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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


יטל ַבּת ָחוָה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ֶפשׁ"
ֲע ֻמ ַתּת "י ְִדיד נ ֶ

הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַחר ִטיּוּל ַרגְ ִלי
וּל ַ
ירוּשׁ ַליִםְ ,
ָמים ִל ָ
יוֹאל ו ְְצ ָפנְ יָה ְבּ ִת ְשׁ ַעת ֵהי ִ
אוֹתי ְו ֶאת ֵ
אַב ָר ָהם ָל ַקח ִ
בוּע ַהקֹּדֶםְ :
ַתּ ְק ִציר ֵמ ַה ָשּׁ ַ
אַב ָר ָהם ֵה ֵחל ְל ַס ֵפּר.
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ֵביתוֹ ְו ְ
ַענוּ ְל ֵביתוֹ ֶשׁל שׁ ָֹהם ֶשׁ ָע ַבר ְלגוּר ָשם .י ַ
ִבּ ְרחוֹבוֹת ְשׁכוּנַת ְר ַח ְביָהִ ,הגּ ְ
ימים ָהיִינוּ ִל ְת ִפ ַלּת
יבת ַהכּ ֶֹתל .יוֹם יוֹם ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ישׁ ַ
ַחד ִבּ ִ
ַאנִ י ָל ַמ ְדנוּ י ַ
יאל ו ֲ
ירים ,י ְִח ֵ
ִל ְפנֵי ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ְכּ ֶשׁ ַהיְנוּ ְצ ִע ִ
יקיןָ .כּל יוֹם ָהיָה ֲעבוּ ֵרנוּ יוֹם ֶשׁל ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ֲח ָד ָשׁהְ ,ו ַה ִצּ ִפּיָּה
ָת ִ
ַשׁ ֲח ִרית אַל מוּל ְמקוֹם ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ ,ל ְת ִפ ַלּת ו ִ
צוּבים
ַע ִ
כּוֹא ִבים ו ֲ
הוֹל ִכים ִל ְר ָח ַבת ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ֲ
יע צוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָבַ ,היְנוּ ְ
הוֹלכֶתְ .בּ ַהגִּ ַ
ֵלה ְו ֶ
ְתה גְּ ד ָ
ִלגְ ֻא ָלּה ָהי ָ
ַשּׁ ִבים ַהיִינוּ ַעל ִר ְצ ָפּת ַה ְר ָח ָבה ְכּ ֶשׁאָנוּ ְמקוֹנְ נִ ים ַעל ַה ֻח ְר ָבּן ִבּ ְד ָמעוֹת
ָכינוּ ְל ִבנְ יָן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ .מ ְתי ְ
ֶשׁ ֲע ַדיִן לֹא ז ִ
ַדּאי ַחיִּים אָנוּ ְבּדוֹר ֶשׁל
ָכינוּ ְל ִבנְ יָן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,ו ָ
טוּחים ַהיְנוּ ֶשׁאַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֲע ַדיִן לֹא ז ִ
תוֹך תּוֹכֵנוּ ְבּ ִ
ָרבּוֹתְ .בּ ְ
יחֶ ,ה ְח ַל ְטנוּ
אַך ְכּ ָכל ֶשׁ ָע ְברוּ ַה ָשּׁנִ יםְ ,ולֹא ָשׁ ַמ ְענוּ ֶאת שׁ ָֹפרוֹ ֶשׁל ַה ָמּ ִשׁ ַ
יע ִבּ ְמ ֵה ָרהְ .
יח ֵבּן ָדּוִד יַגִּ ַ
וּמ ִשׁ ַ
גְּ ֻא ָלּהָ ,
אַך לֹא ָע ְברוּ
ְתהְ ,
ֶפשׁ"ֶ ,שׁ ַבּ ְתּ ִח ָלּה ְק ַטנָּה ָהי ָ
נוֹס ָדה ָלהּ ֲע ֻמ ַתּת "י ְִדיד נ ֶ
ְקרֵב ֵאת ַהגְּ ֻא ָלּהָ .כּ ְך ְ
ַל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁיּ ָ
יעים ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּיוֹם ִל ְר ָח ַבת
