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    –  
   
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יהםְ .כּ ֶשׁ ָבּאוּ ְל ֻח ְפשׁוֹת ַה ַשּׁ ָבּת
יבה ַה ִתּיכוֹנִ ית ,וְאָז נִ ְפ ְרדוּ ַדּ ְר ֵכּ ֶ
ְשׁ ָ
ַחנַנְ ֵאל ֲח ֵב ִרים ָהיוּ ָשׁנִ ים ָרבּוֹתֵ ,מ ַהגַּן וְ ַעד ַליּ ִ
יאל ו ֲ
ַע ִמּ ֵ
בוֹהה ,ו ְָל ְמדוּ
יבה ַהגְּ ָ
ְשׁ ָ
יבתוַֹ .ה ְשּׁ ָניִּים נִ ְפגְּ שׁוּ שׁוּב ַבּיּ ִ
ישׁ ָ
יהם ָכּל ֶא ָחד ִבּ ִ
וּמ ַס ְפּ ִרים זֶה ְלזֶהָ ,מה ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ָשׁים ְ
וְ ַה ַחגָ ,היוּ נִ ְפגּ ִ
בוֹדתוֹ ,וּז ְִריזוּתוֹ וְ י ְֹשׁרוֹ ָעשׂוּ
יאל ֶשׁ ָח ִריף ְמאֹד ְוז ִָריז ָהיָהָ ,ע ָשׂה ַחיִל ַבּ ֲע ָ
רוּתאַ ,עד ֶשׁנִּ ְשּׂאוּ ו ְָכל ֶא ָחד ָפּנָה ְל ַד ְרכּוַֹ .ע ִמּ ֵ
ְבּ ַח ְב ָ
וּבא ִה ְט ִריד ֶאת
ירי ָהאָ ֶרץֲ .חנַנְ ֵאל ְל ֻע ָמּתוִֹ ,ה ְת ַפּ ְרנֵס ְכּ ָשׂ ִכירַ .חג ַה ֻסּכּוֹת ַה ָקּ ֵרב ָ
ָל ֶהם ֵשׁם טוֹבַ ,עד ֶשׁ ָהיָה ְל ֵא ַחד ֵמ ֲע ִשׁ ֵ
ָסה .וְ ִהנֵהַ ,חג ַה ֻסּכּוֹת ַבּ ֶפּ ַתח ְו ֵאין
וּמזֶּה ַכּ ָמּה ֳח ָד ִשׁים ֶשׁלֹּא ָמ ָצא ַפּ ְרנ ָ
ֲחנַנְ ֵאל ְמאֹדַ .ה ִמּ ְפ ָעל ֶשׁ ָע ַבד בּוֹ ָסגַר ֶאת ְשׁ ָע ָריוִ ,
בוֹדה ְבּ ָכל ָמקוֹם וְ לֹא ָבּ ַחל
ְאַר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ יםֵ ,אין ַעל ָמה ְל ָד ֵבּרְ .מ ַח ֵפּשׂ ָהיָה ֲע ָ
וּל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ,וְ ַעל ֻס ָכּה ו ְ
ְבּיָדוֹ ַדּי אֹכֶל לוֹ ְ
בוֹדה ,וְ ִה ְת ַק ֵבּל
אָרץ ִל ְמצֹא ֲע ָ
ָסע ֲחנ ְַנ ֵאל ִל ֵמ ְר ַכּז ָה ֶ
מוּעט ָהיָה ְולֹא ִה ְס ִפּיק ֲא ִפלּוּ ְל ַחיֵּי ַהיּוֹם יוֹם .נ ַ
אַך ָשׁ ְכרוֹ ָ
ְבּשׁוּם ָדּ ָברְ ,
הוּמהֲ .חנַנְ ֵאלָ ,שׂ ַמח
וּמ ָ
אַתּ ִשׁ ְט ֵחי ַה ִמּ ְפ ָעל ְכּ ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ ַר ַעשׁ ְ
ַקּה ְ
ָדוּעִ .מבּ ֶֹקר ְו ַעד ֶע ֶרבָ ,היָה ְמנ ֶ
עוֹבד נִ ָקּיוֹן ְז ַמנִּ י ְבּ ִמ ְפ ָעל י ַ
ְכּ ֵ
אַר ָבּ ָעה ִמינִ יםַ ,היֵּשׁ ְמ ֻא ָשּׁר ִמ ֶמּנּוּ?
וּקנִ יַּת ְ
שוּטהְ ,
ְבּ ִלבּוֹ ָהיָהֶ ,שׁ ָהרֵי ַה ַמּ ְשׂכֹּרֶת ַתּ ְס ִפּיק ִל ְסעֻדּוֹת ַה ַחגִ ,ל ְבנִ יַּת ֻס ָכּה ְפּ ָ
ַהל ַה ִמּ ְפ ָעל ִהגִּ ישׁ
כוּרתּוֹ ְב ָה ְס ִבּירוֹ ֶשׁ ָע ָליו ִלנְ ס ַֹע ְל ֵביתוֹ ,וְ ִל ְדאֹג ְל ָצ ְר ֵכּי ַה ַחגְ .מנ ֵ
וּב ֵקּשׁ ֶאת ָמ ְש ְ
ָבּ ֶערֶב ַה ַחג נִ גַּשׁ ֲחנַנְ ֵאל ִ
ֵיצד
ָסע ֲחנַנְ ֵאל ְל ֵביתוְֹ ,כּ ֶשׁהוּא ְמ ַת ְכנֵן כּ ַ
וְהוֹסיף ַמ ְתּנַת ַחג ַליּ ְָל ִדים וְ ַל ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהָ .שׂ ֵמח וְ טוֹב ֵלב ,נ ַ
