם אם
עשה הפסקת מה שם .על כן יש להורות שבכגון דא אם טעה יחזור לתחילת העניין או
המשפט.
הנלע"ד.
--ישראל ידידיה
תשובה :בפסוק הזה עלולים להכשל פעמיים בעיכוב גדול מדיי על התביר.
לפי הקריאה השגויה יוצא שאם מתחטא באפר ביום השלישי – יטהר ביום השביעי )ואם לא –
לא(.
הוא בעצם לא תיקן כלום! כיון שהתיקון היה על חצי-הפסוק הראשון יש לקוות שהסיפא
נקראה כדין .הציבור שמע פעמיים שתנאי ההיטהרות ביום השביעי הוא בחיטוי היום השלישי,
אבל לא שצריך חיטוי גם בשביעי.
אבל חוששני מאוד שתוך כדי הקריאה אין כמעט סיכוי שהקורא יבין מה רוצים ממנו ,גם אם
תחזירנו לראש הפסוק הוא ישוב ויתעכב יפה על התביר ביתר שאת!
אם מדובר בבחור שכבר הסבירו לו בעבר את העיוות הנוצר מהעיכוב בתביר ,הרי כאן
כשיחזירוהו יבין ,ויחבר את החיטוי ליום השביעי עם עיכוב קטן ביום השלישי.
לסיכום ,צריך להחזירו לתחילת העניין ,אם הוא מבין במה המדובר ,ואם לא ....ה' ירחם
אליהו
תורת הקורא :אכן ,בפשטות צריך להחזיר לתחילת הענין כדי שיובן כהוגן.
יש להעיר ,שגם אם הפסיק אחר 'ביום השלישי' ,אין כאן בהכרח עיוות ושיבוש הדין )משום שאף שאכן
טעון הזיה בשביעי ,אפשר לבאר שהפסוק כאן לא דיבר אלא על הזיית שלישי ,ולא עסק בהזיית שביעי
אף שבאמת גם היא מעכבת ,עיין בתרגום יונתן( ,אך מ"מ צריך להחזירו כיון שקרא שלא כפיסוק
וכפירוש הטעמים .ראו באריכות בגליון המצורף הערה ו'.7

7

בסוף הגליון מצוין שגליון זה ניתן להורדה בפורום אוצר החכמה .באותו מקום ניתן גם תורת הקורא להורדה.

3

הערה ה

הערה ו

4

ע"כ מתורת הקורא.
לעניין התרגום המכונה 'יונתן' ,כפי הנראה במחצית השנייה של הפסוק הוסיף דין .כלומר
התורה מתנה בתנאי כפול שעל הטמא להתחטא ביום השלישי והשביעי .התרגום רוצה
להבליט את התנאי ,שאם לא יתחטא בשלישי ,הרי ההזאה בשביעי לא תועיל.
ויש להעיר שאמנם הזאת השביעי לא תועיל ,ואינו יכול לטבול בו ביום להיות טהור בלילה,
אבל היא תצטרף להזאת ארבעה ימים אחריה .דברים אלה חורגים מגדר תרגום.
בספר החדש תורת הטעמים מהרב אברהם ויסבלום נר"ו ,8המחבר דן בפסוק הזה בעמ' רפז.
הוא אומר שללא פיסוק הטעמים יכולנו לפרש שדי בהזאת שלישי ,ובסתירה לפס' יט .אבל
לפי פיסוק הטעמים כבר בפסוק זה מופיע התנאי הכפול שצריך להזאת שלישי ושביעי.
לפי ה'יונתן' מתפרש הוי"ו של 'וביום' במובן 'אזי' אם יתחטא – יטהר .ע"כ מתורת הטעמים
אם הבנתיו נכונה.
אבל לענ"ד נראה ש'יונתן' עבר מתרגום לפרשנות.
הנוסח ומקורותיו .המקורות ששימשו את הרב מרדכי ברויאר לקבוע את נוסח המקרא עבור
דעת מקרא ,ובהמשך תנ"ך מוסד הרב קוק חורב וירושלים.
יט א
יט ב

שיטת ניקוד או טעות דפוס?
:

הערה 18

ין־בּ ֙הּ[.
מנחת-שיֽ ֵ :אין־בה מום :במאריך ובמקףֽ ֵ ] .א ָ
מחלוקת כתיב.

