
 ד"הי ָּפְלֶמר יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת 'ה ֵנר"    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא

  ק"מוצש  נ"הד  זמני השבת 
  20:28  19:10  ירושלים

  20:34  19:21  חיפה
  20:32  19:29  תל אביב

  20:30  19:25  באר שבע

 

  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  83ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ַּתּמּוז א"כ  ִּפְנָחסֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ד"בס

           

 ֶלָחֵצר ָסמּו ֵּגר ֶׁשָהָיה, ַהַּתְנָיא ַּבַעל ַהָּגאֹון ַעל ְמַסְּפִרים

 ָּגבֹוּהַ  ַעּמּוד ָהָיה ֶהָחֵצר ּוְבֶאְמַצע, ּתֹוָרה ַּתְלמּוד ֶׁשל

 ִמי ֵּביֵניֶהם ִהְתָחרּו ַהַּתְלִמיִדים ְוַהְּיָלִדים, ָמָטר ֲעָׂשָרה

 ֶנְכּדוֹ  ָהָיה ַהִּמְתָחִרים ֵּבין .ָהַעּמּוד ְלֹראׁש ַלֲעלֹות ַיְצִליחַ 

 ָּכ ַאַחר ֶׁשִּנְתַּפְרֵסם[, ֶמְנֶּדל ְמַנֵחם ַהֶּיֶלד, ָהַרב ֶׁשל

 ָלרּוץ ַהַּתְלִמיִדים ִהְתִחילּו ְוִהֵּנה .]ֶצֶדק ֶצַמח ַּבַעל ְּכָגאֹון

 ֵהָּמה ָהַעּמּוד ַלֲחִצי ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַא, ָהַעּמּוד ַעל ְוַלֲעלֹות

 רּום ַעד ַלֲעלֹות ִהְצִליחַ  ֶמְנֶּדל ַהֶּיֶלד ְוִאּלּו, ְוָנְפלּו ָּכְרעּו

 ֶאת ַהָּגאֹון עַ ִּבְׁשּמוֹ  .ַּכַּפִים לוֹ  ָמחּו ְוַהֹּכל, ָהַעּמּוד ִּפְסַּגת

 ּוְרֵאה, ַהַחּלֹון ָּדַרך ִהְסַּתֵּכל, ַּכַּפִים ְמִחיאֹות ֶׁשל ָהַרַעׁש

 ְוכָֻּלם ,ָהַעּמּוד ִּפְסַּגת ְּבֹראׁש ְלַמֲעָלה עֹוֵמד ֶנְכּדוֹ  ֶאת

 ,ּוְכֶׁשָּבא, ֵאָליו ֶׁשָּיבֹוא ְּבֶאְצָּבעוֹ  לוֹ  ָרַמז ,ַּכַּפִים לוֹ  מֹוִחים

? ָהַעּמּוד ְלֹראׁש ָעִליתָ  ָלָּמה, ֶמְנֶּדִלי: ַהֶּנֶכד ֵאת ָׁשַאל

 ּכָֻּלם ּוְלַמֲעֶׂשה ,ֵּביֵנינּו ִהְתָחרּות זֹוִהי, ַסָּבא: ַהֶּנֶכד ָעָנהּו

: ַהַּסָּבא ָׁשַאל .”ִהְצַלְחִּתי ֲאִני ְוַרק, ַלֲעלֹות ִהְצִליחּו א

 ֲאִני !ַסָּבא: לוֹ  ָעָנה? ִמּכָֻּלם יֹוֵתר ָיֶפה ֹּכֲח ַּבֶּמה

 ֹּגַבּה ַלֲחִצי ִהִּגיעּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְוָרִאיִתי ֲעֵליֶהם ִהְסַּתַּכְלִּתי

