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     רעב בירושלים

 

ִנים ִלְפֵני ָ ַנת ָהָיה. ַרֻבֹות ש  ֻצֶֹרת ש ְ ַלִים ֻבַ ָ ירֻוש  ְחסֹור. ֻבִ  ָהיוֻ  ְוָהעִֹני ַהֻמַ

דֹוִלים ָלִדים. ֻגְ וֻ  ַהֻיְ ש  ֻקְ ֻבֹר ֶלֶחם ְמַעט ֻבִ  .ַאִין ַאךְ . ַרֲעבֹוָנם ֶאת ִלש ְ

ֵני ֵאיֹפה ָעְמדוֻ  ַלִים ֻבְ ָ ָבִרים ָהְלכוֻ , צֹומֹות ְוָגְזרוֻ  ְירֻוש   ְוִהְתַעֻנוֻ , ַלֻקְ

ֲעִנֻיֹות ֲעֵרי ָקְרעוֻ . ֻתַ ַ ַמִים ש  ְתִפֻלֹוֵתיֶהם ש ָ  ַהֻכֶֹתל ַאְבֵני ֶאת ְוִהְרִטיבוֻ  ֻבִ

ִדְמעֹוֵתיֶהם  . ֻבְ

ְזרוֻ . יֹום אֹותוֹ  ַליִ  ַחְכֵמי ֻגָ ָ ֻקֻון ַלֲערֹךְ  םְירֻוש  ֻכֶֹתל ֲחצֹות ֻתִ ֲעָרִבי ֻבַ . ַהֻמַ

ים ַאְלֵפי יעוֻ  ֲאָנש ִ ֲעָרִבי ַלֻכֶֹתל ִהֻגִ ִלים צֹוֲעִקים ַהֻמַ ֻלְ  להקדוש ֻוִמְתֻפַ

רֻוךְ  יל הֻוא ֻבָ ֻצִ ֻיַ ֶ ת אֹוָתם ש   . ָרָעב ֵמֶחְרֻפַ

ר ֶ ֲאש  ֲעָרִבי ֵמַהֻכֶֹתל ָחְזרוֻ  ֵהם ֻכַ ה ִהְבִחינוֻ , ַהֻמַ ַהְרֻבֵ , ֲחמֹוִרים ְמאֹוד ֻבְ

י ְמֵלִאים עֹוְמִדים ֻוְפָרִדים סֻוִסים ֻקֵ ה ש ַ עֹוָרה ִחֻטָ ִית ְלַיד ֻוש ְ ל ַהֻבַ ֶ  ֶאָחד ש 

ֵני  .ָהִעיר ְוִזְקֵני ֵמַרֻבָ

ים ַהֻפֹוֲעִלים ְרקוֻ  ָהֲעָרִבֻיִ חֹוָרה ֶאת ְמאֹוד ַמֵהר ֻפֵ . ֶהָחֵצר ְלתֹוךְ  ַהֻסְ

ֵעת ָצִריךְ  לֹא. ְמַמֲהִרים ְמאֹוד ֲאַנְחנוֻ : ְוָאְמרוֻ  ֻלֵם ֻכָ ַ ֵעת ָצִריךְ  לֹא. ְלש   ֻכָ

ֶסף ן ֻכֶ ֵסֶדר ֶזה. ְמֺזֻמָ בוֻ  ַאל. ְמַמֲהִרים ָאנוֻ . ֻבְ ַעֻכְ ְרקוֻ  ְוָכךְ . אֹוָתנוֻ  ֻתְ  ֻפֵ

ים ֵמאֹות ֻקִ ל ש ַ ֶ ים, ֶקַמח ש  עֹוִרים ִחֻטִ  .ֻוש ְ

ר ֶ ֲאש  ֵרר ֻכַ ַהחֹוָמה ִהְתֻבָ ֶ  ָיָצא לֹא ְוִאיש   ִנְכַנס לֹא ש  ִאי, ְנעֻוָלה ָהְיָתה ש 

הֻ  ְרֻכָ ְבָרה. ֻדַ ִליָאה ֻגָ ְבָעַתִים ַהֻפְ י זֹאת ֵאין. ש ִ ַמִים ֵנס ִאם ֻכִ ָ  ַוְיִהי. ִמש ֻ

