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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ֵמ ֻח ְר ָבּן ִלגְ ֻא ָלּה

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ירי ) ֲע ָשׂ ָרה
יעי )צוֹם גְּ ַד ְליָה( ְוצוֹם ָה ֲע ִשׂ ִ
ישׁי )ט' ְבּאָב( וְצוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי )י"ז ְבּ ַתמּוּז( וְ צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
"צוֹם ָה ְר ִב ִ
ְמה
ֻלּה ֶשׁ ִה ְת ַקיּ ָ
יך ַבּ ְפּע ָ
אוּבן ַה ַמּ ְד ִר ְ
טוֹבים"ָ ,ק ָרא ְר ֵ
מוֹע ִדים ִ
וּל ֲ
ְהוּדה ַל ָשּׂשׂוֹן וּ ֵל ִשּׂ ְמ ָחה ְ
ְבּ ֵט ֵבת( י ְִהיֶה ְל ֵביִת י ָ
ֹשׁה
ִשׂ ָר ֵאל .מ ֶ
דוֹלים ְל ַעם י ְ
בוּעִ .ה ְק ַשׁ ְבנוּ ֶק ֶשׁב ָרב ְל ֶה ְמ ֵשׁ ְך ְדּ ָב ָריוְ :בּי"ז ְבּ ַתמּוּז ֵא ְרעוּ ֲח ִמ ָשּׁה ֲאסוֹנוֹת גְּ ִ
ַה ָשּׁ ַ
גוּבה ְל ֵח ְטא ָה ֵעגֶלָ ,פּ ְס ָקה ַה ְק ָר ַבת ָק ְר ָבּן ַה ָתּ ִמיד ְבּ ֵבית
ָשׁ ַבר ֶאת לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית ָה ִראשׁוֹנִ ים ְבּ ַהר ִסינִ יְ ,תּ ָ
ְרוּשׁ ַליִם נִ ְפ ְרצוִּ ,ל ְפנֵי ֻח ְר ָבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָה ִראשׁוֹןְ ,כּ ֶשׁלֹּא נִ ְמ ְצאוּ עוֹד ְבּ ֵהמוֹת ְל ָק ְר ָבּן .חוֹמוֹת י ָ
ָרה ֻה ַצּב
בוֹדה ז ָ
וּפ ֶסּל ֶשׁל ֲע ָ
וֹרהֵ ,
וֹס ְטמוֹסֵ ,ס ֶפר תּ ָ
ַה ֵשּׁנִ יְ ,ו ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶרד ַהגָּדוֹלָ ,שׂ ַרף ַה ַמּ ְצ ִבּיא ָהרוֹ ָמ ִאי אַפּ ְ
יך ָע ְברוּ ַה ְר ֵבּה ָשׁנִ ים ֵבּין ֻח ְר ָבּן ָבּית ִראשׁוֹן
אָמר נ ַֹעםְ .ראוּ ֵא ְ
יכלוֹ ֶשׁל ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .זֶה ָפּשׁוּט לֹא ְי ֻא ַמּןַ ,
ְבּ ֵה ָ
ִשׂ ָר ֵאל ָשׁ ַכח ֵאת
יך זֶה קוֹ ֶרה? ַה ִאם ַעם י ְ
וּכ ִאילּוּ אַף ֶא ָחד לֹא ָל ַמד ֶל ַקחֵ .א ְ
ְל ֻח ְר ָבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַה ֵשּׁנִ יְ ,
וּמ ִסּ ְפרֵי ֲח ָכ ִמים
יאים ִ
לוֹמ ִדים ֵמ ַהנְּ ִב ִ
ַהגָּלוּת ְבּ ָבּ ֶבל? ֶבּ ֱא ֶמת ,זֶה נִ ְשׁ ַמע ָכּל ָכּ ְך ָרחוֹק ֵמ ִא ָתּנוּ ,לוּ ֵלא ָמה ֶשׁאָנוּ ְ
וּמה קוֹ ֶרה ִא ָתּנוּ
אוּבןָ .
