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ְוָהִגיָת ּבֹו 
יֹוָמם

ָוַלְיָלה



דֹול ֶאת ִלּבֹו  א ַצַער ּגָ ְדָרׁש ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ִמּלֵ ַדְרּכֹו ְלֵבית ַהּמִ ה, ּבְ ִפּלָ ִמים, ְלַאַחר ַהּתְ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
ל ָהַרב ּגֹוֶרן. ׁשֶ

ֹמר ַעל ֶאֶרץ  ִלים ִלׁשְ ב ְלַעְצמֹו, "לֹא אּוַכל ַלֲעֹזר ַלַחּיָ ָכל יֹום," ָחׁשַ "ִאם ֶאְלַמד ּתֹוָרה ּבְ
ב  ָרֵאל, לֹא אּוַכל ִלְלמֹד ּתֹוָרה..." ָחׁשַ ָכל יֹום ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹמר ּבְ ָרֵאל. ֲאָבל, ִאם ֶאׁשְ ִיׂשְ

ֵהִבין ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות. ב, ַעד ׁשֶ ב ְוָחׁשַ ָהַרב, ָחׁשַ

ה, ֵאֵלְך  ִפּלָ ד ְלַאַחר ַהּתְ ָכל ּבֶֹקר, ִמּיָ ׁשּוט ְמאֹד," ָאַמר ָהַרב ְלַעְצמֹו, "ּבְ "ֲהֵרי ֶזה ּפָ
ים ְוֶאֱעזֹר  ׁש ַמּדִ ת ַעְרִבית ֶאְלּבַ ִפּלַ ָמָרא, ּוָבֶעֶרב ְלַאַחר ּתְ ְדָרׁש ְוֶאְלַמד ּגְ ְלֵבית ַהּמִ

ה. ִלים," ָאַמר - ְוָעׂשָ ַלַחּיָ

ָמָרא  ַהּגְ ֵסֶפר  ְוֶאת  ׁש  ַהֻחּמָ ֶאת  ָהַרב  ַתח  ּפָ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ֵמָאז, 
ֲעָרב, ָסַגר ֶאת ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש  ּמַ ְקָעה ּבַ ֶמׁש ׁשָ ֶ ַהּשׁ ל ַהּיֹום. ְלֵעת ֶעֶרב, ְלַאַחר ׁשֶ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְוָלַמד ּבְ

ִלים. ים ְוִהְצָטֵרף ֶאל ַהַחּיָ ת ַעְרִבית, ִמֵהר ְלֵביתֹו, ָלַבׁש ַמּדִ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ָהֲאהּוִבים ָעָליו, ִהְתּפַ

ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמִדיַנת  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ רֹאׁש  ּגּוְריֹון,  ן  ּבֶ ִוד  ּדָ ַמע  ׁשָ
ְך: ִדיָנה, ָקָרא ֵאָליו ְוָאַמר לֹו ּכָ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַגם ׁשֹוֵמר ַעל ַהּמְ יץ ְוֶהָחָכם ׁשֶ ָהַאּמִ

ְוַגם ׁשֹוֵמר ַעל ֶאֶרץ  ּתֹוָרה  ּבַ דֹול  ּגָ ה  ָעֶליָך ַרּבֹות. ַאּתָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּגֹורֹוְנִצ'יק,  "ָהַרב 
ֵלי ְצָבא ֲהָגָנה  ל ַחּיָ נּו. ָהַרב ׁשֶ ּלָ ִלים ׁשֶ ל ַהַחּיָ ְהֶיה ָהַרב ׁשֶ ּתִ ָרֵאל. ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ִיׂשְ

ָרֵאל!" ְלִיׂשְ



ים  ְוִהְסּכִ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ רֹאׁש  ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ָלַחץ  ה,  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ַעל  ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַמח  ׂשָ
ִלים,  ל ַהַחּיָ ב ְלַעְצמֹו, "ִאם ֶאְהֶיה ָהַרב ׁשֶ ְיָתה ָחׁשַ ַדְרּכֹו ַהּבַ ָבִאי ָהִראׁשֹון. ּבְ ִלְהיֹות ָהַרב ַהּצְ

יק ִלְלמֹד ּתֹוָרה?" ָרִכים, ָמַתי ַאְסּפִ ּדְ ע ִמּבֶֹקר ְוַעד ֶעֶרב ּבַ ֶאּסַ

כֹוִנית  ַהּמְ ל  ׁשֶ ְטָען  ַהּמִ ָתא  ּבְ ַלֲעׂשֹות.  ָעָליו  ֶמה  ֵהִבין  ׁשֶ ַעד  ב,  ְוָחׁשַ ב  ָחׁשַ ָהַרב,  ב  ָחׁשַ
ב  ַהּמֹוׁשָ ְלַיד  ּלֹו.  ׁשֶ ָמָרא  ַהּגְ ִסְפֵרי  ֶאת  ּה  ּבָ ר  ְוִסּדֵ ֶדת  ַנּיֶ ה  ִסְפִרּיָ ָהַרב  יב  ִהְרּכִ ָנַסע  ּה  ּבָ

ָמָרא. ִאיר ְלַמֲענֹו ֶאת ִסְפֵרי ַהּגְ ּתָ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ָפִנים ִהְתִקין ְמנֹוָרה ְקַטּנָ ִמּלְ

ּה  ָהג ְלָאְרּכָ ָכל יֹום ָנַסע ִעם ַאְרֵיה ַהּנֶ לֹוָמם. ּבְ ִלים ְוָדַאג ִלׁשְ ָהַרב ּגֹוֶרן ָאַהב ֶאת ַהַחּיָ
ַלִים, ִלְצַפת,  ָפר, ִקּבּוץ ַוֲעָיָרה: ִלירּוׁשָ יעּו ְלָכל ִעיר, ּכְ ָרֵאל. ַיַחד ִהּגִ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ׁשֶ ּוְלָרְחּבָ
ְוַגם  ִלְנַתְנָיה  ַלֲחֵדָרה,  ָאן,  ׁשְ ְלֵבית  ּוְלאֹוָפִקים,  ִלְנִתיבֹות  ּוְלֵאיַלת,  ִליִלית  ַהּגְ ְלָחצֹור 

ִלְגֵדָרה.

ָמָרא  ַתח ֶאת ַהּגְ ה, ּפָ ַטּנָ נֹוָרה ַהּקְ ְיָתה, ִהְדִליק ָהַרב ּגֹוֶרן ֶאת ַהּמְ ֶרְך ֲחָזָרה ַהּבַ ּדֶ ָכל ַלְיָלה, ּבַ ּבְ
ְוָלַמד...
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