וּמה ָע ְשׂ ָתה ָה ֲע ֻמ ָתּהָ ,שׁאַל ְצ ַפנְ יָה? ָהיִינוּ ַמגִּ ִ
ָד ָלהֶ .
ָמים ָר ִבּים ְו ִהיא ָה ְל ָכה ְוג ְ
יִ
יע ְל ִה ְת ַפּלֵּל ַבּכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי,
אוֹתם ִה ַצּ ְענוּ ְל ָכל ִמי ֶשׁ ִהגִּ ַ
ַהכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִביְ ,כּ ֶשׁ ְבּ ָידֵנוּ ַמ ְשׁ ֶקה ַקל וְעוּגִ יּוֹתֶ ,שׁ ָ
ַפ ִשׁי ָק ֶשׁהַ ,היְנוּ
ישׁהוּ ֶשׁנִּ ְמ ָצא ְבּ ַמ ָצּב נ ְ
יוֹרדוֹת ,אוֹ ִמ ֶ
עוֹתיו ְ
שׁוֹט ַח ְתּ ִפ ָלּה וְ ִד ְמ ָ
ישׁהוּ ֵמ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֵ
וּכ ֶשׁ ָר ִאינוּ ִמ ֶ
ְ
גוּעְ .בּ ֶא ָחד ִמצּוֹמוֹת ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב,
ֵך ְל ַד ְרכּוֹ ָשׂ ֵמח ו ְָר ַ
עוֹד ִדים אוֹתוַֹ ,עד ֶשׁ ָהיָה הוֹל ְ
וּמ ְ
תּוֹמ ִכים ְ
ֵמ ָדּ ְבּ ִרים ִאתּוְֹ ,
אָה ְבתּ ִחנָּם"
בוּר ֵתנוְּ ,ל ַל ְמּ ָדם " ַ
אוֹתם ַל ֲח ָ
ַאנִ יֶ ,שׁ ָבּ ֶרגַע ֶשׁיּ ְַלדֵּנוּ יִגְ ְדּלוּ ,נְ ָצ ֵרף ָ
אָביו ֶשׁל ֶשׁ ֵהם ו ֲ
יאל ִ
ִה ְס ַכּ ְמנוּ י ְִח ֵ
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנִּ י ָל ַק ָחת ֶאת שׁ ָֹהם ַלכּ ֶֹתל ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ְל ַה ְראוֹת
יאל ִ
ַמ ָמּשְׁ ,בּ ַמ ֲע ֶשׂה ֲא ִמ ִתּי ו ְָראוּיֶ .א ְתמוֹל ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי י ְִח ֵ
נוֹלד
יוּכל ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ְבּ ַע ְצמוָֹ .כּ ְך ַ
לּוּאים ְולֹא ַ
ֵצ ְרפוֹ ְל ִמ ְצוָה גְּ ד ָֹלּה זוֱֹ ,היוֹת וְהוּא ַבּ ִמּ ִ
לוֹ ֶאת ֲח ֵברֵינוּ ֶשׁ ְבּכ ֶֹתל וּל ָ
נוֹס ִעים ַלכּ ֶֹתל
ימה ֲח ֵב ִרים ,אָנוּ ְ
דוֹשׁה זוֹ .אָז ָק ִד ָ
בוּרה ְק ָ
וּל ָצרֵף גַּם ֶא ְתכֶם ָל ַח ָ
ירוּשׁ ַליִם ְ
לוֹ ָה ַר ְעיוֹן ְל ַטיֵּל ִבּ ָ
יאָתנוּ ָחז ְָרה ִאמּוֹ ֶשׁל שׁ ֵֹהם
אַך ֶטרֶם י ְִצ ֵ
ֻלּנוּ ִבּז ְִריזוֹתְ ,
ַה ַמּ ֲע ָר ִבי ,יֵשׁ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ָמה ַל ֲעשׂוֹת ָשׁם נָכוֹן? ַק ְמנוּ כּ ָ
רוּכים ַה ִמּ ְצ ָט ְר ִפים ַה ֲח ָד ִשׁים.
וּב ִ
אַב ָר ָהםְ ,
יהְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה ְ
יּוּך ָר ָחב ַעל ְשׂ ָפ ֶת ָ
ָשׁים ִעם ֵפּרוֹת וְעוּגִ יּוֹת ְכּ ֶשׁ ִח ְ
ָדהּ ַמג ִ
וּבי ָ
ְ
אָמן.
ָמינוּ ֵ
י ְִהי ָרצוֹן ֶשׁיּ ְִבנֶה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ֶבּי ֵ
ָתן.
ָא ְת ַחנַּן ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ו ֶ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְו ְ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