ֶלא  .   ַלֻפֶ
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 המחסור. בירושלים בצורת שנת היה. רבות שנים לפני

 את לשבור לחם מעט בקשו הילדים. גדולים היו והעוני

 .אין אך. רעבונם

, לקברים הלכו, צומות וגזרו ירושלים בני איפה עמדו

 והרטיבו בתפילותיהם שמים שערי קרעו. תעניות והתענו

 . בדמעותיהם הכותל אבני את

 בכותל חצות תיקון לערוך ירושלים חכמי גזרו. יום אותו

 צועקים המערבי לכותל הגיעו אנשים אלפי. המערבי

 . רעב מחרפת אותם שיציל הוא ברוך להקדוש ומתפללים

 מאוד בהרבה הבחינו, המערבי מהכותל חזרו הם כאשר

 חיטה שקי מלאים עומדים ופרדים סוסים, חמורים

 .העיר וזקני מרבני אחד של הבית ליד ושעורה

 לתוך הסחורה את מאוד מהר פירקו הערביים הפועלים

. לשלם כעת צריך לא. ממהרים מאוד אנחנו: ואמרו. החצר

 אל. ממהרים אנו. בסדר זה. מזומן כסף כעת צריך לא

 חיטים, קמח של שקים מאות פירקו וכך. אותנו תעכבו

 .ושעורים

 ואיש נכנס לא איש, נעולה הייתה שהחומה התברר כאשר

 נס אם כי זאת אין. שבעתיים הפליאה גברה. דרכה יצא לא

 .    לפלא ויהי. משמים
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♦

   הערבים פרקו מהר את הסחורה לתוך החצרהפועלים 

  לפני שנים רבות היה שנת בצורת בירושלים 

  כאשר הם חזרו מהכותל הבחינו בהרבה חמורים וסוסים עומדים מלאים שקי חיטה ושעורה 

   אותו יום גזרו חכמי ירושלים לערוך תיקון חצות בכותל המערבי 

♦

 

 בצורת שנת רבות לפני שנים בירושלים היה 

 

 

 תיקון חצות גזרו בכותל המערבי חכמי ירושלים אותו יום לערוך 

 

 

 חיטה ושעורה חזרו הבחינו מהכותל כאשר הם הבחינו בהרבה סוסים וחמורים שקי עומדים מלאים  

 

 

 לתוך החצר את הסחורה הפועלים הערביים פרקו מהר 
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♦

 קרעו שערי שמים בשירה ובזמרה והרטיבו את אבני הכותל בדמעותיהם 

 

 

  אותו יום גזרו חכמי ירושלים לערוך תיקון חצות בפארק הלאומי

 

 

 כאשר הם חזרו מהכותל הם הבחינו בהרבה חמורים וסוסים מלאים בצמר גפן 

 

 

  כאשר התברר שהחומה הייתה פתוחה איש לא נכנס ולא יצא דרכה 

 

 

♦

 חכם. צדיק. חיטה. שעורה. מבקש. יהודי. ערבי. צם. הלך. צעק. נכנס. מנעול. חומה. בית. 

 

 תואר  פועל עצם 
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♦

 ?מה גזרו חכמי ירושלים 

 בריקודים ומחולות ברחובות העירלצאת  .א

 לערוך תיקון חצות במערת המכפלה  .ב

 לערוך תיקון חצות בכותל המערבי  .ג

 

  ?מה ראו האנשים כאשר חזרו מהכותל המערבי 

 חמורים וסוסים עומדים מלאים שקי חיטה ושעורה  .א

 חמורים וסוסים עומדים מלאים חבילות תרופות ותחבושות  .ב

 כל העיר מלאה בכלבים משוטטים  .ג

  ?האם הפועלים הערביים בקשו כסף 

 הם דרשו מחיר כפול מהמחיר האמיתי  .א

 הם לא בקשו כסף, בטענה שהם ממהרים כעת.  .ב

 הם דרשו יהלומים ואבנים טובות  .ג

  ?האם החומה הייתה פתוחה או נעולה 

 החומה הייתה נעולה .א

 החומה הייתה פתוחה .ב

 אף אחד לא יודע  .ג

♦–

 נקבה זכר  רבים  יחיד

  ילד  לחם

  צם  חכם

  הגיע  הגיע

  ביקש  ביקש

  פירק  פירק

  מעכב  מעכב

 

 