ִ
ַל ֲחנַנְ ֵאל ֶאת ְשׂ ָכרוֹ,
יע ְל ֵביתוָֹ ,ראָה ֶבּ ָח ֵצר
וּמרֹב ִשׁ ְמּ ָחה ֵה ֵחל ְל ִשׁיר "הוֹדוּ ָלהּ' ִכּי טוֹב"ְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
יל ָדיוֵ ,
וּמה י ְִקנֶה ְל ִא ְשׁתּוֹ וִ ָ
י ְִבנֶה ֶאת ֻס ָכּתוָֹ ,
ית ָלנוֲּ .חנַנְ ֵאל ִה ִבּיט
ָפה ָקנִ ָ
אַבּאָ ,ק ְראוּ ְבּקוֹלֵ ,איזוֹ ֻס ָכּה י ָ
יל ָדיו ְמ ַק ְשּׁ ִטים ֶאת ַה ֻסּ ָכּהָ .
בּיוֹפיָהִ ,ו ָ
ְ
יקה
ֻס ָכּה ֲח ָד ָשׁהָ ,מ ְב ִה ָ
תּוֹדה ַעל
צוֹה ֶלתָ ,
יצה ָע ָלה ְל ֵביתוֹ ,וְ ִא ְשׁתּוֹ ִק ְבּ ָלה ֶאת ָפּנָיו ְשׂ ֵמ ָחה ְו ֶ
אַמיןְ .בּ ִר ָ
ְבּ ַת ְד ֵה ָמהְ ,מ ַשׁ ְפ ֵשׁף ֶאת ֵעינָיו ֶכּלֹא ָמ ִ
כּוֹר ִתּיָ ,שׁאַל ֲחנַנְ ֵאל?
אתי ֶאת ַמ ְשׂ ְ
יך זֶה ָק ָרהַ ,רק ַע ָתּה ֵה ֵב ִ
ַמ ִתּי ֶאת ָכּל ַה ֲה ָכנוֹתֵ .א ְ
ָקרְ .כּ ָבר ִסיּ ְ
ַה ְקּנִ יּוֹת ְל ַחגַ ,בּ ֲע ִלי ַהיּ ָ
אַר ָבּ ָעה ִמינִ ים
אַר ָגּ ִזים ְמ ֵל ִאים ְבּ ָכל טוֹבְ ,וגַם ְ
ְתּה ְ
חוּרים וְ ַה ְכ ִניסוּ ָה ַבּי ָ
יוֹד ַעתָ ,ענְ ָתה ִא ְשׁתּוֶֹ .א ֶמשִׁ ,הגִּ יעוּ ַבּ ִ
ֵאינִ י ַ
ְתה
אַחת ָהי ָ
צוּמה ,וְ ַרק ְשׁ ֵא ָלה ַ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֲע ָ
ְמ ֻה ָדּ ִרים ִהנִּ יחוּ ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָבּ ַסלוֹןַ .חג ַה ֻסּכּוֹת ָע ַבר ַעל ֲחנַנְ ֵאל ִ
ָח ָתה ְל ַרגְ ָליוָ .פּ ַתח
ָפ ָלה ַמ ֲע ָט ָפה ְונ ֲ
יל ָדיו ֵפּ ְרקוּ ֶאת ַה ֻסּ ָכּה ,נ ְ
גּוֹמל ַה ֶח ֶסד ַהזֶּה? ְבּתֹם ַה ַחגְ ,כּ ֵשׁ ֲחנַנְ ֵאל ִו ָ
ַל ֲחנַנְ ֵאלִ .מי ֵ
וּל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֵֹ .מ ַע ָתּה,
אַך ְבּ ַדף ַה ְמּצ ָֹרף ָהיָה ָכּתוּבַ :ל ֲחנַנְ ֵאל ְ
ַלּה ִמי ִאישׁ ַה ֶח ֶסד ַהגָּדוֹלְ ,
ֲחנַנְ ֵאל ֶאת ַה ַמּ ֲע ָט ָפה ַבּ ִתּ ְקוָה ֶשׁ ְיּג ֶ
ית ָך .גַּשׁ ְל ָשׁם ִעם ַה ַמּ ֲע ָט ָפה,
ַמּי" ַה ָקּרוֹב ְל ֵב ְ
בוּעה ְבּ ִמ ְפ ָעל " ַס ַחר י ִ
בוֹדה ְק ָ
וּמ ְחסוֹרְ .מ ַח ָכּה ָל ָך ֲע ָ
לֹא ֵתּ ְדעוּ עוֹד ַצ ַער ַ
אַתּם ִמי ָה ִאישׁ ַהנִּ ְס ָתּר ַהזֶּה?
יּוֹד ִעים ֶ
ְק ִרים ֶשׁ ִלּי? ַה ְ
אוֹמ ִרים ֲח ֵב ִרים י ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
ֵמ ָח ִכּים ְל ָךָ .
ָתן.
אשׁית ,יוֹנ ָ
ַחג ָשׂ ֵמ ַח ְו ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֵר ִ
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ָתן ָפּ ְל ֶמר הי"ד
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
אָדם" – ֶה ָעלוֹן ֵ
"נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ

      
ֹשׁהֶ ,שׁ ַמּ ְט ָר ָתהּ ֵל ָע ִתיד,
ירה ֶשׁ ָכּ ָתב מ ֶ
תּוּבה ַה ִשּׁ ָ
ְבּ ָפּ ָר ָשׁה ְכּ ָ
ירהְ ,מ ַשׁ ַבּ ַחת ֵאת
תוֹרת ה'ַ .ה ִשּׁ ָ
ְכּ ֵשׁי ְִפנֶה ָה ָעם ע ֶֹרף ְל ַ

    
יעה?
ָ מה ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ַה ֲא ָזנָה ִל ְשׁ ִמ ָ

מוּזְכּ ִרים ַמ ֲע ֵשׂי
ָ
ִשׂ ָר ֵאל .מוּל ֵאלּוּ
ירתוֹ ְבּי ְ
וְבּ ִח ָ
ָהנְ ַהגָת ה' ְ

דּוּע ִנ ְב ֲחרוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ְו ָהאָ ֶרץ ְכּ ֵע ִדים?
ַ מ ַ

ֵכ ָתּב ָהעֹנֶשׁ ַה ָצּפוּי ְבּ ִמ ְקרֶה
ירה נ ְ
ידתוֹ ָבּה'ָ .בּ ִשּׁ ָ
וּמ ִר ָ
ָה ָעםְ ,