  
   
  
    
ֹשׁה ֶאת ַה ְמּא ָֹרעוֹת ֶשׁ ָקּרוּ ַעד כֹּה ַבּ ִמּ ְד ָבּרֶ :את ֻח ֵקּי
ְבּ ֻח ַמּשׁ ְדּ ָב ִרים ְמ ַס ֵכּם מ ֶ
ֶיהַ .בּ ָפּ ָר ָשׁה ָה ִראשׁוֹנָה,
ִשׂ ָר ֵאל ֵאל ָ
וְאת ְמ ֻחיָּבוּת ַעם י ְ
יבוּתהֶּ ,
ַח ִשׁ ָ
תּוֹרה ו ֲ
ַה ָ
ֹשׁה ִמ ְס ַפּר ִה ְת ַר ֲח ֻשׁיּוֹת ֲחשׁוּבוֹת ֶשׁ ֵא ְרעוּ ְל ַעם
ָפּ ָר ַשׁת ְדּ ָב ִריםְ ,מ ָת ֵאר מ ֶ
ֵיהןִ :מנּוּי ָשׂרֵי ֲא ָל ִפיםֵ ,מאוֹתֲ ,ח ִמ ִשּׁים
וּבינ ֶ
יוֹתם ַבּ ִמּ ְד ָבּרֵ ,
ִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְה ָ
יְ
וּתלוּנוֹת ָה ַעםַ ,ה ִמּ ְל ָח ָמה
ֵע לוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטַ ,מ ֲע ֵשׂה ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ְ
ַע ָשׂרוֹת ְל ַסיּ ַ
וֲ
ָצא
ֻצּחוִּ ,מ ְשׁ ַל ַחת ַה ָשּׁלוֹם ְל ֶמ ֶל ְך ִסיחוֹן ֶ -שׁ ִה ְת ַע ֵלּם ִמ ֶמּנָּה וְ י ָ
מוֹרי ָבּהּ נ ְ
ָבּ ֱא ִ
אַרצוֹ וְכֵן ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּעוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁןְ .ו ֵכן,
ִע ָמּם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ָבּהּ ָכּ ְבשׁוּ ֶאת ְ
ַשּׁה.
ַח ִצי ַה ְמנ ֶ
אוּבן ו ֲ
יהם ֶשׁל ִסיחוֹן וְעוֹג ַל ְשּׁ ָב ִטים גָּדְ ,ר ֵ
לוֹת ֶ
ַח ֵ
ֻקּת נ ֲ
ֲחל ַ

ֹשׁה ְכּדֵי לֹא ִל ְשׁפֹּט ְל ַבדּוֹ
ָ מה ָע ָשׂה מ ֶ
ֶאת ָכּל ָה ָעם?
ֹשׁה ַמז ְִכּיר ְל ַעם ָמה ֵהם ִבּ ְקּשׁוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
מֶ
ְתה ַבּ ָקּ ָשׁ ָתם?
ִה ְת ָק ְרבוּ ְל ֶא ֶרץ – ָמה ָהי ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִה ָלּ ֵחם ְבּמוֹאָב?
ַ ה ִאם ֻמ ָתּר ְלי ְ
דּוּע?
ַמ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְלעוֹג ֶמ ֶל ְך ָה ָבּ ָשׁן
ָ מה ָעשׂוּ י ְ
וּ ְל ַעמּוֹ?