יט ו

הערה 19

יט ז
מהספר הנ"ל עמ' 197 196
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ספר מומלץ מאוד בעיקר למתחילים שעניין הטעמים חדש להם .ניתן להשגה בחנויות הספרים.

5

מנחת-שי :ואחר ָיבֹא :בהעתק הללי יבא ,ירוש' יבוא ,עכ"ל .ובכל הספרי' חס' שאיננו מן ז'
מלאי' ע"פ המסורת ,וסימנהו' ובמ"ג פ' אחרי מות ,וכן כתבם זהרמ"ה ז"ל] .יבא[.
:

יט טו

יב

ין־צ ִ ֥מיד[.
]א ָ
ין־צ ִמיד :במקצת מדוייקי' האל"ף בלא מאריך ,וכן נר' בחילופי' לב"אֵ .
מנחת-שיֵ :א ָ
הערה 20

יט כא
גם אחרי ההסבר הזה יש כאן זרות.
:

יט כב

לבן-נפתלי נוספה געיא במלה המוקפת.

כ יז
כ כט

לנינגרד לבדו בניגוד למסורתו.
:

כא א
כא ג

;
:

כא ד

יש לנו עדות במאורות נתן על נוסח כתר ארם-צובה.

)ע"כ השאלה ,תשובה(:
גם ברשימות קמחי:
מגליון חקת סטִ .ל ְס ֖בֹב לפנינו דוגמה של הליכת רוו"ה אחרי יהב"י ,וקורן בעקבותיו ,אע"פ
שהסימנים מראים שעלינו לרפות את הבי"ת.
יהב"י כתב :כן ברובם דגש .ומעיר היידנהיים:
]=לא כן[

ו במ"ג :מ"ג  -ד וי' טז כו.
ז הרמ"ה :בו"א ,י ע"א.
יב בחילופי' :חילופים  -ד.
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סיכום דבריו :לפי הדקדוק יש בד"כ דגש בעי"ן הפועל אחרי למ"ד השימוש ,רד"ק מזכיר
מחלוקת ,בחילופים יש מחלוקת בין הספרים ,לכל זה יש לצרף את דעת יהב"י ולהדגיש,
ומסתבר ]לדעתו[ שכן דעת ב"א לגרסת המקורות שציין .אבל כפי שצוין כאן בכא"צ רפוי ,כן
גם בונציה לנינגרד וכ"י ששון .גם קסוטו 9הרפה ,וכן צריך לתקן אצלנו.
מנחת-שיִ :ל ְסבֹב :פליגי ספרי אם הבי"ת רפה או דגושה ,אובחילופי בן אשר ובן נפתלי
שבדפוס וגם בכתובי יד ,לבן אשר רפויה .בובמכלול )דף קצ"א( כתו' במחזורא רבה רפי,
ולטבריה דגש> .וכ"כ בספ' געט סופר <.ובספר דמסורת המסורת כתו' מחזרתא שם ספר,
ולא ידעתי מי ילדו ,ונמצא בגליונות החומשי' כגון ִל ְסבּ ֹב >את ארץ אדום הבי"ת דגושה
ובמחזורתא ִל ְסבֿ ֹב ברפי ,ע"כ <.ובתר הכי אשכחי מסורת כ"י על פסוק זה ,וזו נסחה ,ג' מלין
פליג' בהון ,וסימ' ִל ְסבֹב את ארץ אדום ,הכי תכלה ַל ְע ֵשרִ ,לפְ גֹעַ ְ ּבכֹהֲ נֵי ה' )שמואל א כב ,יז(,
במחזורה רבה דגשין ,וטברייא קריין יתהון רפיין ,ע"כ .וזה הפך דברי המכלול ומסור'
המסורת .ופי' כי תכלה ַל ְע ֵשר מצאתי זבחילופי' לב"א ַל ְעשר ,הלמ"ד בפתח והעי"ן בשוא ,וזה
נקרא דגש ,ולב"נ ְלעַ שר הלמ"ד בשוא והעי"ן בפתח ,וזה נקרא רפי ,כי בעלי המסורת קראו
לשוא כזה הבא באותיות כל"ב המשמשות בראש התיבה רפי ,לפי שלא יתכן אחריו דגש
לעולם ,כמו שכתוב חבמסור' המסור' מאמר ג' .והחילוף שבמלת ִלפְ גֹעַ הוא דגשות ורפיון
הגימ"ל ,דומיא דבי"ת ִל ְסבֹב .ובזה יובן מה שכתו' טבחילופי' הנזכרי' ב"א לסבב ,לפגע ,רפי,
ודלא כדברי יהמדפיס שכתב בשמואל מתחלפיןִ ,לפְ גַע ,וכן בס"א כ"י מסו' עליו מחזורא רבא
לפגֿע רפי ,מתחלפ' ִלפְ גע בדגש .וזהו כדברי רד"ק ור' אלייא הלויִ ] .ל ְסבֹב[ .ע"כ מגליון שנת
סט .נוסיף לזה את דברי תורת הקורא

