ְו ָה ִגי ָת ּבֹו
יֹו ָמם
ָו ַל ְי ָלה
כתבה :תמר זקס

ְ ּב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ,לְ ַא ַחר ַה ְּתפִ ּ ָלהּ ְ ,ב ַד ְרכּ וֹ לְ בֵ ית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ֵלא צַ ַער ָ ּגדוֹ ל ֶאת לִ בּ וֹ
ׁ ֶשל ָה ַרב גּוֹ ֶרן.
"אם ֶאלְ ַמד ּתוֹ ָרה ְ ּבכָ ל יוֹ םָ ",ח ׁ ַשב לְ ַעצְ מוֹ " ,ל ֹא אוּכַ ל לַ ֲעזֹר לַ ַח ָ ּילִ ים לִ ׁ ְשמֹר ַעל ֶא ֶרץ
ִ
יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .אבָ לִ ,אם ֶא ׁ ְשמֹר ְ ּבכָ ל יוֹ ם ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,ל ֹא אוּכַ ל לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרהָ "...ח ׁ ַשב
ָה ַרבָ ,ח ׁ ַשב וְ ָח ׁ ַשבַ ,עד ׁ ֶש ֵהבִ ין ֶמה ָעלָ יו לַ ֲעשׂוֹ ת.
"בכָ ל בּ ֶֹקרִ ,מ ָ ּיד לְ ַא ַחר ַה ְּתפִ ּ ָלהֵ ,אלֵ ְך
"ה ֵרי זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט ְמאֹדָ ",א ַמר ָה ַרב לְ ַעצְ מוֹ ּ ְ ,
ֲ
לְ בֵ ית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש וְ ֶאלְ ַמד ְ ּג ָמ ָרא ,וּבָ ֶע ֶרב לְ ַא ַחר ְּתפִ ּ ַלת ַע ְרבִ ית ֶאלְ ַ ּב ׁש ַמדִּ ים וְ ֶא ֱעזֹר
לַ ַח ָ ּילִ יםָ ",א ַמר  -וְ ָע ָׂשה.
ֵמ ָאזּ ְ ,בכָ ל בּ ֶֹקרִ ,מ ָ ּיד לְ ַא ַחר ְּתפִ ּ ַלת ׁ ַש ֲח ִריתָ ּ ,פ ַתח ָה ַרב ֶאת ַה ֻח ּ ָמ ׁש וְ ֶאת ֵספֶ ר ַה ְ ּג ָמ ָרא
וְ לָ ַמד ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם .לְ ֵעת ֶע ֶרב ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ׁ ָש ְק ָעה ַ ּב ּ ַמ ֲע ָרבָ ,סגַ ר ֶאת ִספְ ֵרי ַה ּק ֶֹד ׁש
ָה ֲאהוּבִ ים ָעלָ יוִ ,ה ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּתפִ ּ ַלת ַע ְרבִ יתִ ,מ ֵהר לְ בֵ יתוֹ  ,לָ בַ ׁש ַמדִּ ים וְ ִהצְ ָט ֵרף ֶאל ַה ַח ָ ּילִ ים.
אשוֹ ן ׁ ֶשל ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,על ָה ַרב גּוֹ ֶרן
ֹאש ַה ּ ֶמ ְמ ׁ ָשלָ ה ָה ִר ׁ
ׁ ָש ַמע דָּ וִ ד ֶ ּבן ּגו ְּריוֹ ן ,ר ׁ
ָה ַא ּ ִמיץ וְ ֶה ָחכָ ם ׁ ֶשלּ וֹ ֵמד ּתוֹ ָרה וְ גַ ם ׁשוֹ ֵמר ַעל ַה ּ ְמ ִדינָ הָ ,ק ָרא ֵאלָ יו וְ ָא ַמר לוֹ ָּכ ְך:
"ה ַרב גּוֹ רוֹ נְ צִ 'יקָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ָעלֶ ָיך ַרבּ וֹ תַ .א ָּתה ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ גַ ם ׁשוֹ ֵמר ַעל ֶא ֶרץ
ָ
יִ ְׂש ָר ֵאלֲ .אנִ י רוֹ צֶ ה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ָה ַרב ׁ ֶשל ַה ַח ָ ּילִ ים ׁ ֶש ּ ָלנוָּ .ה ַרב ׁ ֶשל ַח ָ ּילֵ י צְ בָ א ֲהגָ נָ ה
לְ יִ ְׂש ָר ֵאל!"