  
        
   
אַריֵה ֶל ִוין ִה ְשׁ ַתּדֵּל ָתּ ִמיד ְל ַל ֵמּד זְכוּת ַעל ַעם
ְרוּשׁ ְל ִמי ָה ַרב ְ
ַה ָצ ִדּיק ַהי ַ
ידה זֹאתַ .פּ ַעם הוּא ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף
יע ְל ִמ ָ
יצד הוּא ִהגִּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל .הוּא ִס ֵפּר ֵכּ ַ
יְ
ַבּאי
יב ִלין ֶשׁ ָהיָה ִאישׁ ִצבּוּר ְוג ַ
יעזֶר ִר ְ
ְרוּשׁ ַליִם ר' ֱא ִל ֶ
ְבּ ַה ְל ָויָה ֶשׁל ִאישׁ י ָ
אָחיו ֶשׁל ָמ ָרן
מוּאל קוּק – ִ
יעזֶר ָהיָה ָח ֵבר ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְצ ָד ָקהְ .ל ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ימים
ֶא ָה ִבים וּנְ ִע ִ
יע ֶזר ו ְַר ִבּי ְשׁמוּ ֵאל קוּק ָהיוּ נ ֱ
ָה ַרב קוּקַ .ר ִבּי ֱא ִל ֶ
מוּאל קוּק ָע ַזב
ַחד ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ְשׁל ִֹשׁים ָשׁנָהִ .פּ ְתאֹם ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְע ְבדוּ י ַ
ֵיהם ,ו ָ
ְבּ ַחיּ ֶ
ֶאת ַה ַה ְל ָויָה ֶשׁ ַרק ֵה ֵח ָלּה ֵא ְתּ ַדּ ְר ָכּהּ ,וְ נִ ְכנַס ְל ֲחנוּת ְפּ ָר ִחים ְכּ ֵדי ִל ְקנוֹת
נוֹהג י ִָדיד ָקרוֹב ִעם
יצד ֵ
ְח ַשׁב ְבּ ִלבּוֵֹ ,כּ ַ
אַריֵה ֵלוִ ין ָראָה זֹאת ו ָ
ָע ִציץַ .ר ִבּי ְ
אַחרִ ,ל ְקנוֹת ְל ַע ְצמוֹ
ְמן ֵ
ֲח ֵברוֹ ֶשׁנִּ ְפ ַטר? ַה ִאם לֹא ָיכֹל ָהיָה ִל ְמצֹא ז ַ
אַריֵה ֵל ִוין לֹא ָר ָצה
דּוּע ָע ָשׂה זֹאת ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְלּ ָויָהָ .ה ַרב ְ
ָע ִציץ? ַמ ַ
מוּאל קוּק
טוֹבה ַהזֹּאת ֶשׁ ָח ַשׁב ַעל ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְל ִה ָשּׁ ֵאר ִעם ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה ֲהלֹא ָ
מוּאל קוּק ִה ְס ִבּיר
מוּאל ְל ֵפּ ֶשׁר ַה ָדּ ָברַ .ר ִבּי ְשׁ ֵ
ְו ֶה ְח ִליט ִל ְשׁאֹל ֶאת ַר ִבּי ְשׁ ֵ
יהוּדי ְמצ ָֹרע ֶא ָחד ,וְהוּא נִ ְפ ַטּר.
לוֹ ֶשׁהוּא ְמ ַט ֵפּל ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁנִ ים ִבּ ִ
צוֹרע ֶה ְח ִליטוּ ַמ ְט ַע ִמּים
יהוּדי ַה ְמ ָ
ְהוּדים ֶשׁ ִטּ ְפּלוּ ִבּ ִ
רוֹפ ִאים ֲהלֹא י ִ
ָה ְ
ַח ָפ ָציו ֶשׁל ָה ִאישׁ ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ִָד ְבּקוּ
ָדיו ו ֲ
ֵרפוּ ִאיים ִל ְשׂרוֹף ֶאת ָכּל ְבּג ָ
מוּאל קוּק ָר ָצה ְל ַה ִצּיל ֶאת
ִמ ֶמּנּוּ ,וְ זֶה ָכּ ַלל גַּם ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁלּוַֹ .ר ִבּי ְשׁ ֵ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ַעד ַה ָשּׁ ָעה ְשׁ ֵתּים
יע ְל ִסכּוּם ִעם ָה ְ
ַה ְתּ ִפ ִלּין ִמ ְשּׂ ֵר ָפה וְ הוּא ִהגִּ ַ
ִטּ ֵמן
וְה ָע ִציץ ֶה ָעשׂוּי ֶח ֶרס י ָ
ָביא ָע ִציץ בּוֹ יַנִּ יחוּ ֶאת ַה ְתּ ִפ ִלּין ֶ
ֶע ְשׂ ֵרה הוּא י ִ
ָצאָה ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁהוּא
מוּאל קוּק י ְ
ַבּ ֲא ָד ָמהַ .ה ְל ָויָתוֹ ֶשׁל י ְִדידוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְשׁ ֵ
אַריֵה ַעל
הוֹסיף ַר ִבּי ְ
חוֹליםִ .
יך ָלרוּץ וּ ְל ָה ִביא ָע ִציץ ְל ֵבית ַה ִ
ָהיָה ָצ ִר ְ
אָדם ְל ַכף זְכוּת.
וְאָמר ֶשׁ ֵמּאָז הוּא ִק ֵבּל ַעל ָע ְצמוֹ ָלדוּן ָכּל ָ
ַה ִסּפּוּר ַ