הערה כח
ולסיכום ,רוו"ה הלך הרבה אחרי יהב"י ,אבל לפעמים סטה ממנו .כאן מסתבר שלו היו לפניו
המקורות המצוינים כאן היה מנקד ִל ְסבֿ ֹב ללא דגש .ויש לתמוה על החומשים שעדיין מנקדים
דגש .ודי בזה.
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לפי חנוך ילון ,מהדורת קסוטו ירושלים תשיג בנויה בתורה וכתובים על לנינגרד ,ובנביאים על קהיר.
למעשה זו מהדורה זו טובה יותר מתנ"ך קורן שהופיע כעשר שנים אחרי קסוטו.
א ובחילופי בן אשר :חילופים  -ד.
ב ובמכלול :קמ ע"ב.
ג עט סופר :ד ע"ב.
ד מסורת המסורת :שברי לוחות' ,מחזורתא' ,עמ' .259
ה כי תכלה :דב' כו יב.
ז בחילופי' לב"א :חילופים  -ד )'ב"א ַ ֽל ְעשר ב"נ ְל ַעשר'(.
ח במסור' המסור' :לוחות שניים ,מאמר שלישי ,עמ' .199
ט בחילופי' הנזכרי' :חילופים  -ד.
י המדפיס :מ"ק  -ד שמואל א כב יז.
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הנחשים:
֣
כא ו אֵ֚ ת

טעם מפסיק וצירי ,או מקף וסגול.

מנחת-שי֚ ֵ :את הנחשים :בספרי' כ"י מדוייקי' ביתיב ,לא במקף ,והאל"ף בצירי ,וכן הוא בדפו'
קדמון֚ ֵ ] .את[.
רביע ולא גרשיים .הערה 21

כא יג

מחלוקת כתיב.
סגול או צירי?
כא טו
מנחת-שי :וְ אֶ ֶשד :האל"ף בסגול בספרי' רבי' מדוייקי' ,וכ"כ רד"ק בשרשו .ובעל רב
פעלים כתב ,העיד רד"ק שהוא בג' נקודות ומצאתיו ברוב ספרי' בב' נקודות] .וְ אֶ ׁ ֶשד[.
כט

כא כג

הערה 22

:

כא ל
הפטרת חקת
שופטים יא א
מנחת שי :ויולד גלעד  -בספרים כ"י ודפוסים ישנים מלא וא"ו:
:

ה

לפי בן-נפתלי יש געיא עם המקף.

י
יג

:

יז אד֨ ום ׀:

המחלוקת אם יש פסק.

כה
כט

ונציה מדגיש אחרי יהו"א.

כט רד"ק :שרשים ,אש"ד 28 ,ע"ב.
ל רב פעלים :שער השמות ,החלק החמישי 112 ,ע"ב.
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ל

הערה 17

לא
הערה 18
הערה 19
לג

במחלוקת הראשונה ונציה לבדו ,וגם בסתירה
אפילו למסורה הגדולה שלו בשמואל; במחלוקת השנייה יש בחלק מהמקורות סתירות בין
המסורות .בשני המקרים נוסח כתר ארם-צובה ומסורתו מכריעים.

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
p=272195#p272195&t=10317&http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
☺ בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים ☺
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