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  הָמָּדְקַה
ִמיַע ְיׁשוָעה"ַּהֵסֶפר  ֵטין:הָבְתָּכ" (ַּמׁשְ ְרׁשְ לֹום ְקַלְין: ְךַרָע ,ּ ִהָלה וֹוְלּבֶ  ,ָהַרב ׁשָ

ְמָח: יתאׁשִה ָריָכִרֲע ב ַל) ה ָרזׂשִ ל ֵּסֶנְחׁשָ יֹוֵתר ַעל ְדמותֹו ׁשֶ ֶּפר ַהַמִקיף ְוַהְמֻסָדר ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ַהכֵֹהן קוק ַזַצ ָהָיה ַהְדמות -ל "ּּ ּ ִמי ׁשֶ ּּבור ַהָדִתי ִּצ ּבַתֶטֶלֹוּבַהּ ּ

ִּציֹוִני ֵמֲהָקַמת ַהְמִדיָנה ִנַית עֹוַלם ַהתֹוָרה ַהִציֹוִנ, ּ ֶּדֶרך ּבְ ּּ ּ ְ בותּ  .ּי ְוַעד ִמְפַעל ַהִהְתַיּשְׁ

ל ִספוִרים וְתמונֹות ֵסֶפר אֹוָצר ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ל ַתְלִמיָדיו ּטוְקְלּנִׁשֶ, ּ ת ְרָחָבה ְמֹאד ׁשֶ ּ ִמֶקׁשֶ ּ

ִנים ַריָרִקמֹוּו ל ׁשָ ֲעבֹוַדת ֶמְחָקר ׁשֶ  .ְּמַרֵתק ְוָאִמין, ְּוֶנֶעְרכו ְלֵסֶפר קֹוֵלַח, ֹותּביו ּבַ

ּ נֹוְספו ,יםִרּוּפר ִסַחְבל ִמדֹוּגָר ַהֶפֵּסַה ֵמּנוְטַּק ִלִּדים ַהֻמּנָח ִלְפֵניֶכםִּעּבוד ִליָלּבָ
רנֹויֹוְמִּדְּפָרִטים ִמ ל ַהְמַחּבֵ ּ ֵתאוֵרי ֶרַקע:ְּכגֹון,  ׁשֶ יָחה ְוַכדֹוֶמה, ּ ְמטו , ִּקְטֵעי ׂשִ ְּוִנׁשְ

ְראו ַל ּנִ ְּפָרִטים ֲאֵחִרים ׁשֶ ר ָפחֹות ֲחׁשוִביםּ ְּמַחּבֵ ָכל ִמְקֶרה  .ֹּוֵרא ַהָצִעירּק ַלּ ּבְ

ֵאר ֶנֱאָמָנה ַלֲחלוִטין ַלָמקֹור ִתית ִתּשָׁ ַהַתׁשְ ִּהְקַפְדנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ַדְיָקנות ֶא, ּ ּוְתַבֵטא ּבְ ּ ּת רוחֹו ּ
ל ָהַרב וָפֳע  .לֹוּׁשֶ

ל ָכל ִספורה ָלַדַעת ֶאָהרֹוֶצ ּת ְמקֹורֹו ׁשֶ ּ ִּמי ִסֵפר אֹותֹו וְפָרִטים נֹוָסִפים, ּ ֻמְזָמן , ּ

ִמיַע ְיׁשוָעה"ֶפר ֵּסְּלַעֵין ּבַ  . ַּהָמֵלא" ַּמׁשְ

T 

מֹותב ֹר: אֵרֹוּקת ַלבֹוּוׁשת ֲחֹוֶהָער ַּהֻמְזָכִרים ַהּשֵׁ ֵסֶפר ּ דוִיים ֵהם ּּבַ  ְלַמֵעט, ּּבְ

ֶהם, ֲאָחִדים ְמקֹומֹות ּבָ ְמֹפָרׁשז ַמְר ִנאֹו ִּנְזַכר ׁשֶ ֶזהו ּבִ ּׁשֶ ם ּ ָכל.ֲּאִמִתי ׁשֵ  ָמקֹום  ּבְ

ֵס ּבֹו ֶפרּּבַ ַּהַכָוָנה, ְסָתם" ָהַרב "ֻּמְזָכר ׁשֶ . ל"ַזַצ ּקוק ַּהכֵֹהן ְּיהוָדה ְצִבי ָלַרב ִהיא ּ

ָכל ּבֹו ָמקֹום ּבְ יָבה "ֻּמְזֶכֶרת ׁשֶ ִלי ְסָתם" ַהְיׁשִ ֵאיזֹו ְּלַהְזִכיר ִמּבְ יָבה ּבְ ר ְיׁשִ , ְמֻדּבָ

ַּהַכָוָנה יַבת ִהיא ּ ָהַרב, "ֶּמְרַכז ָהַרב" ִליׁשִ ה ָעַמד ְּיהוָדה ִביְצ ׁשֶ ֹראׁשָ ך ּּבְ ֶמׁשֶ  ְּבְ

ים ֹלׁשִ ָנה ִּכׁשְ  .ׁשָ

ָנם: ַהְבָהָרה ְועֹוד ֻהְזְכרו ָהַרב ִּמַתְלִמיֵדי ֶיׁשְ ּׁשֶ ָמם ּ ׁשְ , "ָהַרב "ֹתַאר ְלֹלא ַּהְפָרִטי ּבִ

ְתקוַפת ִּמֵכיָון ּבִ ַּהִספור ּׁשֶ ּ ֻהְזְכ ֵיׁש. ְצִעיִרים ַּתְלִמיִדים ָּהיו ֲעַדִין ּ  ָּתֳאֵרי ִעם ּרוּׁשֶ

ָלֶהם ַּהָכבֹוד לֹא ְוֵיׁש, ּׁשֶ ִּנְזְכרו ּׁשֶ ָמם ּ ׁשְ קוִלים. ְּכָלל ּבִ ַּהּשִׁ ִּסְפרוִתִיים ָּהיו ְְלָכך ּ ּ 

ֵריָדא ַּכָוַנת ּוְלֹלא, ּגְ ֵּדרוג "ּ ִהי" ּ  .ָּכְלׁשֶ
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  ֶּאל ֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש
ָּיִמים ֹלא ְמַעִטים ִהַטְלְטָלה ַה ִליםּ ְּסִפיָנה ַעל ַהּגַ ְסִפיָנה ַהְקַטּנָה . ּ ּּבַ ּ

ְּפִקיִדים ֻתְרִכים, ִביםְרִּהְצטֹוְפפו סֹוֲחִרים ַע ּ ַּמְדָעִנים ַמֲעָרִבִיים ְוַגם , ּ ּ
ל ְיהוִדים ְּקבוָצה ׁשֶ מו ְפֵניֶהם ִמְזָרָחה . ּ ָּכל ֵאֶלה ׂשָ ּ ּ ָרֵאל–ּ .  ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵל תֹוך ַהְקבוָצה ִהְתּבַ ּּבְ ּ ּ ָזֳהרֹו ַהֻמְפָלא ִאיׁש ָיִחיד וְמֻיָחדְ ּט ּבְ ר , ּ ֲאׁשֶ
ִהְרהוִרים ֶעְליֹוִניםִנְרָא קוַע ּבְ ּה ָתִדיר ָרכון ַעל ְסָפָריו אֹו ׁשָ ּ ּ ִאיׁש . ּ

ר ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהכֵֹהן קוק ֶּזה ָהָיה ֹלא ַאֵחר ֵמֲאׁשֶ ִמי , ּ
ל ֶאֶר י ׁשֶ ה ָהָראׁשִ ָעִתיד ִלְהיֹות ַרּבָ ל ּׁשֶ ָרֵאל ְוַרב ָחׁשוב וְמֻקּבָ ּץ ִיׂשְ ּ

  .ְלדֹוֵרי דֹורֹות

ְּואוָלם ָכֵעת ֲעַדִין ָהָיה ַהַתְפִקיד ַהֶזה ָרחֹוק ִמֶמּנו ּ ּּ ּ ְּוָהַרב ַהָצִעיר , ּ
ַפְחתֹו ַעל ְמָנ ָּעָלה ָלָאֶרץ ִעם ִמׁשְ ֵמׁש ְכַרב ָהִעיר ָיפֹוּ ּת ְלׁשַ ַּהַתְפִקיד . ּ

ם ַאֲחָריות ַרּבָ ָּכַלל ּגַ ָקמו ּ בֹות ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ ִּנית כֹוֶלֶלת ַעל ַהמֹוׁשָ ּ ּ ּ
אֹוָתה ְתקוָפה זֹו ַאַחר זֹו ּּבְ ּ ּ.  