תּוֹרה.
יהם ִנ ְמ ְשׁלוּ ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ָ צ ֵיּין ְ 4דּ ָב ִרים ֶשׁ ֲא ֵל ֶ

ִשׂ ָר ֵאל י ִַכּיר ֶשׂה' הוּא
ֶח ָמהְ :כּ ֶשׁ ַעם י ְ
ָכּזֶהֲ ,א ְך יֶשׁ גַּם נ ָ
אַחר ֶשׁ ִה ְק ִריא
יהםְ .ל ַ
ְב ֶ
ילם ה' שׁוּב ֵמאוֹי ֵ
ַצּ ֵ
ָה ֱאל ִֹהים ,י ִ

ִ מ ָלּה ִנ ְר ֵדּ ֶפת ל" ִמ ְד ֵבּר" ְבּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוּ?

קוֹרא
ְהוֹשׁ ַעֵ ,
וּב ְפנֵי י ֻ
כּוּלם ִ
ירה ִל ְפנֵי ָ
ֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
מֶ

וְח ֶלב צֹאן"?
אָכלוּ ָה ָעם " ֶח ְמאַת ַבּ ַקּר ָ
ָ מ ַתי ְ

אַחר ִמ ֵכּן,
וּל ַ
אָרץְ .
וּל ַה ְשׁ ִקיף ַעל ָה ֶ
להר נְ בוֹ ְ
לוֹ ה' ַל ֲעלוֹת ַ
יע לוֹ ה' ,שהוא יָמוּת וְ לֹא יִּזְ ֶכּה ְל ִה ָכּנֵס ֶאל ָה ֶא ֶרץ.
מוֹד ַ
ִ

     
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ַרב ָענִ י ֶשׁ ְבּק ִֹשׁי ִה ְת ַפּ ְרנֵס וְ ַחי " ִמן ַהיָּד ֶאל ַה ֶפּה".

      –      

ָסה ֶשׁיָּכוֹל ָהיָה ְל ַה ְכנִיסִ ,שׁ ֵמּשׁ ְל ָצ ְר ֵכי ַה ַבּיִת .וְ ִהנֵּה
ָכּל ַה ְכנ ָ

יח טוֹב.
ָה ֶא ְתרוֹג ,יֵשׁ בּוֹ ַט ַעם ) ֶבּ ֱהיוֹתוֹ ְפּ ִרי( וְ גַם ֵר ַ
יח ֵאין לוֲֹ .ה ַדס ,יֵשׁ
לוּלב ַ ,ט ַעם יֵשׁ לוֹ ) ְפּ ִרי ַה ָתּ ָמר( וְ ֵר ַ
ָ

ִמ ְת ָק ֵרב ַחג ַה ֻסּכּוֹת ,וְ ָה ַרב ָר ַצה ִל ְקנוֹת ֶא ְתרוֹג ְמ ֻה ָדּר ְל ַקיֵּם

אַך ֵאין לוֹ ַט ַעםֲ .ע ָר ָבהֵ ,אין ָלהּ לֹא ַט ַעם וְ לֹא
יח ְ
לוֹ ֵר ַ

וּמ ַנּיִן
ֶאת ִמ ְצוַת ַה ַחג ָכּ ָראוּיָ .ל ַרב לֹא ָהיָה ַמ ְס ִפּיק ֶכּ ֶסףִ ,

ִשׂ ָר ֵאל:
לוּקה זוֹ ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ָכּל ַהסּוּגִ ים ֶשׁ ְבּ ַעם י ְ
יחֲ .ח ָ
ֵר ַ

אָמר ְל ַע ְצמוֹ " ֲה ֵרי
ִקּח ֶאת ַה ְסּכוּם ַה ָדּרוּשׁ ִל ְקנִ יַּת ֶא ְתרוֹג? ַ
יַ

תּוֹרה וְ גַם ַמ ֲע ִשׂים
יחֵ ,אלֶּה ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ֶהם גַּם ָ
וְר ַ
ָט ַעם ֵ

יך ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּיןַ ,על ֵכּן ָע ִדיף
ָמים ֲאנִ י לֹא ָצ ִר ְ
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ִשׁ ְב ָעה י ִ