אָמר ְר ֵ
ָמיםַ ,
אוֹתם ַהיּ ִ
גּוֹר ִמים ַל ֻח ְר ָבּן ֵו ָל ֵס ֶבל ֶשׁל ַע ֵמּנוּ ְבּ ָ
יוֹד ִעים ָמה ָהיוּ ַה ְ
לֹא ָהיִינוּ ְ
אַך
דוֹשׁהְ ,
אַר ֵצנוּ ַה ְקּ ָ
אוּבןָ ,בּר ְֹך ַה ֵשּׁם ֶשׁ ָחז ְַרנוּ ְל ְ
אָמר ְר ֵ
אָכןַ ,
ַחנוּ ָל ַמ ְדנוּ ֶל ַקח? ֵ
יאל ,וְ ִכי ֲאנ ְ
ַהיּוֹםָ ,שׁאַל ֵי ָר ְח ִמ ֶ
ֵדע ָמה ֵהםָ ,שׁאַל
יך נ ַ
גּוֹר ִמים ֶשׁ ֲע ַדיִן ְמצוּיִים גַּם ָבּנוְּ .ו ֵא ְ
אוֹתם ַה ְ
וּל ַת ֵקּן ֶאת ָ
ִעם ָכּל זֹאת ָע ֵלינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ְ
מוּס ִריתָ ,פּגְ עוּ ַבּ ַח ָלּ ִשׁים,
צוּרה לֹא ָ
ַהגוּ זֶה ְלזֶה ְבּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ְתנ ֲ
לוֹמ ִדים ֶשׁ ַעם י ְ
נְ ַת ְנ ֵאל? ִמ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים אָנוּ ְ
ְאת ָכּל
תּוֹך ֶה ְר ֵגּל ַר ִבּים ְמאֹד ָשׁ ְכחוּ ֶאת ָה ָקּ ָבּ"ה ו ֶ
וּמ ְ
וּל ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹתְ .לאַט ִ
תּוֹרה ְ
ַחסוּ ְבּז ְִלזוּל ְל ַח ְכ ֵמי ַה ָ
ְו ִה ְתי ֲ
וּמה ַדּ ְע ְתּכֶם
יךָ .
אוּבן ַה ַמּ ְד ִר ְ
וְעזְבוּ ֶאת ִמ ְצוֹ ָתּיו ְולֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל נְ ִביאָיוָ .ענָה ְר ֵ
ִשׂ ָר ֵאלָ ,
ַהטּוֹב ֶשׁ ָע ָשׂה ְל ַעם י ְ
וּמי
תּוֹרה וּנְ ַכ ֵבּד ַתּ ְל ִמידֵי ֲח ָכ ִמיםִ ,
ֵך ְל ִשׁעוּרֵי ָ
וּרה ֶשׁ ְתּ ַס ֵיּע ַל ַח ָלּ ִשׁים וְ ִתּ ְת ֲחזֵק ָבּ ִמ ְצווֹתֵ ,נל ְ
ָקים ַחב ָ
ָק ָרא עֹז ֶשׁנּ ִ
וּל ִבנְ יָן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ֵבּ ָי ֵמינוּ? ָכּ ָכה
אוֹתנוּ י ְִל ַמד ִמ ַמּ ֲע ֵשׂינוּ ,ו ְָכ ְך נִ ְהיֶה ֻשׁ ָתּ ִפים ְל ֵקרוּב ַהגְּ ֻא ָלּה ְ
ֶשׁיּ ְִר ֶאה ָ
ְטנָה ַחבוּ ָרת
וּב ַקי ָ
אַתּם ְל ִה ְצ ָט ֵרף? ָתּ ִקימוּ ֶא ְצ ְלכֶם ַבּ ְשּׁכוּנָה ְ
רוֹצים גַּם ֶ
ָק ָמה ָלהּ ַחבוּ ָרת שׁוֹ ְמרֵי ַהחוֹמוֹתִ .
ְס ְפּרוּ ִלי ִס ַכּ ְמנוּ? ְבּ ַה ְצ ָל ָחה.