ַען ַנַער ְכֶב ַּעל ִספון ַהְסִפיָנה ִנׁשְ ּ ּ ֵרהּ ֹלׁש ֶעׂשְ ּואֹות ֵעיָניו ְנׂש. ן ׁשְ
ְּמַנסֹות ִלְקֹלט וְלַזהֹות ֶא, ְרָחקֶּמַל היָהֶפת חֹוּ ל ָהָאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ , ּ ׁשֶ

ׁשות לֹו ּבָת ּבַֹּלא ִמְכָבר ָחַגג ֶא. ְּוִלּבֹו ָמֵלא ִהְתַרּגְ ּר ַהִמְצָוה ׁשֶ ִעיר ּ
ים ֶא, הָּיִבְטַלּבְק ׁשְֶסְיּבֹו ת ת ַהֲחלֹום ְוַלֲעלֹוְּוִהּנֵה הוא זֹוֶכה ְלַהְגׁשִ

ָרֵאל ל ָהַרבנֹוָהָיה ֶזה ּבְ. ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַדע ֵהיֵטב ּהוא ָי. ְּצִבי ְיהוָדה,  ׁשֶ
ַּחָייו ֹלא ִיְהיו ַקִלים ּבְׁשֶ ּ ָרֵאלֶאּ ָמה ָהָאֶרץ ָהְיָתה ֲעַדִין ׁשֹוֵמ. ֶרץ ִיׂשְ

וב ְמֻחָדׁש ִהְתִחילו ְלהֹוִפיַע, ְּלַמַדי ל ִיּשׁ ְּוַרק ִנָצִנים ׁשֶ ּּ ם ַה. ּ ּלוִצים ֲחּגַ
ְכָבר ָעלו ָלָאֶרץ ֹלא ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ַכ ַּהְמַעִטים ׁשֶ ּּ ְרֶאה ֲחֵבָריו ּנִּ

ם . ְּקרֹוִביםַה ֶּדֶרך ַהתֹוָרה ְוַהִמִמ ּקוֲחַרְתִהֻרּבָ ּ ְ ִקיעו ֶא, וֹותְצּ ּת ָכל ְּוִהׁשְ
ה ל ָהָאֶרץ ַהְקַטּנָ ִנָיה ׁשֶ ִפתוַח ַהַחְקָלאות ְוַהּבְ ִּמְרָצם ּבְ ּ ּ ּ ְכָלל . ּ ַהִאם ּבִ

ִּיְהיו לֹו ָכאן ֲחֵבִרים ִלמוָד? ּ יך ּבְ ֲּהיוַכל ְלַהְמׁשִ ּּ אֹוָתה ָרָמְ ַהִאם ? הּיו ּבְ
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ר ִעם ַר ֹמר ַעל ֶקׁשֶ חוץ ָתֹוּבַיְצִליַח ִלׁשְ ֲארו ּבְ ׁשְ ּנִ ַפְחתֹו ׁשֶ ּיו וִמׁשְ ּ ּ ּּ
ִדיוק ִהְטִרידו ֶא? ֶרץָאָל ֵאלֹות ָהֵאלו ֹלא ּבְ ָכל ַהּשְׁ ִּנְרֶאה ָהָיה ׁשֶ ּ ּּ ּ ת ּ

לֹוז ֵהיֵטב ֶאַרּהוא ָא. ְּצִבי ְיהוָדה ּת ַהְתִפִלין ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ ּ ֵרי ת ִסְפֶא, ּ
ָגָדיו ַהַדִלים ַּהקֶֹדׁש ְוֶא ּת ְצרֹור ּבְ ָכךַד ְו–ּ ָרֵאל. ְי ָהָיה לֹו ּבְ !! ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִנים ָחַלם ַע ָרֵאל ַעל ַנֲחַלת ֲאבֹוָתיוַאְלֵפי ׁשָ ּבֵ, ם ִיׂשְ י ּדֹורֹות ַעל ּגַ
ל ְיהוִדים ִנְרְצחו ְוֻע ּדֹורֹות ׁשֶ ְּוֻסְלקו ִמָמקֹום ְלָמקֹום, ּוּנּ ּ ָכל ְּוִחכ, ּ ּו ּבְ

ִתְנַחת ֲעֵליֶהםֶרַגע ְל  –ְּוֹלא ָיְדעו ָמַתי ִיְהֶיה סֹוף ְלָכל ֶזה , ָּצָרה ׁשֶ
ְְוִהּנֵה ַהסֹוף ַהֶזה הֹוֵלך ְו ּ יַע! בֵרָקּ ּאֹור ַהִתְקָוה ! ֵּקץ ַהָצרֹות ַמּגִ

ְּוַהְיׁשוָעה ְכָבר ְמ הִּפץ ֵמֵעֶבר ַלַנְצֵנּ ַער ְצִבי ְיהוָדה –ְּוהוא ! ּנָ  –ּ ַהּנַ
תֹוך ָכל ֶזה ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ּבְ ה! ְ ל ִעיר ְּוִהּנֵה ָאִביו ָעִתיד ִלְהיֹות ַרּבָ  ׁשֶ

ֵמל ָיפֹו ים , ַהּנָ יִעים ַאְלֵפי ָהעֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ַּדְרָכה ַמּגִ ּ בֹות ּ ְוַגם ַלמֹו-ּ ׁשָ
ָרֵאלּ ַהַמְפִריחֹות ֶא,ַהֲחָדׁשֹות ַלח ֶא,ת ֶאֶרץ ִיׂשְ דֹו ִיׁשְ . לֹותּת ְכָנָפיו ַהּגְ

ׂשֲה דֹוָלה ִמזֹוֵיׁש ּבְ ו ַעל ַחֵי? ֹּוָרה ּגְ ְכָלל ַלֲחׁשֹב ַעְכׁשָ ר ּבִ י ַּהִאם ֶאְפׁשָ
ים ַּהיֹוְמיֹום ַהְקַטּנִ ּ?  

ּ ִנְנַער ְצִבי ְיהוָדה ֵמִהְרהוָריו,ְוִהּנֵה ּוְקִריָאה ָפ, ּ ִהּנֵה : "ְּרָצה ִמִפיוּ
יַע ְלֵעֶבר ַה!" ִהיא ַלח ָידֹו ְוִהְצּבִ ל ַהחֹוף ּהוא ׁשָ ַּקו ַהְכַחְלַחל ׁשֶ ּ

ֶלה ּבַ ַּהִמְתּגַ ַמל ָעְבָרה ַהְיִדיָעה ְלָכל . ְרָחקֶּמּ ל ַחׁשְ ְּכמֹו ֶהְבֵזק ׁשֶ
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ַנִים ִהְתַמֵלא ַהִספון, ּנֹוְסֵעי ַהְסִפיָנה ְּותֹוך ֶרַגע אֹו ׁשְ ּ ּ ּ ָּכל ַהְיהוִדים . ְ ּ ּ
ּבַ ם ָהַרב קוקּוְבֹרא, ִפיָנהְּסׁשֶ ְּוָתלו ֵעיֵניֶהם , ַרְגֵליֶהםָּעְמדו ַעל , ּׁשָ

ְרצוַעת ַהחֹוף ַההֹוֶלֶכת וְגֵדָלה ּּבִ ּ.  