, ַהַּקְרַקע ִמן ְּגבֹוִהים ֶׁשֵהם ּוְראּו ְלַמָּטה ִהִּביטּו, ָהַעּמּוד

 ְלִהְסַּתֵּכל א ֶהְחַלְטִּתי ֲאִני. ְוָנְפלּו ְסַחְרֹחֶרת ִקְּבלּו

 ְוָעִליִתי ֹעז ָאַזְרִּתי ְוָלֶכן, ַלַּמֲעָלה ַרק ִאם ִּכי, ְלַמָּטה

 ּוִמְקָרא, ָעִׂשיתָ  טֹוב: ָהַרב לוֹ  ָאַמר .ָהַעּמּוד ִּפְסַּגת ָלרּום

 סּור ְלַמַען, ְלַמְׂשִּכיל ְלַמְעָלה ַחִּיים ֹאַרח" הּוא ָמֵלא

 ַעל ִּתְסַּתֵּכל א, ְּבִלּמּוֶדי ַּגם ְוָלֶכן, "ַמָּטה ִמְּׁשאֹול

 ֶׁשַּגם ְוֶאְפָׁשר, ְּבמּוָעט ִּתְסַּתֵּפק ֶּפן, ְּבָחְכָמה ִמְּמ ְקַטִּנים

, ִמְּמ ִליםַּבְּגדוֹ  ִהְסַּתֵּכל ֶאָּלא ,ֶׁשְּל ַהִּלּמּוד ֵמָרַמת ֵּתֵרד

 ִּתְזֶּכה ּוְבֶזה, ַמְעָלה ַמְעָלה ַּתֲעֶלה ַאָּתה ֶׁשַּגם ָּבֹאֶפן

 .ַהַּמֲעֶלה ְּברֹום ִלְהיֹות
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 יתנִ יָ ַהִּמדְ  ֲהִריַגת ֲעבּור ְלִפְנָחס 'ה ָנַתן ָמה .1

  ?ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוִאיׁש

  ?ַהֻּמָּכה ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ִמי .2

    ?ַהֻּמֶּכה ָהִאיׁש הָהיָ  ִמי .3

  ?םיָ ּוִמְר  ַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ֶׁשל ִאָּמם ֵׁשם ָמה .4

  ?ֲאִביֶהם ֵׁשם ָמה .5

 ?ְצָלְפָחד נֹותּבְ  ֵׁשם ָמה .6

 ַהֵחֶפץ" ְלָמַרן ְסמּוָכה ֵמֲעָיָרה ֲאָנִׁשים ּוִבְּקׁשּו ַמֲעֶׂשה

 ַוֲעַדִין ּוָבִאים ְקֵרִבים ַהּנֹוָרִאים ְוַהָּיִמים ֱהיֹות, "ַחִּיים

 ִמַּתְלִמיָדיו ֶאָחד ֶׁשִּיְׁשַלח, "ְּתִפָּלה ַּבַעל" ָלֶהם ֵאין

   .ַהּנֹוָרִאים ַּבָּיִמים ֶאְצָלם ֶׁשִּיְתַּפֵּלל

 ּוִבְּקׁשּו ִמַּתְלִמיָדיו ָלֶאָחד ָקָרא "ַחִּיים ֵחֶפץ"הַ 

 ְּבאֹוָתּה ְלִהְתַּפֵּלל יֵֵל ַהּנֹוָרִאים ַהָּיִמים ֶׁשִּלְקַראת

 ַּבָּיִמים ְלִהְתַּפֵּלל הּוא רֹוֶצה ִּכי ָאַמר ַהַּתְלִמיד. ְקִהָּלה

 ַהְּקֻדָּׁשה ַהְּיִׁשיָבה ּוִבְמִחיַצת, ָרּבוֹ  ִּבְמִחיַצת ַהּנֹוָרִאים

ֵחֶפץ "הַ  ָאַמר .ֲעָיָרה ְּבאֹוָתּה ְלִהְתַּפֵּלל ָחֵפץ הּוא ְוֵאין

 ַּבְּׁשִביל ַרק ִנְבָרא א ָהָאָדם: ַּתְלִמיד ְלאֹותוֹ  "ַחִּיים

 ַּתְפִקידוֹ  ְוֶזה ֲאֵחִרים ִעם ֶחֶסד ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶאָּלא, ַעְצמוֹ 

   ". ֲעָיָרה ְּבאֹוָתּה ְלִהְתַּפֵּלל ַעְכָׁשו

 ֶנֶפׁש" ַלֵּסֶפר ְּבַהְקָּדָמה ּכֹוֵתב ין'מוולוז ָהַרב ִיְצַחק

: ֲחִריָפה יֹוֵתר ָלׁשֹון ל"זצ ח"הגר ָאִביו ְּבֵׁשם" ַהַחִּיים

 ַלֲאֵחִרים ְלהֹוִעיל ַרק ֶאָּלא, ִנְבָרא ְלַעְצמוֹ  א ָהָאָדם

  .ַלֲעׂשֹות ְּבֹכחוֹ  ִיְמָצא ֲאֶׁשר ְּכָכל

        