תּוֹרהֶ ,שׁ ֵאינָם
יחֵ ,אלוּ ַבּ ֲע ֵלי ָ
טוֹביםַ .ט ַעם ְבּ ִלי ֵר ַ
ִ
יח ְבּ ִלי ַט ַעםְ ,בּ ָע ֵלי
טוֹביםֵ .ר ַ
עוֹס ִקים ָכּל ָכּ ְך ְבּ ַמ ֲע ִשׂים ִ
ְ

וּב ֶכּ ֶסף ֶשׁ ִקּ ֵבּל ָקנָה ֶא ְתרוֹג
ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּין ַה ְמ ֻה ָדּרוֹת ֶשׁלּוַֹ ,

יח ,
תּוֹרה .לֹא ַט ַעם וְ לֹא ֵר ַ
אַך ֵאין ָל ֶהם ָ
טוֹביםְ ,
ַמ ֲע ִשׂים ִ

אַר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים ,וְ ַמה ֶשּׁיּ ְִהיֶה י ְִהיֶה"ָ .מ ַכר
ֶשׁ ֲא ַקיֵּם ִמ ְצוַת ְ
קוֹרנוֹת ו ְִה ִצּיג ֶאת ָה ֶא ְתרוֹג ַה ְמ ֻה ָדּר
ְמ ֻה ָדּרְ .כּ ֶשׁנ ְִכנַס ְבּ ָפנִ ים ְ
ִבּ ְפנֵי ִמ ְשׁ ָפּ ְחתוִֹ ,ה ְת ַפּ ְלּאָה ִא ְשׁתּוֹ ְמאוֹדָ .ה ֵרי ֵאין ָל ֶהם ֶכּ ֶסף
יּוּכלוּ ְל ַה ְרשׁוֹת ְל ַע ְצ ָמם ִל ְקנוֹת ֶא ְתרוֹג ָפּשׁוּט ,ו ְָכל ֶשׁ ֵכּן
ֶשׁ ְ
ֶא ְתרוֹג ְמ ֻה ָדּר! ו ְִאם ְכּ ָבר ִה ִשּׂיג ַבּ ֲע ָלהּ ֵאיזֶה ְסכוּםֲ ,ה ֵרי ַבּ ַבּיִת
ְשׁ ֲא ָלהֵ :מ ֵאיפֹה
אַפּ ָקה ָה ִא ָשּׁה ו ָ
ְבּק ִֹשׁי יֵשׁ ַמה ֶלּ ֱאכֹל! לֹא ִה ְת ְ
ָהיָה ְל ָך ֶכּ ֶסף ִל ְקנוֹת ֶא ְתרוֹג ְמ ֻה ָדּר? ָענָה ָה ַרבָ :מ ַכ ְר ִתּי ֶאת
אַתּה ְמ ֻסגָּל
יך ָ
יתי ֶא ְתרוֹגֵ " .א ְ
ַה ְתּ ִפ ִלּין ַה ְמ ֻה ָדּרוֹת ֶשׁ ִלּי ,וּ ָקנִ ִ
יל ֵדינוּ
ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר ָכּזֶהְ ,כּ ֶשׁ ַבּ ַבּיִת ֵאין ֶל ֱאכֹל? ָע ֶלי ָך ִל ְדאֹג ִל ָ
ְכוֹלים אָנוּ ִל ְקנוֹת
חוֹבוֹתינוּ ֶשׁיּ ִ
ֵ
ַמנוּ ֶאת ָכּל
ָה ְר ֵע ִבים ,וְ ִכי ִסיּ ְ
יכה אוֹתוֹ
ֶא ְתרוֹג ְמ ֻה ָדר?" ָח ְט ָפה ֶאת ָה ֶא ְתרוֹג ו ְִה ְשׁ ִל ָ
אָמר
אַך אָז ַ
ָל ִר ְצ ָפּהֵ .ה ִרים ָה ַרב ֶאת ָה ֶא ְתרוֹגְ ,ו ָראָה ֶשׁנִ ְפ ָסלְ .
ְל ַע ְצמוְֹ " :תּ ִפ ִלּין ֵאין ִליֶ ,א ְתרוֹג ֵאין ִליְ .ל ָפחוֹת לֹא אָבוֹא
ְצ ַער ֻמ ְצ ָדּ ִקים ָע ְשׂ ָתה זֹאת.
ַדּאי ֵמרֹב ַכּ ַעס ו ַ
ִלי ֵדי ַכּ ַעס .ו ַ
אַחר
ַעץ ִא ָתּהּ ִל ְפנֵי ַה ְקּנִ יָּה ,וְ לֹא ַרק ְל ַ
ִיתי ְל ִה ְתי ֵ
יך ָהי ִ
ָצ ִר ְ
אוֹתהּ וְ ֶה ְחזִיר ֶאת
יע ָ
ַמ ֲע ֶשׂה" .נִ ֵחם ָה ַרב ֶאת ִא ְשׁתּוִֹ ,ה ְרגִּ ַ
נּוֹחה ְל ֵביתוָֹ .כּ ְך ָע ַבר ַעל ָה ַרב ַחג ַה ֻסּכּוֹת ְבּ ִלי
ִירה ַהנִּ ָ
ָה ֲאו ָ
וּב ִלי ְתּ ִפ ִלּיןֲ ,א ָבל ִעם ִשׂ ְמ ָחה ַבּ ֵלּב.
ֶא ְתרוֹג ְ