שׁוֹמרֵי ַהחוֹמוֹת ו ַ
ְ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ִפּנְ ָחס ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
אַרצוֹ ,וְ קוֹ ֶרא ְל ִב ְל ָעם ֵבּן ְבּעוֹר
ִשׂ ָר ֵאל ַה ִמּ ְת ָק ְר ִבים ְל ְ
חוֹשׁשׁ ִמיּ ְ
ָבּלֵקֶ ,מ ֶלךְ מוֹאָבֵ ,
נוֹס ֵפת
יחים ָבּ ִאים ַפּ ַעם ֶ
אוֹסר ָע ָליו ָל ֶל ֶכתְ ,ו ַה ְשּׁ ִל ִ
ִשׂ ָר ֵאל .ה' ֵ
ֶשׁיָּבוֹא ְל ַק ֵלּל ֶאת י ְ
אָך
חוֹסם ַמ ְל ְ
ֶך ֵ
ֹאמר לוָֹ .בּ ֶדר ְ
ֵך ִבּ ְתּנַאי ֶשׁיַּגִּ יד ָמה ֶשׂה' י ַ
וּב ְל ָעם הוֹל ְ
ְל ַשׁ ְכ ֵנ ַע אוֹתוִֹ ,
פּוֹת ַחת ֶאת
ֱצ ֵרתִּ .בּ ְל ָעם ַמ ֶכּה ָבּהּ ַעד ֶשׁ ִהיא ַ
ה' ֶאת ֲאתוֹנוֹ ֶשׁל ִבּ ְל ָעם ו ְִהיא ֶנע ֵ
ֹאמר
לוֹמר ַרק ָמה ֶשׁיּ ַ
יע אוֹתוֹ ַ
אָךֶ ,שׁ ַמּ ְשׁ ִבּ ַ
רוֹאה גַּם ִבּ ְל ָעם ֶאת ַה ַמּ ְל ְ
ִפּי ָהַ .רק אָז ֶ
ִשׂ ָר ֵאל זוֹנִ ים
ִשׂ ָר ֵאל! י ְ
יוֹצ ִאים ַרק ִדּ ְבּ ֵרי ְבּ ָר ָכה ְלי ְ
וּמ ִפּיו ְ
יע ְל ָבּ ָלקִ ,
לוִֹ .בּ ְל ָעם ֵמ ִגּ ַ

ִ מי ָהיָה ָבּ ֵלק?
ִ מי ָה ָיה ִבּ ְל ָעם?
דּוּע ָק ָרא ָבּ ֵלק ְל ִב ְל ָעם?
ַ מ ַ
אַחר
ָ מה ָק ָרה ִעם ָהאָתוֹן ַ
ֶשׁ ָפּ ְת ָחה ֶאת ִפּי ָה?

יהםְ .כּ ֶשׁ ִפּנְ ָחס ֵבּן ֶא ְל ָע ָזר
ֻל ָחן ֶל ֵאלוֹ ֵה ֶ
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ְבּפ ְ
וּמ ַדּיָּןִ ,
אַח ֵרי ְבּנוֹת מוֹאָב ִ
ֲ
ֵיהם
הוֹרג ֶאת ְשׁנ ֶ
חוֹט ִאים ְל ֵעינֵי ָכּל ,הוּא ֵ
ִשׂ ְר ֵא ִלי וּ ִמ ְד ָיינִ ית ְ
רוֹאה ִאישׁ י ְ
ֶ
ֱצ ְר ְתּ.
ֵפה ֶנע ַ
וְ ַה ַמּגּ ָ




  
        
   
וֹך
ָפלוּ ֵשׁנִ י ְצ ַפ ְר ֵדּ ִעים ְלת ְ
ַערְ ,ל ֶפ ַתע נ ְ
ַל ֲה ָקה ֶשׁל ְצ ַפ ְר ֵדּ ִעים ִטיְּלוּ ָל ֶהם ְבּי ַ
ַחד ָס ִביב ַהבּוֹרְ .כּ ֶשׁ ֵהם
ֵעים התגודדו י ַ
בּוֹר ָעמֹק ְמאֹדָ .כּל ְשׁאָר ַה ְצּ ַפ ְרדּ ִ
ָפלוּ" :חבר'הֵ ,אין
ֵעים ֶשׁנּ ְ
ָראוּ ַעד ַכּ ָמּה ַהבּוֹר ָעמֹק ֵהם ָצ ֲעקוּ ַל ְצּ ַפ ְרדּ ִ
ֶח ָשׁ ִבים ְכּ ָבר ְל ֵמ ִתים...