ֶמְרָחק ָמה ִמן  יַע ְוַהְסִפיָנה ִהִטיָלה ֹעֶגן ּבְ דֹול ִכְמַעט ְוִהּגִ ָּהֶרַגע ַהּגָ ּ ּ
ן יֶהֵעְסת נֹו ֶאּטוְּוּנִ ְלִסירֹות ְקַטּנֹות ֶשּרוְבָעּנֹוְסֵעי ַהְסִפיָנה ָה. ַהחֹוף

י ּבֵ ֹקׁשִ אֹוָתה (ּין ַהְסָלִעים ּבְ ִּכי ָנֵמל ָנִקי וְמֻסָדר ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ּבְ ּ ּ ּ
ָאֶרץ ְּתקוָפה ּבָ ֵנ, )ּ ל ּבְ ְּוִהּנֵה ָדְרכו ַרְגֵליֶהם ׁשֶ ַפַחת קוק ּ ּי ִמׁשְ ּ

הָל ה ְלָתֵאר ֶא. ִּראׁשֹוָנה ַעל ָהֲאָדָמה ַהְקדֹוׁשָ ׁשות ָקׁשֶ ּת ַהִהְתַרּגְ
ָאֲחָזה ּבָ ֶת ַמֶא, ֲאָדָמהק ָלׁשַן ְוָנַרב ֵעת ָרַכׁשֶ ל ַבָעה ׁשּ ה ׁשֶ ִלּבָ ּר ּבְ

תֹו רוחֹו , ִּאׁשְ דֹול ּבְ ן ַהָצִעיר ְלָיִמים ְוַהּגָ ל ַהּבֵ נֹות ְוַכמוָבן ׁשֶ ל ַהּבָ ּׁשֶ ּּ ּ
  .ּ ְצִבי ְיהוָדה-

ַלת ַהָפֵסְקִט ְכחוּי ַקּבָ יִמים ְכָבר ָעְברו ְוִנׁשְ ִּנים ַהַמְרׁשִ ּּ ּ ינֹות , ּ ַּהַמְנּגִ
ְככוְו ַּהִצְלצוִלים ׁשָ ּ ְּוַהּנֹוֲאִמים ְכָבר ִסְימו ִדְבֵריֶהם ְוָהְלכו ְלֵביָתם, ּ ּּ ּ ּ .

ַפְחתֹו ִנְכְנסו ַל ָּהַרב קוק וִמׁשְ ּ ּ ֵהִיּבַּּ ם ּיֹוּובֹו ּבַ, ִּכינו ָלֶהםת ֶהָחָדׁש ׁשֶ
לֹו ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ִּהְתִחיל ָהַרב ּבַ ַחֶי. ּ ִּעָדן ָחָדׁש ִהְתִחיל ּבְ ל ּ יָה ׁשֶ

ָפָחה ַּהִמׁשְ ל ַע, ּ ַחָייו ׁשֶ ְּוֹלא ָפחֹות ִמָכך ּבְ ְ ּ ָרֵאל ֻכלֹוּ ּם ִיׂשְ  ֵעת ָחָצה ,ּ
ָרֵאלת ַקו ַהחֹוף ְוָעָלָהַרב ֶא ָהַרב ָהָיה ַמְנִהיג . ה ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִנים רֹות ׁשָ ך ֶעׂשְ ֶמׁשֶ ְָדגול ּבְ ּ ן ְלָחָדׁש, ּ ין ָיׁשָ ִהְצִליַח ְלַאֵחד ּבֵ ין , ׁשֶ ּבֵ
ל עֹוְבֵדי ָהֲאָדָמה ֹּקֶדׁש ְלֹחל וֵבין עֹוַל ּם ַהתֹוָרה ְועֹוָלָמם ׁשֶ

ים. ְּוַהֲחלוִצים ר ְסָפִרים ַרּבִ ר ַעד ַהיֹום ִנְלָמִדים ָל, ּהוא ִחּבֵ ֹעֶמק ֲּאׁשֶ
יַע חֹוָתם ְלדֹורֹות, ֹרַחבָלְו ל ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק . ְוִהְטּבִ ַּעל ְדמותֹו ׁשֶ ּ

ים"ַצּן קוק ַזַּהכֵֹה ּל ִנְכְתבו ְסָפִרים ַרּבִ ִספור , ּ ְּוָלֵכן ֹלא ַנֲאִריך ּבְ ּ ְ

יך ֶא, ָעָליו ְֶאָלא ַנְמׁשִ ל ּבְּ ּת ִספורֹו ׁשֶ דֹול נֹוּ יך ַדְרכֹו ַהּגָ ּ וַמְמׁשִ ּ ְ ּ– 
ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ַהכֵֹהן קוק ַז ִקצור ּנָֻּכּאֹו ְכִפי ׁשֶ, ל"ַצּּ ּה ָתִמיד ּבְ ּּ– 

  .ְּיהוָדה-ִביָהַרב ְצ
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ַערְּגַדלִּיַו    ַהּנַ
  ...תלֹודֹוְגד ִלֶלֶּיד ַהַעיר נֹוִעיל ָצּגִר ִמָבְּכ

כֹוָנה, ִּהְכִריז ַהָפעֹוט!" ִהּנֵה ָאֶלף" יַע ַעל ָהאֹות ַהּנְ , ּהה ֶזּוַמ. "ְוִהְצּבִ
ֲאָלה ָה" ?ֶלה'ְּצִביוָדה ָנַתִים ָות ּבֶם ֶאֵאׁשָ ית ".ֵחִצין ַהּשְׁ !" ֶזה ּבֵ

ִנָצחֹון ִהְכ ִּריז ַהָקָטן ּבְ   . ָצַדק ְו–ּ

ַּהֶיֶלד ָהַלך ְוִהְתַפַת ּ ְ ְמִהירותּ מֹוֶנה ְכָבר ָל. ּח ּבִ ִגיל ׁשְ ָמָרא ּּבְ ַמד ּגְ
ְסָפִרים ֲאֵחִרים ם ּבִ ֶטף ְוִהְתַעֵמק ּגַ ׁשֶ ִקיָדה . ּּבְ ק וִבׁשְ ֵחׁשֶ ּהוא ָלַמד ּבְ ּ

ָעְלָתה ַהִמ. ְּוִהְתַעָלה ַמְעָלה ַמְעָלה ְּכׁשֶ ָפָחה ָלּ ָעָיה ָאּׁשְ ֶרץ ִהְתעֹוְרָרה ּבְ
ְתִחָלה ָל. ֵהיָכן ִיְלַמד ָיּּבִ ֵהִבינו , פֹוַמד ּבְ ַּאך ֹלא ָעַבר ְזַמן ַרב ַעד ׁשֶ ְ

ָראוי לֹו ָכאן ֹלא יוַכל ְלִהְתַפֵתַח ְכִפי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ .  

יַבת  אֹוָתה ָהֵעת ְיׁשִ ַלִים ָפֲעָלה ּבְ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּתֹוַרת ַחִיים"ּ ֵעָצה ַאַחת ּבְ". ּ
יָבה זֹוִּעם ָאִביו ֶהְחִליט ְצִבי ְיהוָדה ַלֲעלֹו יׁשִ ַלְיָמה ְוִלְלֹמד ּבִ . ּת ְירוׁשָ

יָבהְייו ְוָלַמד ּבַָברֹוֹוֵרר ֵאֶצל ְקּהוא ִהְתּג ּת ָכל ם ִהְפִליא ֶאַאף ׁשָ. ׁשִ
ֹכַח ֲהָבָנתֹו ו ַּאך ׁשוב ֹלא ָעַבר ְזַמ, ּ ַהַחָדהתֹויָסִפְתּרֹוָאיו ּבְ , ן ַרבְ

ְּוהוא ֶנֱאַלץ ְלַחֵפׂש ָמקֹום ָחָדׁש ּ.  