טוֹבים.
תּוֹרה וְ לֹא ְל ַמ ֲע ִשׂים ִ
ֵא ֶלּהֶ ,שׁלֹּא ִהגִּ יעוּ לֹא ַל ָ
וּב ָע ֵלי
תּוֹרה ְ
רוֹצה ֲאנִ י ַרק ֶאת ְבּ ָע ֵלי ַה ָ
ֹאמרֶ :
ֶשׁ ָמּא תּ ַ
תּוֹרה אוֹ ַמ ֲע ִשׂים
טּוֹבים וְ לֹא ְבּ ִמי ֶשׁ ֵאין בּוֹ ָ
ַה ַמּ ֲע ִשׂים ַה ִ
תּוֹרה וְ לֹא
רוֹצה ֶק ֶשׁר ִעם ִמי ֶשׁ ֵאין לוֹ לֹא ָ
טוֹבים ,וְ ֵאינִ י ֶ
ִ
טוֹבים.
ַמ ֲע ִשׂים ִ
תּוֹרהְ :בּ ֶא ְתרוֹג ְל ַבד ֵאינְ ָך ָיכֹל ְל ַקיֵּם ֶאת
אוֹמ ֶרת ְל ָך ַה ָ
ֶ
לּוּלב וְ ַה ַה ַדסָ .ע ֶלי ָך ָל ָק ַחת גַּם
ַה ִמּ ְצוָּה ,גַם לֹא ְבּ ֵצרוּף ַה ָ
ידה
ֵה ְצ ִמ ָ
יח ,וּל ָ
ֶאת ָה ֲע ָר ָבה ,זוֹ ֶשׁ ֵאין ָבּהּ לֹא ַט ַעם וְ לֹא ֵר ַ
בוּקים
וְה ֶא ְתרוֹגְ .כּ ֶשׁ ַה ְלּלוּ י ְִהיוּ ָח ִ
לּוּלבַ ,ה ַה ַדס ָ
ֶאל ַה ָ
אַחים!
ֻלּנוּ ִ
תּוּכל ְל ַקיֵּם ֶאת ַה ִמּ ְצוָהִ .כּי כּ ָ
וּמ ֻא ָח ִדיםַ ,
ְ


     
" ְרצוֹנִ י ֶשׁלֹּא ֶתּ ֶח ְטאוּ לֹא ִמ ְפּנֵי ֶשׁאָסוּר ַל ֲחטֹא,
ֶא ָלּא ֵמ ֲח ַמת ח ֶֹסר ְפּנַאי ַל ֲחטֹא".
קּוֹצק[
ַחם ֶמנְ דֶּל ִמ ְ
] ַר ִבּי ְמנ ֵ