אַתּם נ ְ
ָל ֶכם שׁוּם ִסכּוּי ֶשׁ ֵתּ ְצאוּ ִמ ָכּאן ְבּ ַחיִּיםֶ ...
ָפלוּ לֹא ָהיָה שׁוּם ָח ַשׁק
ֵעים ֶשׁנּ ְ
אַמּץ!" ַל ְצּ ַפ ְרדּ ִ
ֶח ֶבל ָל ֶכם ִבּ ְכ ָלל ְל ִה ְת ֵ
ֵיהם ְבּ ַכזֹאת ַקלּוּתֵ .שׁנִ י ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ִעים ִה ְת ַע ְלּמוּ ֵמ ַה ְצּ ָעקוֹת
ַתּר ַעל ַחיּ ֶ
ְלו ֵ
חוֹצה ְבּ ָכל כּ ָֹחםְ ,בּ ָשׁ ָעה
ֵיהם ִמ ְל ַמ ְע ָלה וְנִ סּוּ ִל ְקפֹּץ ַה ֶ
ימנִ ים ֶשׁל ַח ְבר ֶ
ְו ַה ִסּ ָ
וּל ַס ָמּן ָל ֶהם ְבּ ָכל
יכים ִל ְצעֹק ָל ֶהם ְ
ֶשׁ ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ִעים ֶשׁ ִמּחוּץ ְלבוֹר ַמ ְמ ִשׁ ִ
ָדיִם ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ִסכּוּיְ " ...בּ ַחיִּים לֹא ֵתּ ְצאוּ ִמ ָכּאן"...
ִמינֵי ְדּ ָר ִכים ִעם ַהיּ ַ
ֹחוֹתיו ,הוּא
אָפסוּ כּ ָ
ֲצ ָתם ֶשׁל ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ִעיםְ ,
ֶא ָחד ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ִעים ָשׁ ַמע ַבּע ָ
ִתּר ,הוּא נִ ָסּה
וּמת ְבּ ַק ְר ָק ִעית ַהבּוֹרַ .ה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ַה ֵשּׁנִ י לֹא ו ֵ
ָפּשׁוּט נִ ְכנַע ֵ
ְצוֹע ִקים
ֵעים ְמ ַס ְמּנִ ים לוֹ ַבּ ְתּנוּעוֹת ו ֲ
יך ְבּ ָכל כֹּחוֹ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַה ְצּ ַפ ְרדּ ִ
ְו ִה ְמ ִשׁ ְ
עוֹלםַ ...ה ְפ ֵסק ֵאת
ִמ ֶפּ ַתח ַהבּוֹר " ֶח ֶבל ַעל ַה ַמּ ֲא ָמץֵ ...אין ֵל ְך שׁוּם ִסכּוּי ְבּ ָ
יך
וּב ָכל זֹאתַ ,ה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ִה ְמ ִשׁ ְ
וּפשׁוּט ָתּמוּת"ְ .
אַמּץ וְ ַה ַסּ ָבּל ֶשׁ ְלּ ָךָ ,
ַה ְמּ ֵ
ָתן נִ תּוּר
וּבסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ,הוּא נ ַ
יוֹתרְ ...