דֹולַּהַפַעם ָחַזר ְלָי ְמֻיָחד ֵמָאִביו ַהּגָ עֹות ַרּבֹות . ּפֹו ְכֵדי ִלְלֹמד ּבִ ׁשָ
ָסמוך ְלָאִביו ב ּבְ ְָיׁשַ ל , ַּנק ִמתֹוָרתֹוָי, ּ ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ְּוַגם ִסַיע לֹו ּבַ ּ

נות ָצָמ. ָּהַרּבָ ָתה ּבַ ּהוא ׁשָ ְכָתָביו, ּת ְדָבָריוא ֶאּ ְוָלַמד , ֶהֱעִמיק ּבִ
ַעל תֹויָסִפּת ְתִּמָקרֹוב ֶא ֹוִנים ׁשֶ ִאים ַהּשׁ בֹוָתיו ַעל ַהּנֹוׂשְ ּ וַמְחׁשְ

ְפֵני ַעְצמֹו. ַּהֶפֶרק דֹול ּבִ ִיְגַדל ְצִבי ְיהוָדה ְוִיְהֶיה ְלַרב ּגָ ְּכׁשֶ ּ ּ ִּיְהיו , ּ
עֹות ָהֵאלו ְיָקרֹות ְמֹאד ְל ַּהּשָׁ ּהוא ַמִכיר ְויֹוֵדַע ֶא. ִלּבֹוּ ל ֹוְּרכת ֶעּ  ׁשֶ

ל ָאִביו ַהְמֻיָחד ְמִחָצתֹו ׁשֶ ָּכל ֶרַגע ּבִ ִליַח ּשָּׁת ַעְצמֹו ַכְורֹוֶאה ֶא, ּ
ָּהִעָקִרי ַלֲהָפַצת תֹוָרתֹו ּ.  
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ָעה יָעה ַהּשָׁ יְנַתִים עֹוד ֹלא ִהּגִ    .ְַאך ּבֵ

ה ִעם ָהַרבַע ִלַּאָתה ָיכֹול ִלְקּבֹ, ְּצִבי ְיהוָדה' ר" ָּפָנה " ?ּי ְפִגיׁשָ
ית ַהֵסֶפר ֶהָחָדׁשָָמה אֹוֵמר ָהַרב ָאִביך. "ֵאָליו ָאדֹון ֶאָחד " ?ּ ַעל ּבֵ

ִעְנַי. " ָהַאֵחרלֹוָאׁשְ ה ּבְ ַבָקׁשָ ר ְלִמְפַעל ּּבֹוא ַוֲעֹזר ִלי ּבְ ן ַהֶהְכׁשֵ
ֲאִני ֵמִקים ר ׁשֶ ׂשָ ֵרׁש ְוָצִריך "."ַהּבָ ְֶהְחַלְטנו ְלִהְתּגָ ט ּ ּ ְלַסֵדר ֶאת ַהּגֵ

ֲעִל יִני ְלֵבין ּבַ ְּוָכך ָכל ַהיֹום -" יּבֵ ּ ּי ָהָעם ַהְזקוִקים ְלֲהמֹוֵנ. ְ  עֹוּוּיִסּ
ֱאָמן ְכֹתֶבת ְבנֹו ַהּנֶ ל ָהַרב ָמְצאו ּבִ ּׁשֶ ָסה , ּ ּנִ ם ְכׁשֶ ּגַ ְּוָכך ָקָרה ׁשֶ ּ ְ

ִלמודֹו ֹקַע ּבְ ִּלׁשְ ָידֹו ַכ,ּ ּ ֹלא ָעָלה ַהָדָבר ּבְ   .ְּמֻצֶפהּ

יָבה ְיְלַאַח יׁשִ ּר ְתקוַפת ִלמוד ְקָצָרה ּבִ ּ ת ּפֹוַר "–ית נֹוֶסֶפת ִמְלׁשַּרוּּ
חו, "יֹוֵסף ל ִלמוִדים ּבְ ֵלב ָכֵבד ָלֵצאת ִלְתקוָפה ְקָצָרה ׁשֶ ֻּהְחַלט ּבְ ּ ּּ ץ ּ

ִרים ָיָצא ְלִכוון , ְּצִבי ְיהוָדה' ר. ץֶרָאָל ָנתֹו ָהֶעׂשְ ְכָבר ָעַבר ֶאת ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ְרַמ ַוְיץ ְוִלְמקֹומֹות , אטָטְשְׁרּבְֶלִעיר ַהְנָיה ָלּגֶ ם ִלׁשְ ם ָנַדד ּגַ ִמּשָׁ

ָכל ִמ. נֹוָסִפים ִנים ֲאָחדֹות ִהְתַעָלה ּבְ ך ׁשָ ּוְבֶמׁשֶ ְ  ַעד ,ּי ַהתֹוָרהּנֵַמְכּ
יַע ַהְזַמן ַלֲחֹזר ָל ִהּגִ ָחׁש ׁשֶ הוא ָמֵלא ְוָגדוׁש . ֶרץָאּׁשֶ ָּכֵעת ָחַזר ְכׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָרהעֹוד יֹוֵתר נותְַמךְסְוַכֲעֹבר ְזַמן ָמה ֻה, ּ ּבַ   .ּ ְלַרּבָ
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  ַּמָזל טֹוב
ַפַחת ָהַרב קוק ל ִמׁשְ ֶמיָה ׁשֶ ֲּעָנָנה ַאַחת ֵהִעיָבה ַעל ׁשָ ן. ּ ְצִבי ' ר, ַהּבֵ

ים ַוֲעַדִין ֹלא ָזָכה ַלֲעֹמד ַתַחת , ְּיהוָדה ֹלׁשִ ָנתֹו ַהּשְׁ יַע ִלׁשְ ְּכָבר ִהּגִ ּ
ְּדָכִנים ִנסו ֶאת ַמָזָלם טֹוֵבי ַהּשַׁ. ַּהֻחָפה ּ ּ ַאך ֹלא ִהְצִליחו ִלְמֹצא ֶאת –ּ ְ

ה ָהְראוָיה ָּמה ַדָיהָכֹלא ֲח -זֹו . ָּהִאּשָׁ ּ ּוְלזֹו ֲחֵסרֹות ִמדֹות טֹובֹות, ּ ּ ,
ית ִה ִליׁשִ ל ֶהָחָתן ְוָאִביו ָעְזְעַּדְזַהּשְׁ ְמָעה ַעל ַאֲהָבתֹו ׁשֶ ּשָׁ ּה ְכׁשֶ

ּלוִצים ַהִציֹוֲחַל ּ ַעְצָמה , ִניםּ ּוְלֻעַמת ֹזאת ָהְרִביִעית ִנְרֲאָתה ְמַזְלֶזֶלת ּבְ ּ ּ
ְפָרֵטי ַהִמְצוֹות ִנים ָעְברו ְוַהַהָצעֹות ֹלא ָפְסקו. ּּבִ ַּהּשָׁ ּּ יֵניֶה, ּ  ןְַאך ּבֵ

ִנית קוק ַהְצִעיָרה ֲּעַדִין ֹלא ִנְמְצָאה זֹו ַהַמְתִאיָמה ִלְהיֹות ָהַרּבָ ּ ּ.  

