
ִלּמּוד ּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה
ַהֹּבֶקר ִהִּגיַע. ַהֶׁשֶמׁש ָזְרָחה.

ַּתְלִמיד ֶׁשל ָהַרב ְצִבי-ְיהּוָדה ִהִּגיַע ֶאל ֵּביתו ֶׁשל ָהַרב ְּכֵדי ְלָהִעיר אֹותֹו ִלְתִפיַלת ַׁשֲחִרית.

ִהְתַּפֵלא ַהַּתְלִמיד ִלְראֹות ֶׁשָהַרב ֹלא ִנְמָצא ְּבִמיָטתֹו, ֶאָּלא יֹוֵשב ְּבַחְדרֹו ְולֹוֵמד ּתֹוָרה.

ָּפָנה ֵאָליו ַהַּתְלִמיד ְוָאַמר:  "ָהַרב, ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע".

ַחר. הּוא ָחַשׁב ֶׁשָעַדִין  ָהַרב ָלַמד ּתֹוָרה ְּבֵחֶשׁק ַרב ָּכל ַהַּלְיָלה ְוֹלא ָׂשם ֵלב ֶׁשָעָלה ַהּׁשַ

ָנה?"  ַלְיָלה ְוָלֵכן ָשַׁאל ֶאת ַהַּתְלִמיד: "ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ִלְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוְמִרים ִלְפֵני ַהּׁשֵ

"ַהָרב, ַעְכָׁשו ְּכָבר ֹּבֶקר. ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית", ֵהִׁשיב לֹו ַהַּתְלִמיד.

ָהַרב ִקֵּים ֶאת ִמְצַות "ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה".
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מאושר



ַּפת ַׁשֲחִרית
ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ָהַרב ְצִבי-ְיהּוָדה ִהִּגיַע ִמָּיד ַאֲחֵרי ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית ְּכֵדי ְלִהְתָיֵעץ ִאּתֹו.

"ַהִאם ָאַכְלָּת 'ַּפת ַׁשֲחִרית' – ֲארּוַחת ֹּבֶקר?" ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב.

"ֹלא ִהְסַּפְקִּתי ֶלֱאֹכל, ִּכי ִמַהְרִּתי ִלְפֹגׁש ֶאת ָהַרב", ָעָנה ַהַּתְלִמיד.

"ַּבֹּבֶקר ָצִריך ֶלֱאֹכל ַּפת-ֶלֶחם", ָאַמר ָהַרב. 

ים ֲאָנִׁשים ָירּוצּו "ֲחָכִמים ִלְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשַּגם ִאם ִׁשּׁשִ

ַאֲחֵרי ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָאַכל ֲארּוַחת ֹּבֶקר, ֵהם ֹלא ַיִּשׂיגּו אֹותֹו".

ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר ְמַחֶּזֶקת ְמֹאד ֶאת ַהֹּכח ֶׁשָּלנּו.
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ָהַרב נֹוֵטַע ֵעץ 
ְּבט"ּו ִּבְׁשָבט ֻהְזַמן ָהַרב ְצִבי-ְיהּוָדה ְלֶטֶקס ְנִטיַעת ֵעִצים. ָהַרב ָׂשַמח ְמֹאד ַעל ַהַהְזָמָנה, 

ִּכי ִמְצַות ִיּׁשּוב ֶאֶרץ-ִיְׁשָרֵאל ַהְיָתה ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיָניו.

"ַאָּתה ְמֻכָּבד ִּבְנִטיַעת ָהֵעץ", ָאְמרּו ָלַרב ְוֵהִביאּו לֹו ָשִׁתיל ֶׁשל ְּברֹוׁש. 

ִתיל. ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיׁשּו לֹו ֶאת ַהַמְעֵדר, הּוא ָאַמר ֶשֵׁאין לֹו ֹצֶרך  ָהַרב ִהְתַרֵּגׁש ְמֹאד ְוָנַשׁק ַלּׁשָ

ְּבֶזה. הּוא ָחַפר ֶאת ַהּגּוָמה ְּבָיָדיו, ָׁשַתל ֶאת ַהָׁשִתיל ּוְבמֹו ָיָדיו ִּכָּסה ֶאת ָׁשָרָשׁיו ַּבֲאָדָמה.

ָּכל ָּכְך  ָאַהב ָהַרב ֶאת ָהְרָגִבים ַהְקֹדִשׁים ֶשׁל ַאְדַמת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.
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ֵּפרֹות ֶאֶרץ-ִיְשָׂרֵאל
ָּבת ְּתֵאִנים ְטִריֹות. ָהַרב ְצִבי-ְיהּוָדה ָלַקח  ְּבתֹות ַהַּקִּיץ ִהִּגיׁשּו ְלֻשְלַחן ַהּׁשַ ְּבַאַחת ִמּׁשַ

ְּתֵאָנה ַאַחת, ַאְך ֹלא ָנַגס ָּבּה. הּוא ִהְתּבֹוֵנן ָּבּה ֵהיֵטב ּוְכִאיּלו ִלֵּטף אֹוָתּה ְּבֵעיָניו. ּתֹוְך ְּכֵדי 

ִהְתּבֹוְננּות ַּבְּתֵאָנה ִהְמִשׁיְך ָהַרב ְּבִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. 

ָחְׁשבּו ַּתְלִמיָדיו: "ַמּדּוַע ָהַרב ֵאינו אֹוֵכל ֶאת ַהְּתֵאָנה? אּוַלי הּוא חֹוֵׁשב ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה? 

אּוַלי הּוא ִמְסַּתֵּכל ּובֹוֵדק ֵהיֵטב ִאם ֵיׁש ָּבּה ּתֹוָלִעים?"

ך ָחַתְך ָהַרב ֶאת ַהְּתֵאָנה ְוִהִּביט ָּבּה ִּבְתׂשּוֶמת ֵלב ַרָּבה. הּוא  ֵּבַרְך  ְלַאַחר ְזָמן ְמֻמּׁשָ

ְמִעְמֵקי ִלּבֹו ִּבְרַּכת "ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ" ּוִבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזּה". ָאז 

ֵהִבינּו ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָהַרב ִהְתַעֵּנג ַעל ַמְרֶאה אֹותֹו ַהְּפִרי ַהָּנֶאה. 

ָהַרב ִחֵּבב ְמֹאד ֶאת ַהֵּפרֹות ֶׁשִנְׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ-ִיְשָׂרֵאל.

ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַהַּתְלִמיִדים ְמִביִאים ֵאָליו ֶאת ַהֵּפרֹות ַהָּללּו,

ָהַרב ָהָיה ָׂשֵמח ְמֹאד ְואֹוֵמר ֶׁשֵהם ִסיָמן ִלְגֻאָּלה. 
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