ְלנַסּוֹת ,הוּא ָק ַפץ ֲא ִפלּוּ ָחזָק ֵ
חוֹצה,
ָצא ַה ֶ
חוֹצה ֵמ ַהבּוֹרְ .כּ ֶשׁהוּא י ָ
יח ָל ֵצאת ַה ֶ
וּל ַבסּוֹףִ ,ה ְצ ִל ַ
ָכּזֶה ָחזָק ְ
ית ֶאת זֶה? ַהבּוֹר ָהיָה ַמ ָמּשׁ
יך ָע ִשׂ ָ
ֵעיםֵ " :א ְ
ֶשׁ ֵאלּוּ אוֹתוֹ ֲח ֵב ָריו ַה ְצּ ַפ ְרדּ ִ
ימנִ ים ִה ְס ִבּיר ָל ֶהם ַה ְצּ ַפ ְר ֵדּ ַע ִכּי הוּא ֵח ֵרשׁ ...הוּא לֹא
ָעמֹקִ "...בּ ְשׂ ַפת ַה ִסּ ָ
וּב ָטעוּת ֵפּרֵשׁ ֶאת קריאותיהם ַהנִּ ְרגָּשׁוֹת ְכּ ִמלּוֹת
אוֹמ ִרים לוְֹ ,
ָשׁ ַמע ָמה ְ
ִעידוּדִ ...בּ ְלשׁוֹנֵנוּ יֵשׁ ֶאת ַהכּ ַֹח לַ -חיִּים ְויֵשׁ ֶאת ַהכּ ַֹח ל ָהרוּגְ .ל ִמי ֶשׁ ְכּ ָבר
נִ ְמ ָצא ְל ַמ ֶטּהִ ,מ ִלּים הרסניות וְ ח ֶֹסר ִעידוּד  -לֹא ַיעֲלוּ אוֹתוֹ ְל ַמ ֲע ֶלה.
יך.
ִעידוּד זֶהוּ כּ ַֹחְ ,תּ ַקוֶּה ו ְָרצוֹן ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
















ֶשׁע ָר ָצה ְבּכ ַֹח ַה ִדּבּוּר
ִבּ ְל ָעם ָהר ַ
ִשׂ ָר ֵאל ַעל י ְֵדי ַה ִמּ ִלּים
ְל ַק ֵלּל ֶאת י ְ
יּוֹציא ִמ ִפּיוִ .ל ְפ ָע ִמיםַ ,ה ִמּ ִלּים
ֶשׁ ִ
יוֹתר
וּמ ְכ ִאיבוֹת ֵ
דּוֹקרוֹת ַ
ֶשׁ ָלּנוּ ְ
ִמ ַסּ ִכּין ַח ָדּה אוֹ ֶח ֶרבָ .ע ִלינוּ ְל ִה ָשּׁ ֵמר
נוֹציא ִמ ִלּים לֹא
ִמ ָכּל ִמ ְשׁ ָמר ֶשׁלֹּא ִ
וּמ ֲע ִליבוֹתַ ,ל ְמרוֹת
יָפוֹתַ ,מ ְכ ִאיבוֹת ַ
ישׁהוּ ִמ ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָט ָעה
ֶשׁ ִמּ ֶ
אָמר ְדּ ָב ִרים לֹא נְ ִעי ִמים ֶשׁ ִה ְכ ִאיבוּ
ְו ַ
ָלנוַּ .ה ִסּפּוּר ַעל ִבּ ְל ָעם ֶשׁ ָבּא ְל ַק ֵלּל
ְו ָה ָקּ ָבּ"ה ָה ַפ ְך ֵאת ַה ְקּ ָללוֹת ִל ְב ָרכוֹת
אוֹתנוּ ֶשׁ ְלּ ָכל יְהוּ ֵדי יֵשׁ
יך ְל ַל ֵמּד ָ
ָצ ִר ְ
ֻח ֶדת ֶשׁ ַתּ ְשׁ ֶרה ָע ָליו ַרק
ירה ְמי ֶ
ְשׁ ִמ ָ
ְשׁלוֹם ִדּ ְבּרוּ ֵא ָליו
וְאם ָחס ו ָ
ְבּ ָר ָכהִ ,
ָפהֲ ,הרֵי ָה ָקּ ָבּ"ה הוֹ ֵפ ְך ֶאת
לֹא י ֶ
ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה .נִ ְשׁמֹר ַעל ִפּנּוּ
וּב ְפ ָרט ִבּ ְק ָרב
ְו ִדבּוּרֵנוּ ְבּ ָכל ָמקוֹם ִ
חוֹתינוּ.
וּמ ְשׁ ְפּ ֵ
ָמ ַכּ ֵרנוּ ִ





יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ְכּת ֶֹבת ֲא ָתר ִאינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ֶק ְטרוֹנִ י info@ohrshalom.net
ְכּתֹ ֶבת דֹּאַר ֶאל ְ