ֵעת , ְוִהּנֵה חוַּדְוָקא ּבְ ַּמָסעֹו ּבְ יָעה ֶאל ָהַרב ְצִבי ְיהוָדה , ץֶרָאץ ָלּ ִּהּגִ
ְדָכן –ּ ְלַהִכיר ָךְּכַדאי ְל: "ַּהָצָעה ְמַעְנֶיֶנת ְ ָכך ַהּשַׁ , הֵלָא-ָּוהת ַח ֶא–ּ

ל ָהַרב ְיהוָדה ֵל תֹו ׁשֶ ּּבִ הּ חוָרה זֹו ְמֻיֶחֶדת . ּיּב הוְטֶנר ֵמָהִעיר ַוְרׁשָ ּּבַ
ְלִתי ָרִגילִּהיא ַצִדי. ִהיא ְמֹאד ֹאֶפן ּבִ ִּהיא ָלְמָדה תֹוָרה ִמִפי , ָּקה ּבְ ּ

ֹכחֹות ַע ִנים ְוַגם ּבְ  ִהיא ּהָתיָפִאׁשְ. ָנןיִמ ְמֻיָחדֹות ּבְיָהֶתֹוּדִמּו, ְּצָמהַרּבָ
ר ִעם , ֶרץָאת ָלַלֲעלֹו א ְלַתְלִמיד ֲחַהים ִלעֹוָהְלִהְתַחּבֵ ׂשֵ ּלוִצים וְלִהּנָ ּ
ַאף ָלְמָדה ִהיא ִמְקצֹוַע . ֶבת ִהיא ַלֲעׂשֹות ֶחֶסדְּוַעל ַהכֹל אֹוֶה, ָחָכם

ַית ֶחֶסד  ִמְקצֹוַע ֶזה תוַכל ְלַסֵי. יתאִלָיְצ ֲעבֹוָדה סֹו–ַּהְמֻיָחד ַלֲעׂשִ ּּבְ ּ  ַעּ
ּים ְוַלֲעִנִיים ְכֶדֶרך ַחִייםִלׁשְָחֶנְל ְּ ָיה ֲחׁשוָבה ּ ְוַאף ְלִהְתַפְרֵנס ֵמ,ּ ֲּעׂשִ ּ

  ".זֹו
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ּה ְכַדְרכֹו ִהְתַיֵעץ ִעם ָאִביוָּהַרב ְצִבי ְיהוָד ל ֶאת ּוְלַאַח, ּ ִקּבֵ ּר ׁשֶ

ְרַכ ְת ַהֶדֶרךּּבִ ל ֶהֵכרות ָראו ְלַאַח. ֵלָאה-ַּחָוהּ ָפַגׁש ֶאת ,ּ ּר ְתקוָפה ׁשֶ ּ ּ ּּ
וִאין, ּם ִכי טֹובִיַנַהּשְׁ ּשׂ ְבִרית ַהּנִ ּוָבאו ּבִ ּ ּ.  
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ִיְהֶיה ְּכׁשֶ   ...ּ ָלנו ֶיֶלדּ
ִיְהֶיה ָלנו" ְּכׁשֶ ּ םּ ֶעְזַרת ַהּשֵׁ יָעה -ָּוהָאְמָרה ַח" ּ ִתינֹוק ּבְ ֵלָאה ְוִהְצּבִ
ל "ּנָה ַהְיָמִנית ִּפַל ַצד ַההוא ׁשֶ לֹו ּבַ ים ֶאת ָהֲעִריָסה ׁשֶ ּנוַכל ָלׂשִ ּּ ּ

ֶּאְסֹרג לֹו כֹוַבע ָקָטן ְוָחמוד. ַהֶחֶדר ָגִדים ָנִאים ִנְקֶנה לֹו, ּ   ...".ּבְ

ֶעְזַרת ה–ּהוא ִיְהֶיה " ַפַחת קוק –'  ּבְ ן ָהִראׁשֹון ְלִמׁשְ ַּהּבֵ ִיְהֶיה , ּ ּׁשֶ

ְרֵאִלי ֲאִמִתי-ְצֶרֶא , ּק ָאִבינוְּכמֹו ִיְצָח"ִּהְתַלֵהב ָהַרב ְצִבי ְיהוָדה " ִּיׂשְ
ּנֹוַלד ּבְ ָרֵאלֶאׁשֶ ֶרץ ת ָהָאּב ִאמֹו ֶאת ְקֻדּשֵַׁלַנק ִעם ֲחָיְו, ֶרץ ִיׂשְ

ֵננו , ַּהזֹאת ם ּבְ ָּכך ִיְהֶיה ּגַ ְ ֵתנו א–ּ ֹּו ּבִ ּנוַכל ְלַגֵדל אֹותֹו ִמיֹומֹו ... ּ ּ ּ
ֲאִויר ָהָא הָהִראׁשֹון ּבַ גוָפם , ֶּרץ ַהְקדֹוׁשָ רוַח ַהֲחלוִצים ַהּבֹוִנים ּבְ ּּבְ ּ ּ

ָרֵאל ַהְמֻיֶחֶדת, ֶאת ָהָאֶרץ ְוָהָעם ם אֹותֹו ִמתֹוַרת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוְלַבּשֵׂ ּ .
ם ֶעְזַרת ַהּשֵׁ ְזֶכה, ּבְ ּנִ ְּכׁשֶ ּ"...  

ְזֶכהְּכ" ּנִ תֹו ַאֲחָריו..." ִּאם ִנְזֶכה... ּׁשֶ ַתְדָלה ְלַה, ֶּנֶאְנָחה ִאׁשְ ְּוִהׁשְ ִניק ֲחּ
ֶּאת ִניַמת ַהֵיאוׁש ׁשֶ ְדָבֶריָהָרְזׁשְּנִּ   .ה ּבִ

ָיָדה ֶאת תֹוְצ ִּהיא ֶהֱחִזיָקה ּבְ ִדיָקה ָהְרפוִאית ָהַאֲחרֹוָנהּ , ּאֹות ַהּבְ
ָהיו ְמ ְּכמֹו ָת, בֹותַאְכְזּׁשֶ ֵניֶהם ָי. ִמידּ ּבֶׁשְ ַהִסכוי ׁשֶ ְּדעו ׁשֶ ּּ ֱּאֶמת ִיָוֵלד ּ

ָּלֶהם ֶיֶלד אֹו ַיְלָדה הוא ָקָטן ֵמ ַנִים . ּי ַפַעםֵאּ ַהּשְׁ ִנים ׁשֶ ְּכָבר ׁשָ
ַּאך ָדָבר , ְּמַצִפים ִלְפִרי ֶבֶטן ַּכָמה ? ּא ָעׂשוּה לֹּוַמ.  קֹוֶרהינֹוֵאְ ּ

ְפכו ְּתִפלֹות וְדָמעֹות ׁשָ ּ ָאֶרץ ְכָבר ָרצוְלָכל , ּּ ָּהרֹוְפִאים ּבָ ם ֵאֶצל , ּ ּגַ
חוץ ָלָאֶרץ ְכָבר ִהְסִפיקו ְלַבֵקר  דֹוִלים ּבְ ֻּמְמִחים ּגְ ּ ּּ ּ וֵביְנַתִים ֹלא –ּ

עו ָמִעית. ּנֹוׁשְ ְקרו הֹוִדיַע ָלֶהם ַחד ַמׁשְ ֶאְצלֹו ּבִ ַּהֻמְמֶחה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּ ּ :
ָיֵדינו ִפְתרֹון" ֵּאין ּבְ ֶבֶרת קוקָהָאדֹון ְוַה, ּ ֶדֶרך ַהֶטַבע. ּּגְ ּּבְ  ֶיֶלד ֹלא ,ְ

  ".ִיְהֶיה ָלֶכם
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ְזרֹועֹות ַהֵיאוׁש ָכל ֹזאת ֵהם ֹלא ָנְפלו ּבִ ּּבְ ַנִים הֹוִסיפו ְלִהְתַפֵלל . ּּ ַּהּשְׁ ּ ּ
ם ֵהם ַל ִיְזכו ּגַ ּוְלַקוֹות ׁשֶ ּ ּּ ך , דֶלק ֶיֹבֲחּ ְיַהֶוה ֶהְמׁשֵ ְִלְזֹרַע ֶזַרע ׁשֶ ּ ּ

ֶלת ָהַרב   ...ּ קוק ַהְמֹפֶאֶרתְלׁשֹוׁשֶ

ִנים ָחְלפו ַּאך ַהּשָׁ רו וְלֵבן ֹלא ָזכו. ְ ּגְ תֹו ְכָבר ִהְתּבַ ָּהַרב ְוִאׁשְ ּ ּ ם ֹלא . ּּ ּגַ
ֵזַר. ְלַבת לו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִדין ְוִהְצִדיקו ֶאת ּגְ ֵּהם ִקּבְ ּּ ַמִיםּ ִאם . "ת ַהּשָׁ

ְָכך רֹוֶצה ה ַעְרֵער ַעל ִמד', ּ ּנְ ִּמי ָאנו ׁשֶ .  ָחַזר ָהַרב ְוָאַמר"?ֹוָתיוּ
ך ַחָייו ַיֲחֹזר ָהַרב ִויַלֵמד ֶא ֶהְמׁשֵ ּּבְ ּ יב –ּת ַתְלִמיָדיו ְ אֹוָתם ֶהֱחׁשִ  ׁשֶ

ִנים  ּת ָהִעָקרֹון ֶהָחׁשוב ֶא–ְּכמֹו ּבָ ֲאַנְחנו ְלעֹוָלם ֹלא ַנְחׁשֹ: ּ ּב ׁשֶ
ל עֹוָלם ַמ ְִליך ּהוא מֹו. ֹּוב ָלנוּה טיֹוְדִעים טֹוב יֹוֵתר ֵמִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֶּרך ַהטֹוָבהֶּדּאֹוָתנו ּבַ רוָכהֶּדּבַ, ְ ֶּרך ַהּבְ ִתיב ְּוהוא ּבֹוֵחר ֶא, ְ ת ַהּנָ
ם ָכך כֹון ְלׁשֵ ְַהּנָ ה ַהָדָבר, ּ ם ִאם ָלנו ָקׁשֶ ּּגַ ּ.  

