
ִחין ָמכַּת שְׁ



ָשן ד מִּ –ִכבְׁ ים אֹותֹו עַּ יקִּ סִּ מַּ ּנּור ֹחם שֶׁ בֹוָהה תַּ ת ֹחם גְּ דַּ
ֹאד מְּ



ִפיחַּ 

יחַּ  תפִּ קַּ ָחם  הּוא ַאבְּ פֶׁ

תֹוָצָאה  ָלט כְּ ּנִּפְּ ֵעָרההַּ בְּ מִּ

ָחם  ל פֶׁ .ֵעץאֹושֶׁ



ָשן ִפיחַּ ִכבְׁ
ּנּור ֵאש תַּ ּנֹוָצר בְּ יחַּ הַּ פִּ



ּבּועֹות עְׁ ֲאבַּ
מֵ  ת ָחָלל ָקָטן הַּ צּורַּ ל ָהעֹור בְּ יָחה עַּ פִּ יל נֹוֵזל ָעכּור תְּ כִּ

ָלה) )ֻמגְּ
)



ִחין ֹחם= שְׁ ש וְּ ֹיבֶׁ

 ֵל פַּ תְּ ָגדֹול מִּ ֹכֵהן הַּ ים ָהָיה הַּ פּורִּ כִּ יֹום הַּ י ָרצֹון  : "ל ָכְךבְּ יְּהִּ
ָפנֶׁיָך לְּ ֵהא, ֲאבֹוֵתינּוֵואֹלֵקיֱאֹלֵקינּו' ה, מִּ תְּ ָבָאהשֶׁ ֹזאת הַּ ָשָנה הַּ הַּ

ָכל מָ  ָרֵאל בְּ ָך ֵבית יִּשְּ מְּ ל ָכל עַּ עַּ ֵהםָעֵלינּו וְּ נַּת אֹוָרה, קֹום שֶׁ , שְּ
ָרָכה נַּת בְּ לּוָלה... שְּ שּוָמה , ָשָנה טְּ ם שְּ –גְּ ..."חּוָנהאִּ

חּוָנה יֵבָשה? ָמה ֹזאת ָשָנה שְּ ָמה וִּ ם ֹלא יֹוֵרד ָבּהגֶׁ . ָשָנה חַּ .  שֶׁ
ֵקש בַּ ָגדֹול מְּ ֹכֵהן הַּ ל, הַּ נִּית שֶׁ ָתכְּ ם הַּ אִּ ָלֵתת ָלנּו ָשָנה  ָהיְָּתה' השֶׁ

חּוָנה  ֲהֹפְך–שְּ תַּ שּוָמהשֶׁ לּוָלה ּוגְּ טְּ לֵ .  לִּ םמְּ גֶׁשֶׁ ל וְּ טַּ ֹלא . ָאה בְּ
.יְֵּבָשה

ֹחם ש וְּ ֵדי ֹיבֶׁ ל יְּ ּנֹוָצר עַּ ע הַּ צַּ ין הּוא פֶׁ חִּ שְּ .הַּ

 .



ד  יצַּ כַּת כֵּ ֲחָשה מַּ רַּ ִחיִהתְׁ שְׁ ?ןהַּ

"חּו יִּקְּ תוַּ ָשן-אֶׁ בְּ כִּ יחַּ הַּ פְּ , פִּ דּו לִּ מְּ יַּעַּ ֹעהוַּ רְּ ֹרק, ֵני פַּ זְּ יִּ הוַּ , ֹאתֹו ֹמשֶׁ
ָשָמיְָּמה י; הַּ יְּהִּ ין , וַּ חִּ ֻבֹעתשְּ עְּ ֵהָמהָאָדם בָ , ֹפֵרחַּ , ֲאבַּ בְּ ".ּובַּ

ָשן בְּ כִּ יחַּ ֵמהַּ חּו פִּ ַאֲהֹרן ָלקְּ ה וְּ ּנ, ֹמשֶׁ תַּ ר ֵמהַּ לֹוא  . ּורֵאפֶׁ ח מְּ ָחד ָלקַּ ָכל אֶׁ
יחַּ  נַּיִּם פִּ פֹות . ָחפְּ ֵתי כַּ יִּםשְּ ֵלאֹותָידַּ . מְּ

ָשָמיְָּמה יחַּ הַּ פִּ ת הַּ ק אֶׁ ה ָזרַּ ק ֹמשֶׁ ת, רַּ ָיד ַאחַּ ָיד  הּו. בְּ יק בְּ ֲחזִּ הַּ יחַּ לְּ לִּ צְּ א הִּ
ע  בַּ ל ַארְּ נַּיִּם שֶׁ לֹוא ָחפְּ ת מְּ יִּםַאחַּ ל ַאהֲ : ָידַּ שֶׁ לֹו וְּ .ֹרןשֶׁ

יִּם רַּ צְּ ץ מִּ רֶׁ ָכל אֶׁ ֵזר בְּ פַּ תְּ יחַּ הִּ פִּ ת עַּ , ָאָבק הַּ ָנחַּ ֵהָמהוְּ בְּ הַּ .ל ָהָאָדם וְּ

 ַּיח פִּ ָפגַּע בֹו ָאָבק הַּ י שֶׁ יחַּ בֹו , מִּ רִּ פְּ יחַּ הִּ פִּ ֵד )הַּ יחַּ בֹו, ל בֹוגִּ מִּ צְּ בּועֹות  ( הִּ עְּ ֲאבַּ
יֵבשֹות מֹות וִּ ָראֹות , חַּ ּנִּקְּ יןהַּ חִּ .שְּ


