
 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 
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  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  79ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ִסיָון ג'כ  ְל ְׁשַלחֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ד"בס

         

 ַקָּפָרא ָּבר ַהַּתָּנא ַעל )רבה קהלת( ְּבִמְדָרׁש ְמֻסָּפר

 ֳאִנָּיה ְוָרָאה ֶקַסְרָיה ֶׁשל ַיָּמה חֹוף ְלַיד ֶׁשָהַל

 ִּבְטִביַעת צֹוֶפה ֶׁשהּוא ְּכֵדי ּתֹו. ְּבָים ֶׁשָּטְבָעה

 ִנְרָאה ְוָהָיה ֵמַהְּטִביָעה ֶׁשִּנּצֹול ָאָדם ָרָאה ָהֳאִנָּיה

לֹו  ְוָנַתן ֵאָליו ִנַּגׁש ַקָּפָרא ָּבר. ְּביֹוֵתר ָעלּוב ְּבַמָּצב

 ֶאת ַקָּפָרא ָּבר ִהְזִמין ִמֵּכן ְלַאֵחר. ָּגדֹול ֶּכֶסף ְסכּום

 ָהִאיׁש ְוַכֲאֶׁשר ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל לוֹ  ָנַתן, ְלֵביתוֹ  ָהִאיׁש

. ֶּכֶסף עֹוד לוֹ  ֶהֱעִניק הּוא ִמֵּביתוֹ  ָלֵצאת ִהְתַּכֵּון

 ְיהּוִדים ּוְקבּוַצת ַרב ְזַמן ָעָבר ֵארּועַ  אֹותוֹ  ְלַאַחר

 ְּבאֹוָתּה ֶׁשָּׁשַלט ַהֵּקיָסר ַחָּיַלי ֶׁשל ַּבֶּׁשִבי ָנְפָלה

 ִנְבַחר ַלַּמְלכּות ִּכְמֹקָרב ֶׁשֶנְחַׁשב ַקָּפָרא ָּבר. ְּתקּוָפה

 ֶאת ְלַׁשְחֵרר ְלַנּסֹות ְּכֵדי ַהֵּקיָסר ְלַאְרמֹון ָלֵצאת

 500 ֶׁשל ָּגדֹול ְסכּום ָלַקח ַקָּפָרא ָּבר. ַהְּיהּוִדים

 ִנְכַנס ַּכֲאֶׁשר. ַהֵּקיָסר ֶאת ֵחדְלׁשַ  ְּכֵדי, ֶּכֶסף ְסָלִעים

 ַׂשר אֹותוֹ . ַהַּׂשִרים ֶאָחד ֵאת ָּפַגׁש הּוא ְלַאְרמֹון

 ִהְתָּבֵרר ִמָּיד. ִלְכבֹודוֹ  ָקם ַקָּפָרא ָּבר ֶאת ִּבְראֹותוֹ 

 ֶׁשִּנַּצל ָהִאיׁש אֹותוֹ  הּוא ַהִּנְכָּבד ֶׁשַהַּׂשר ַקָּפָרא ְלָּבר

 . ָצָרה ְּבֵעת ָעַזר לוֹ  ַקָּפָרא ּוָבר ַהְּסִפיָנה ִמְּטִביַעת

. ַהֵּקיָסר ֵאֶצל ַׂשר ֶׁשל ְלַדְרָּגה ָעָלה ַהְּזַמן ְּבֶמֶׁש

, ַהֵּקיָסר ְלַאְרמֹון ִהִּגיעַ  ַקָּפָרא ָּבר ַמּדּועַ  ֵהִבין ַּכֲאֶׁשר

 לוֹ  ְנתּוִנים ַהְּסָלִעים ֵמאֹות ֶׁשֲחֵמׁש ַקָּפָרא ְלַּבר ָאַמר

 ְוֹזאת, ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ְיַׁשְחֵרר ְוהּוא ְּבַמָּתָנה

 ְּבאֹוָתּה ַקָּפָרא ָּבר לוֹ  ֶׁשָעָׂשה ַהֶחֶסד ַעל ִּכְגמּול

 ְׁשַלח'': ַּבָּפסּוק ַהִּסּפּור ֶאת ַהִּמְדָרׁש ְמַסּיֵם. ָהֵעת

 .''ִּתְמָצֶאנּו ַהָּיִמים ְּבֹרב ִּכי ַהַּמִים ְּפֵני ַעל ַלְחְמ
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 ?ָהָאֶרץ ֶאת ְלַרֵּגל ִנְׁשְלחּו ֲאָנִׁשים ַּכָּמה .1
 ?ְמַרֵּגל ָׁשַּלח א ֵׁשֶבט ֵאיֶזה .2
 ?ַמֲחִנים ֵּפרּוׁש ָמה .3
 ?ָהֲעָנק ְּבֵני ְׁשמֹות ֵמֵהם .4
  ?ַהְּמַרְּגִלים ִעָּמם ֵהִביאּו ָמה .5

 

  

 ָזֵקן ָּבָאָדם ָהֲעָרִבים ְּבֶאָחד ִהְבִחין ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד

 ִנָּכר .ְלַידוֹ  עֹוֵמד ָקָטן ְוַנַער ַּבּׁשּוק ָהעֹוֵמד ְוִעֵּור

 ֵהם ְוֵהיָכן ִלְפנֹות ְלֵהיָכן יֹוְדִעים ֵאיָנם ֶׁשֵהם ָהָיה

 ְלָקָחם ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד .ִליָנה ְמקֹום ְלַהִּׂשיג יּוְכלּו

 ּוְלַאַחר ְמֻסֶּיֶמת ְּתקּוָפה ְּבֵביתוֹ  ָׁשהּו ֵהם, ְלֵביתוֹ 

 .ָקבּועַ  ְמגּוִרים ְמקֹום ֲעבּוָרם ָמָצא הּוא ִמֵּכן

 ּבֹוֵדד נֹוַתר ְוַהַּנַער ָהִעֵּור ַהָּזָקן ִנְפַטר ַלָּיִמים

  ְלֵביתוֹ  ׁשּוב ִהְכִניסּו ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד. ְוַגְלמּוד

 אֹותוֹ  ְוִחֵּנ ּתֹוָרה ִלְּמדוֹ  הּוא. ָחסּותוֹ  ַּתַחת ְוָלְקחּו

 ִּכְׁשרֹונֹות ַהַּנַער ִהְתַּגּלּו ֵאֶצל. ְּבנוֹ  ָהָיה ְּכִאּלּו

 ְוָהַפ ָרָּבה ִּבְׁשִקיָדה ִלְלֹמד ֵהֵחל הּוא. ֲעצּוִמים

 ִּבְרבֹות ִהְתַּפְרֵסם ֶזה ַנַער. ָּגדֹול ָחַכם ְלַתְלִמיד

ֹמה ַרִּבי הּוא, ַהָּיִמים   ֶׁשל ָרָּבה, ְקלּוֶגר ְׁש

 ַהַּמִּגיד ֶׁשל ָהאֹוְרִחים ַהְכָנַסת .ְּברֹוִדי ָהִעיר

 ֵאת ִּגְּדלּו ַהַּנַער ּוְמִסירּות ַנְפׁשֹו ֲעבּור ִמּדּוְּבָנא

 .ַהּדֹור ִמְּגּדֹוֵלי ֶאָחד

          

        