  

ֵיׁש ִלי אֹוָתךּה טַמ, ּוְבָכל ֹזאת" ְֹוב ׁשֶ תֹו" ּ ה ְלִאׁשְ ִחּבָ . ָּאַמר ָהַרב ּבְ
י ִנית ַאף ִהיא ֵהׁשִ ִדְבֵרי ַהֲעָרָכה ְוַאֲהָבהָהַרּבָ ִהיא , ָבה ּבְ ְתֹוך ׁשֶ ּ

ַנִיםעֹוֶרֶכת ֶא ׁשְ ְלָחן ִלְסֻעָדה ּבִ ֻ   . ּת ַהּשׁ

ד ֶזה ֶא ֵהם ַמְקִפיִדים ְלַכּבֵ ִנית ְכׁשֶ ְּכמֹו זוג יֹוִנים ָחיו ָהַרב ְוָהַרּבָ ּ ּּ ת ֶזה ּ
ֶּזה ְכָכל ְיָכְלָתְוַלֲעֹזר ֶזה ָל תֹוָרהָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ָהָיה. םּ ּ ָעסוק ּבַ ּ ,

יַבת  ַהְנָהַגת ְיׁשִ ם ּבְ ך ּגַ ְוְבֶהְמׁשֵ תֹו ֵלָאה-ַּחָוהְו, "ֶּמְרַכז ָהַרב"ּ ּ ִאׁשְ
ַלִיםאִלָיְצָּעְבָדה ְכעֹוֶבֶדת סֹו ִעיִרַית ְירוׁשָ ּית ּבְ ֶרת ַתְפִקיָדה . ּ ִמְסּגֶ ּּבְ ּ

ין ֲעִנֵיי ָהִעיר ָּהְיָתה ִמְסתֹוֶבֶבת ּבֵ ּם וְלַסֵיָּמיב ִעּופֹוֶעֶלת ְלֵהיִט, ּ  ַעּ
רָּלֶהם ְכָכל ָה ָכל ֶעֶרב ָה. ֶאְפׁשָ יםּבְ ׁשִ ֵעָצה ְּמַסְיִעים ֶזה ָל, ּיו ִנְפּגָ ֶזה ּבְ
ּוְבִדְבֵרי ִחזוק ר ָלֶהם, ּּ ָכל ֲאׁשֶ ֵמִחים ּבְ   .ּוׂשְ
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רוך ְּבָ ַּדַי ּ   ָהֱאֶמת ןּ
ַנת תש ְמֻיָחד"ֹחֶרף ׁשְ ֶלג ַעז ִנַת, ד ָהָיה סֹוֵער ּבִ ך ְך ַאְּוׁשֶ ֶמׁשֶ ְְרָצה ּבְ

בוַעִים ְלֹלא ֲהפוָגה ּׁשְ ּאֹוטֹוּבוִסים ֹלא ָיְכלו ִלְנֹסַע ּבַ. ּ ים ִמְפַאת ְּכּ ִּביׁשִ
ר ֶלג ַהִמְצַטּבֵ לֹא ָהָיה ַחָיב , ַּהּשֶׁ ּוִמי ׁשֶ ּ יתֹו-ּ . ּ ֹלא ָיָצא ִמֶפַתח ּבֵ

ִנית  ְפִתֵלָאה-ַּחָוהָהַרּבָ יָתה ְוָצְפָתה ּבִ ּ ֵהִציָצה ֵמַחלֹון ּבֵ ֶלג ּ יֵתי ַהּשֶׁ
ִרים ָבֵתי ָהִעיר ָהַעִתיָקה . ַהּנֹוׁשְ יַע ְכַדְרָכה ְלִסיור ּבְ ִּהיא ִקְוָתה ְלַהּגִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַלִים ל ְירוׁשָ ְקִביעות ְּלַבֵקר ֶא, ּׁשֶ ּת ַיְלֵדי ָהֲעִנִיים ַהְמֻטָפִלים ֶאְצָלה ּבִ ּ ּ ּ

ְּוַאף ְלָהִביא ָלֶהם ֲארוָחה ַחָמה יַע. ּ ַּאך ֵכיַצד ַתּגִ ּ ֵּרי ָכל ֲה?  ֲאֵליֶהםְ
ַּהַתְחּבוָרה ְמ ֶלגֶקֶּתֻשּׁ ְגַלל ַהּשֶׁ   ! ת ּבִ

ה, ּ ָעְמָדה ְזַמן ָמה ְלַיד ַהַחלֹוןֵלָאה-ַּחָוה ִלּבָ ְמָלה ַהַהְחָלָטה ּבְ . ְּוָאז ּגָ
ֵני ִסיֵר ׁשְ ָהיו מוָכִנים ֶאְצָלהִהיא ָאֲחָזה ּבִ דֹוִלים ׁשֶ ּי ָהֹאֶכל ַהּגְ ּ ּ ,

ְמִעילִּהְתַעְטָפה ֵהיֵט ְצִעיָדה ַרְגִלית ְלִכוון ָהֹרַבע , ב ּבִ ְּוָיְצָאה ּבִ ּ
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ִנית. ּהוִדיַּהְי ָעה ָצֲעָדה ָהַרּבָ ִהיא ְמב, ְלַמְעָלה ֵמֲחִצי ׁשָ ֶסֶסת ֹוְּכׁשֶ
ָאְזֶניָה, ֶלג ֶהָעֹמקּשֶּׁבַ ְּוָהרוַח ַהַמְקִפיָאה ׁשֹוֶרֶקת ּבְ ּ עֹות ָיֶדיָה ֶאְצּבְ. ּ

דו ֶא ְּכָבר ִאּבְ ָפֶתיָה ִהְכִחילוּת ַהְתּ ה ֵמֹרב ֹקר וׂשְ ּחוׁשָ ּ ּאוָלם ִהיא ֹלא . ּ
יָכה ָלֶלֶכתִּנְרְתָעה ְוִה ָסֲעָדה ֶא. ְמׁשִ ּת ָהֲעִנִיים ְוַהְזֵקִניםַּרק ְלַאַחר ׁשֶ ּ ,

ִעָמה ְועֹוְדָדה ֶא ִּחְלָקה ָלֶהם ֵמַהָמזֹון ַהַחם ׁשֶ ּ ּ ָתה , ּת רוָחםּ ִהְרׁשְ
ְיָת ה. הְּלַעְצָמה ַלֲחֹזר ַהּבַ ּאוָלם ַהקֹר ָהַעז ָפַגע ּבָ ּ ּ ָנה . ּ ִהיא ִהְצַטּנְ

ָכב ָכל ֹזאת ֹלא ִוְתָרה . ְּוָנְפָלה ְלִמׁשְ , ּ ַעל ַהִמְצָוהֵלָאה-ַּחָוהּּבְ
ּת ַהיֹום ָיְצָאה ׁשוב ֶאּוְלָמֳחַר ְל ַהֶדֶרךּ ִּהיא ָחְזָרה ַעל ָכך עֹוד ַכָמה . ּ ּ ְּ