ֹאש ַה ּ ֶמ ְמ ׁ ָשלָ ה וְ ִה ְס ִּכים
ָׂש ַמח ָה ַרב גּוֹ ֶרן ַעל ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשה ,לָ ַחץ ֶאת יָ דוֹ ׁ ֶשל דָּ וִ ד ֶ ּבן ּגו ְּריוֹ ן ר ׁ
"אם ֶא ְהיֶ ה ָה ַרב ׁ ֶשל ַה ַח ָ ּילִ ים,
אשוֹ ןּ ְ .ב ַד ְרכּ וֹ ַה ַ ּביְ ָתה ָח ׁ ַשב לְ ַעצְ מוֹ ִ ,
לִ ְהיוֹ ת ָה ַרב ַה ְ ּצבָ ִאי ָה ִר ׁ
ֶא ַּסע ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב ַ ּבדְּ ָרכִ יםָ ,מ ַתי ַא ְס ּ ִפיק לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרה?"
ָח ׁ ַשב ָה ַרבָ ,ח ׁ ַשב וְ ָח ׁ ַשבַ ,עד ׁ ֶש ֵהבִ ין ֶמה ָעלָ יו לַ ֲעשׂוֹ תּ ְ .ב ָתא ַה ּ ִמ ְט ָען ׁ ֶשל ַה ּ ְמכוֹ נִ ית
ָ ּב ּה נָ ַסע ִה ְר ִּכיב ָה ַרב ִספְ ִר ָ ּיה נַ ֶ ּי ֶדת וְ ִסדֵּ ר ָ ּב ּה ֶאת ִספְ ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ׁ ֶשלּ וֹ  .לְ יַ ד ַה ּמוֹ ׁ ָשב
ִמ ּ ְלפָ נִ ים ִה ְת ִקין ְמנוֹ ָרה ְק ַט ָּנהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּת ִאיר לְ ַמ ֲענוֹ ֶאת ִספְ ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא.
ָה ַרב גּוֹ ֶרן ָא ַהב ֶאת ַה ַח ָ ּילִ ים וְ ָד ַאג לִ ׁ ְשלוֹ ָמםּ ְ .בכָ ל יוֹ ם נָ ַסע ִעם ַא ְריֵ ה ַה ֶּנ ָהג לְ ָא ְר ָּכ ּה
וּלְ ָר ְח ָ ּב ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל .יַ ַחד ִה ִ ּגיע ּו לְ כָ ל ִעירְּ ,כפָ רִ ,קבּ וּץ וַ ֲעיָ ָרה :לִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם ,לִ צְ פַ ת,
לְ ָחצוֹ ר ַה ְ ּגלִ ילִ ית וּלְ ֵאילַ ת ,לִ נְ ִתיבוֹ ת וּלְ אוֹ פָ ִקים ,לְ בֵ ית ׁ ְש ָאן ,לַ ֲח ֵד ָרה ,לִ נְ ַתנְ יָ ה וְ גַ ם
לִ גְ ֵד ָרה.
ְ ּבכָ ל לַ יְ לָ הּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך ֲחזָ ָרה ַה ַ ּביְ ָתהִ ,ה ְדלִ יק ָה ַרב גּוֹ ֶרן ֶאת ַה ּ ְמנוֹ ָרה ַה ְּק ַט ָּנהָ ּ ,פ ַתח ֶאת ַה ְ ּג ָמ ָרא
וְ לָ ַמד...

הרב גורן אהבת תורה

