ש ִחין
מ ַּכת ְׁ
ָ

בֹוהה
יקים אֹותֹו ַּעד ִּמַּדת חֹם ְּג ָ
שן – ַּתּנּור חֹם ֶׁש ַּמ ִּס ִּ
ִכ ְׁב ָ
ְּמאֹד

יח
ִפ ַּ

ַאב ַּקת ֶׁפ ָחם
יח הּוא ְּ
ִּפ ַּ

תֹוצָאה ִּמ ְּב ֵעָרה
ִּפ ָלט ְּכ ָ
ַּהּנ ְּ
ֶׁשל ֶׁפ ָחם אֹו ֵעץ.

שן
יח ִכ ְׁב ָ
ִפ ַּ
ּנֹוצר ְּב ַּתּנּור ֵאש
יח ַּה ָ
ִּפ ַּ

א ַּב ְׁעּבּועֹות
ֲ
צּורת ָח ָלל ָק ָטן ַּה ֵמ ִּכיל נֹוזֵל ָעכּור
יחה ַּעל ָהעֹור ְּב ַּ
ְּת ִּפ ָ
( ֻמ ְּג ָלה(
)

ֹבש ְּוחֹם
ש ִחין = י ֶׁ
ְׁ
ְּהי ָרצֹון
ֹהן ַּהגָדֹול ִּמ ְּת ַּפ ֵלל ָכְך" :י ִּ
פּורים ָהיָה ַּהכ ֵ
ְּ ביֹום ַּה ִּכ ִּ
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ֵהא ַּה ָשנָה ַּהזֹאת ַּה ָבָאה
ֵאֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו ו ֵ
ִּמ ְּל ָפנֶׁיָך ,ה' ֱא ֵ
אֹורה,
ִּשָר ֵאל ְּב ָכל ָמקֹום ֶׁש ֵהםְּ ,שנַּת ָ
ָע ֵלינּו ְּו ַּעל ָכל ַּע ְּמָך ֵבית י ְּ
שּומה – ִּאם ְּשחּונָה"...
לּולהְּ ,ג ָ
ְּשנַּת ְּבָר ָכהָ ...שנָה ְּט ָ
יֹורד ָבּה.
יב ָשהֶׁ .ג ֶׁשם ֹלא ֵ
ָ מה זֹאת ָשנָה ְּשחּונָה? ָשנָה ַּח ָמה ִּו ֵ
ְּתה ָל ֵתת ָלנּו ָשנָה
ֹהן ַּהגָדֹול ְּמ ַּב ֵקשֶׁ ,ש ִּאם ַּה ָת ְּכנִּית ֶׁשל ה' ָהי ָ
ַּהכ ֵ
ֶׁשםֹ .לא
שּומהְּ .מ ֵלָאה ְּב ַּטל ְּוג ֶׁ
ּוג ָ
לּולה ְּ
הפְֹך ִּל ְּט ָ
ְּשחּונָה – ֶׁש ַּת ֲ
ְּב ָשה.
יֵ

ֹבש ְּוחֹם.
ּנֹוצר ַּעל יְֵּדי י ֶׁ
ַּ ה ְּש ִּחין הּוא ֶׁפ ַּצע ַּה ָ
.

ש ִחין?
ה ְׁ
שה ַּמ ַּכת ַּ
חָ
ת ַּר ֲ
יצד ִה ְׁ
ֵּכ ַּ
ֹשה,
ַּע ְּמדּו ִּל ְּפנֵי ַּפְּרעֹה ,וַּיְִּּזרֹק אֹתֹו מ ֶׁ
יח ַּה ִּכ ְּב ָשן ,וַּי ַּ
ִּקחּו ֶׁאתִּ -פ ַּ
 " וַּי ְּ
ּוב ְּב ֵה ָמה".
ָאדם ַּ
ְּהיְּ ,ש ִּחין ֲא ַּב ְּע ֻבעֹת ,פֵֹר ַּחָ ,ב ָ
ְּמה; וַּי ִּ
ַּה ָש ָמי ָ
יח ֵמ ַּה ִּכ ְּב ָשןֵ ,א ֶׁפר ֵמ ַּה ַּתּנּורָ .כל ֶׁא ָחד ָל ַּקח ְּמלֹוא
ַאהרֹן ָל ְּקחּו ִּפ ַּ
ֹשה ְּו ֲ
 מ ֶׁ
ָדיִּם ְּמ ֵלאֹות.
יחְּ .ש ֵתי ַּכפֹות יַּ
ָח ְּפנַּיִּם ִּפ ַּ
חִּזיק ְּביָד
יח ְּל ַּה ֲ
ַאחת .הּוא ִּה ְּצ ִּל ַּ
ְּמהְּ ,ביָד ַּ
יח ַּה ָש ָמי ָ
ָרק ֶׁאת ַּה ִּפ ַּ
ֹשה זַּ
ַּ רק מ ֶׁ
ַאהרֹן.
ָדיִּםֶׁ :שלֹו ְּו ֶׁשל ֲ
ַאר ַּבע יַּ
ַאחת ְּמלֹוא ָח ְּפנַּיִּם ֶׁשל ְּ
ַּ
ָאדם ְּו ַּה ְּב ֵה ָמה.
ָחת ַּעל ָה ָ
יח ִּה ְּת ַּפזֵר ְּב ָכל ֶׁאֶׁרץ ִּמ ְּצַּריִּםְּ ,ונ ַּ
ָאבק ַּה ִּפ ַּ
ָ 
יח בֹו) ֲא ַּב ְּעבּועֹות
יח בֹו ( ִּגֵדל בֹוִּ ,ה ְּצ ִּמ ַּ
יח ִּה ְּפִּר ַּ
יחַּ ,ה ִּפ ַּ
ָאבק ַּה ִּפ ַּ
ִּ מי ֶׁש ָפגַּע בֹו ָ
ִּקָראֹות ְּש ִּחין.
יבשֹותַּ ,הּנ ְּ
ַּחמֹות ִּו ֵ