ַּאך ַהַמֲחָלה ָהְיָתה ֲחָז, ְּפָעִמים הְ נות ֶהְחִמיָרה . ָּקה ִמֶמּנָ ַּהִהְצַטּנְ
ְּוִהְתַפְתָחה ִלְכֵדי ַדֶלֶקת ֵראֹות ּ ּ אֹוָתם ָיִמים ָקׁשָ, ּ ָבה ּבְ ְחׁשְ ּנֶ ה ַמֲחָלה ׁשֶ

ֲעָלה. ְּלַמַדי ּגָָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ִהְזִעיק ֶא, ּּבַ ְנָין ת ָהרֹוֵפא ׁשֶ ּבִ ר ּבַ
ָלֶהם ַדק אֹוָתה ְוָנַתן ָל. ּׁשֶ ּהוא ּבָ ּה ְתרוָפהּ ּ ּאוָלם ְתרוָפה זֹו ָהְיָתה , ּ ּ ּ

ה ִלּבָ ֲּחָזָקה ִמַדי וָפְגָעה ּבְ ּ ּ .  

ָכהְלַמְרּבֵ נות ַהְפׁשוָטה ֶהְחִמיָרה ְוִהְסַתּבְ ּה ַהַתְדֵהָמה ַהִהְצַטּנְ ּ ּ ם . ּּ ּגַ
ּ ְלִמָטָתה ֹלא ִהְצִליחו ִלְמֹנַע ֶאּקוֲעְזֻהרֹוְפִאים נֹוָסִפים ׁשֶ ת ּּ

ַּהִהַדְרְדרות ּ ִנית ַח, יםּבִֻרֹּלא ָעְברו ָיִמים ְמ. ּ יָבה -ָּוהְוָהַרּבָ ֵלָאה ֵהׁשִ
ָמָתה ַהְטהֹוָרה ְלבֹוְרָאהֶא ּת ִנׁשְ ִנים , ּּ מֹוֶנה ׁשָ ִעים וׁשְ ת ַאְרּבָ ְּוִהיא ּבַ

ְלַבד   .ּבִ

ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה נֹוַתר ָהמום וָמֵלא ָיגֹון ּ ַּאך הוא ִהְצִדיק ָעָליו ֶא. ּ ּ ת ְ
רוך ַדַי ":ָחַזר ְוָאַמרַּהִדין ְו ּּבָ ּ ְ רוך ַדַי, ן ָהֱאֶמתּ ּּבָ ּ ְ ְִאם ָכך ". ן ָהֱאֶמתּ ּ

ַוַדאי ַהִדין ִדין ֱאֶמת' ַבע הָק ּּבְ ּ יו ְלטֹוָבה ֵהם, ּ   .ְוָכל ַמֲעׂשָ

י ָאז נֹוַתר ָהַרב ְצִבי ְיהוָדה ּבֹוֵדד ֲאחֹותֹו תֹוָמָחת ֶנֶא. ִּמּנִ  ָמָצא ּבַ
ַפְחתֹו ָהּוִבְבֵנ ּי ִמׁשְ ים, ְרחֹוִקים יֹוֵתרּ ַתְלִמיָדיו ָהַרּבִ ְּוַכמוָבן ּבְ ר , ּ ֲאׁשֶ

ִנים, בּ ְכָאּהוּאוָר ֶהם ּבָ   .ְּוהוא ָרָאה ּבָ
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יך ֶאת ַהֶדֶרך ְִמי ַיְמׁשִ ְּ?  
ַמע ִמן ַהֶחֶדרקֹול ּבְ ְפַטר ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק . ִּכי ָחנוק ִנׁשְ ּנִ ֵמָאז ׁשֶ

נֹו.  ַחְדרֹו ֵריקּקוק ָעַמד ֶחֶדר ָאֶנה ִּהְסתֹוֵבב ּבַ, ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה, ּבְ
, רֶּדְנֶטְּסֵּעיָניו ָנחו ַעל ַה. ָּוָאָנה ְוִדְמעֹוָתיו יֹוְרדֹות ַעל ְזָקנֹו ַהְמֻגָדל

ְלָי תֹוָרהּׁשֶ ב ָאִביו ְוהֹוֶגה ּבַ , הֹוי: "ּב ְוִהְתָפֵרץּוִבְכיֹו ׁשָ, ּדֹו ָהָיה יֹוׁשֵ
ֵּתן ָלנו ְתִמי ִי ּ א ָיָקר ְוָקדֹוׁש, ָךְתָרּמוּ ַדְרֵכֶחְנִמי ַי? ַאּבָ י ּה אֹוָתנו ּבְ

כֹות ְּגיֹות ַהֻמְרָכבֹות ֻּסִּמי ִיְפֹסק ָלנו ֲהָלָכה ּבַ? ַּהַחִיים ַהְמֻסּבָ ּ
ָכל יֹום ַּהִמְתַחְדׁשֹות ּבְ ב ְוֵהֵחל ְלַעְלֵע". ?ּ י ֵבְנָקִסים ָעִּפל ּבַּהוא ִהְתַיּשֵׁ

ֶהם ָהָיה ָהַרב נֹוֵהג ִלְכֹתב ֶא, סַּהֶכֶר ּבָ ַּהִפְנָקס . ּיו ָהֲעֻמִקיםׁשָּוּדת ִחּׁשֶ
דֹוָלה, ָהַאֲחרֹון ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ָמֵלא ֵאָלה ַהּגְ : ְּוׁשוב ָצָפה ְוָעְלָתה ַהּשְׁ

ְקְטָעה " ּנִ ֲעַדִין ? הּנָיֶכׁשְִמ ִמי ַי–ּתֹוָרה זֹו ׁשֶ ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ֵאֶלה ׁשֶ ּ
ּא ָזכו ְלִהְתַפְרֵסם ֵדֹל ּ ְי ַהצֶֹרךּ יך ְלָה, ּ   ". ?ִפיץ אֹוָתםְִמי ַיְמׁשִ

ֵאֶבל ֹקַע ּבָ ַּאך ָהַרב ְצִבי ְיהוָדה ֹלא ָנַתן ְלַעְצמֹו ִלׁשְ ּהוא ָקם . ְ
ֵּמַהִכֵסא ֶמׁש ִמ. ּת ַהַחלֹוןַתח ֶאִּהְתַנֵער וָפ, ּ ל ׁשֶ ִהיר ׁשֶ  תא ֶאֵּלאֹור ּבָ
ְמעו ִמן ָהְרחֹובְוקֹולֹות ְצחֹו, ַהֶחֶדר ל ְיָלִדים ִנׁשְ   . ּק ׁשֶ

ֵרָרהֵא" א ָס. ֲּאִני הוא ָהִאיׁש. ין ִלי ּבְ ָאַמר ְלַעְצמֹו " יְַמך ָעַלַאּבָ
א ָס"ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה  ְלַמַען . ּי ַתְפִקידִּטיל ָעַלּוְבֶעֶצם ִה, יְַמך ָעַלַאּבָ

ָּכל ֵאֶלה טֹו ּבָּהוא ָנ" ּ ִבים ּבָעֹוְבִרים ְוַהַעץ ַמּבָ י ְלַמַען ֲהמֹוֵנ"ְרחֹוב ּשָׁ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ַּהְצֵמִאים ָכל ָכך ְלִלמוד ַהתֹוָרה , ּבֵ ּ ּ ְ ּ ּ ּ ֲאִני ָצִריך ָלקום –ּ ְ

יַע ֶא. ְוִלְפֹעל ְת ָהָאֶרץ ַאך ּלוִצים ַהּבֹוִנים ֶאֲחל ַהְֲאִני ָצִריך ְלַהּגִ