]נוסח הסיפור הוא על פי הספר שבעים פנים לתורה[.

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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קוֹר ִאים ֶאת ִדּ ְב ֵרי
בוּע אָנוּ ְ
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
יכה ֶא ָשּׂא ְל ַב ִדּי
ִשׂ ָר ֵאל " ֵא ָ
ֹשׁה ֵאל ְבּנֵי י ְ
מֶ
ֶא ַמר
יב ֶכם"ְ .בּ ִמ ְד ָרשׁ נ ֱ
וּמ ַשּׂ ֲא ֶכם ו ְִר ְ
ָט ְר ֲח ֶכם ַ
יכה
תּוֹרה ֵא ָ
קוֹר ִאים ַבּ ָ
ִיתם ְ
יתם ֱהי ֶ
" ִאלּוּ ז ְִכ ֶ
אַתּם
יתםֲ ,ה ֵרי ֶ
זְכ ֶ
ֶא ָשּׂא ְל ַב ִדּיַ ,ע ְכ ָשׁו ֶשׁלֹּא ִ
יכה ָי ְשׁ ַבה ַבּ ָדּד".
קוֹר ִאים ֵא ָ
ְ



ֵכּ ֶשׁאָנוּ ְמצוּיִים ְבּצוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב ,נִ זְ כֹּר
ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָח ַרב ְבּ ֶשׁל " ִשׂנְאַת ִחנָּם".
וּמ ִהי ִשׂנְ אַת ִחנָּם? ְס ָתם ִשׂנְ אָה ֶשׁ ֵאין ָבּהּ
ָ
וּברֹגֶז ֶשׁיֵּשׁ ָלנוּ.
ָט ַעם ,ו ְִהיא ָבּאָה ִמ ֵכּ ָע ִסים ְ
אַך ֲה ִכי ַקל זֶה ָל ִריב
נוֹראְ ,
ִלּ ְשׂנֹא זֶה ָדּ ָבר ָ
וְ ִל ְהיוֹת ְבּרֹגֶז ִעם ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהִ ,כּי ָכּל
ַחד ,ו ְִאם לֹא נִ ְל ַמד
ַהזְּ ַמן אָנוּ נִ ְמ ָצ ִאים י ַ
ַתּרֶ ,ל ֱאהֹב ו ְִל ְסל ַֹח ,נִ ְפגַּע זֶה ָבּזֶה ַה ְר ֵבּה
ְלו ֵ
ְפּ ָע ִמים.
אַה ַבת ִח ָנּם,
נְק ֵבּל ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ֲ
ַחד ַ
אָז ְבּי ַ
עוֹלם לֹא נִ ְהיֶה ְבּרֹגֶז ִעם
וּל ָ
ַתּר ,נִ ְס ַלחְ ,
נְ ו ֵ
וּב ְפ ָרט ִעם ְבּנֵי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ,וְ נִ זְ ֶכּה
אַף ֶא ָחדִ ,
וּל ִבנְ ין ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
גּוֹאל ֶצ ֶדק ְ
ְל ִבּיאַת ֵ
אָמן ֵכּן י ְִהי ָרצוֹן.
ֵ

ְכּת ֶֹבת ֲא ָתר ִאינְ ֶט ְרנֶט http//www.ohrshalom.net
ֶק ְטרוֹנִ י info@ohrshalom.net
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