
 

  ימים נוראים)(על פי ש"י עגנון,  דיסיסיפור ח –החליל 
  

ז"ל.  בימים נוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב ל להתפללכפרי אחד היה רגי

וס אפילו צורת האותיות, כל שכן לומר היה לו ילד אטום לב, שלא היה יכול לתּפ

  ביאו לעיר, מחמת שלא ידע כלום. ְמ  שום דבר שבקדושה, ולא היה אביו

א יאכל הכיפורים, כדי לשמרו של אביו עמו על יום לֹוטָ כיוון שנעשה בר מצווה, נְ 

קטן, שהיה מחלל בו  ביום צום קדוש מחמת חסרון ידיעה. והיה לו לילד חליל

ונתנו בבגדו ואביו  תמיד בשעה שהיה יושב בשדה ורועה את הצאן. נטל את החליל

  ידע.  לא

היה הילד יושב כל יום הכיפורים בבית המדרש ולא התפלל, מפני שלא היה יודע 

: אבא, רוצה אני לחלל בחלילי. נתחלחל כלום. בשעת תפילת מוסף אמר לאביו

  הילד על כורחו.  אביו וגער בו. נתאפק

בנזיפה  בשעת תפילת מנחה חזר ואמר: אבא, הרשני לחלל בחלילי. גער בו אביו

והזהירו שלא יעז לעשות כן. וליטול אותו ממנו לא היה יכול, מחמת איסור 

  מוקצה. 

שני נא לחלל. כיוון שראה אביו תפילת מנחה חזר הנער ואמר: יהי מה, הר אחר

הראה לו על כיס  ד לחלל, אמר לו: היכן החליל?ומבקש מא של התינוק שהוא

בגדו. נטל אביו של התינוק את כיס בגדו והחזיק בידו את הכיס עם החליל, כדי 

ויחלל בו. עמד והתפלל תפילת נעילה, כשידו מחזקת בכיס  שלא יוציאנו הנער

  ובחליל. 

ומיד אביו, ונתן קול  מתוך הכיס בחזקה את החליל שמט הנערבאמצע התפילה 

את הקול, קיצר מכפי  הבעש"ט גדול בחליל, עד שתמהו כל השומעים. כיוון ששמע

   הרגלו.

, יאחר התפילה אמר: תינוק זה בקול חלילו העלה כל התפילות והקל מעלי

ת ישראל, יודע כלום, ומאחר שכל היום הקדוש ראה ושמע תפיל שתינוק זה אינו

ממש, ואש תשוקתו בערה בו כל פעם יותר ויותר  דשו כמו אשונתלקח בו ניצוץ ק

באמיתות נקודת לבו בלא שום פנייה,  עד כלות נפשו ממש, ובחוזק תשוקתו חילל

ידי זה -ברך, ועללפניו ית רק לשמו יתברך לבדו, והבל פיו הנקי נתקבל מאוד

  . העלה כל התפילות

  