תֹוָרָתה ָאְזֵניֶהם ֶא, ּּבֹוֲעִטים ּבְ יַע ּבְ ב ֵרָקְלּו, ַאֲהָבה ְוַהַהֲעָרָכהת ָהְלַהּבִ
ם ה. ּת ַהתֹוָרהֲאֵליֶהם ֶא ׁשֵ ּי ַהְיהוִדים ֵניֹוְלִמְל' ֲּאִני ַחָיב ִלְקֹרא ּבְ ּ

ַמ ים ָלקום ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש, ּלותּגָים ּבִַּקַהּנְ ׁשִ ְּוחֹוׁשְ ּוְלעֹוֵדד , ּ
ָיקומו ְוִיְצָטְרפו ַל ּאֹוָתם ׁשֶ ּ ּ ְפַּמּ ל ָהֲעִלָיה ָלְֲהָלך ַהּנִ ֵנֶא. ֶרץָאָּלא ׁשֶ י ת ּבְ
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ְנָיןת ֶעַּהדֹוִחים ֶא, ַּהתֹוָרה ְָצִריך , ָהָעם ְוָהָאֶרץ, ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ְוַהּבִ

ְּלַלֵמד ַעל ֶעְרָכה ּ ל ָהָאֶרץ ְוֹגֶדל ַהְתקוָפהּ ּ ַהְמֻיָחד ׁשֶ  ָזִכיִתי ְּכָבר. ּ
ַּכָמה ָלאֹור ּוְלהֹוִציא ְַלֲעֹרך יך ָעַלי ָּכֵעת. ָאִבי ְתֵביִּמִכ ְּוַכָמה ּ  ְְלַהְמׁשִ

ֶיֶתר ַּהְכָתִבים ֶאת ּוְלָהִפיץ ֵאת ּבְ ּת תֹוָרתֹו ֻּמְכָרח ֲאִני ְלַלֵמד ֶא. ׂשְ
ל ַמ ּוְלַגֵדל דֹורֹות ׁשֶ ּ ה ֹזאת ִאם ֹלא ֲאִני. ּי ַדְרכֹויֵכׁשְִמּ   ". ?ִמי ַיֲעׂשֶ

ל ָהַרב ְצִבי ְיהוָצְּוַּכְתְלֶרַגע ִה ְטנֹו ׁשֶ ֵּמָאז וֵמעֹוָלם הוא ָהָיה . ָדהּה ּבִ ּ
יֹוֵתרִוָנֲעָהֵמ יב ֶאּהוא ֹלא ֶהְח. ים ּבְ ּת ַעְצמֹו ִכְכלוםׁשִ ְוִכְמַעט ִנְבַהל , ּ

יָמה ַהֻמֶטֶלת ַעל ְכ ִּמּגֶֹדל ַהְמׂשִ ּ ּ  ֹלא –ר ֵהיֵטב ֲּאָבל הוא ָזַכ. ֵתָפיוּ
ִליחות ִהֶא. ּת ַהָכבֹוד ְלַעְצמֹוּהוא נֹוֵטל ֶא יל ָעָליו ָאִביו ִּטּת ַהּשְׁ

דֹול א: ּהוא ָחַזר ְוָאַמר ְלַעְצמֹו. ָּהַרב קוק, ַהּגָ ֵטא ַאּבָ ֹּלא ַפַעם ִהְתּבַ ּ ,
ֱאֶמת ֵמִבין אֹותֹו ּבֶ ֲאִני הוא ִכְמַעט ַהָיִחיד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ָאְזַנ. ּ יׁש ּבְ י ּהוא ִהְדּגִ

ֶאֱעֹרך ֶא הוא רֹוֶצה ׁשֶ ְׁשֶ לֹו ְוּת ַהְכּ יםָתם ּבָיץ אֹוִפָאֶשָּׁתִבים ׁשֶ . ַרּבִ
ֶאְפַעל ְלהֹוָצַאת ַהְכ ַּעל ֶעֶרׂש ְדַוי ָקָרא ִלי ְוָחַזר וִבֵקׁש ׁשֶ ּ ּ . ָתִביםּ

ִליחות ַהזֹאת" ִלְבֹרַח"ל ֹוַהִאם ֲאִני ָיכ ֵּמַהּשְׁ ּ?  

ב ֶא ָהַרב ׁש ַלֲעבֹוָדה, ּת ַהְדָמעֹותְּצִבי ְיהוָדה ִנּגֵ ּהוא . הָקְסְפּנִ ׁשְֶוִנּגַ
ֶהםֵּסי ַהְכּת ִפְנְקל ֶאַטָנ עֹות ֲאֻרכֹות ָהָיה . ָּתִבים ְוֵהֵחל ִמְתַעֵמק ּבָ ּׁשָ

ִלק עֹות ִהְתָאְרכו ְל. ּוט ַוֲעִריָכהּעֹוֵסק ּבְ ִניםַּהּשָׁ   . ָּיִמים ְוַהָיִמים ְלׁשָ
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ְּוֹלא ָהְיָתה זֹו ְמָלאָכה ְפׁשוָטה ּת ְדָבָריו ב ֶאַתּ ָכקּ קוָהַרב. ּ
א ַאֵחן ֵמֶהתַחָּכל ַא, תֹוּ ַוֲעֻמקתֹו ְקָצרתאֹוָקְסִפּבְ נֹוׂשֵ ְּכֵדי ְלָהִבין . ר ּבְ

ֱאֶמת ֶא ה ּבֶ ה ַהְרּבֵ ַהֲעָמָקה ַרּבָ ְת ְדָבָריו ָהָיה ָצִריך ִלְלֹמד ּבְ  תאֹוָקְסִּפּ
ַּהְקׁשור אתֹוּ ַהַהּבְ.  ְלאֹותֹו נֹוׂשֵ ֹונתאֹוָקְסִּפָעָיה ִהיא ׁשֶ ּיו  ָהתֹו ַהּשׁ
ּ ְלֹאֶרך ַהִפְנָקִסתֹוְּמֻפָזר ָמקֹום ֶאָחדתֹוּים ְוֹלא ְמֻרָכזְ ַאַחת .  ּבְ

ימֹות ָהִראׁשֹונֹו ַסְבָלנות ַעל ָכל ַהִפְנָקִסים ַּהְמׂשִ ּת ָהְיָתה ַלֲעֹבר ּבְ ּ ּ
דֹוִלים ְוִלְבֹחר  אתֹוַמְתִאימ תאֹוָקְסִּפַהּגְ א ְונֹוׂשֵ ּ ֲעבור ָכל נֹוׂשֵ ַאַחר . ּ

ָּכך ָצִריך ָהָיה ְלַסֵדר ֶא ְ ְ . עֹודהֹוִסיף ְמקֹורֹות ְוכֹוָתרֹות ְוְל, ּת ַהְדָבִריםּ
ל ַמ ְדָבִרים ׁשֶ ר ּבִ ְמֻדּבָ יָמה זֹו אוַלי ִנְרֵאית ְפׁשוָטה ְכׁשֶ ְּמׂשִ ּ ּ ָכךּּ , ְה ּבְ

ל ּגְ ְכָתָביו ׁשֶ ר ּבִ ְמֻדּבָ ַּאך ְכׁשֶ ּ ְּכמֹו ָהַרב קוק, אֹון עֹוָלםְ יָמה , ּ ַּהְמׂשִ
ת ַאֲחָריִּהיא ֻמְרֶכֶבת ְוָקׁשָ הה ְודֹוֶרׁשֶ ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה . ּות ַרּבָ

ֵיס ַל ְּפִקיד ָכל ֻכלֹוַּתִּהְתּגַ ּ ִנים ַרּבֹות ָהָיה ֶזה ִע, ּ ך ׁשָ ְוְבֶמׁשֶ  קֹוּוּסּ
ורֹו ָּזכו ֵּמַהְכָתִבים ֲאָחִדים .ָּהִעָקִרי ל ְּלִאּשׁ , ּקוק ה"ָהְרָאָי, ָאִביו ׁשֶ

ַחָייו עֹוד ם ְַאך, ּּבְ ך ְּמֻאֶמֶצת ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ָּיְצאו ֻרּבָ ֶמׁשֶ רֹות ְּבְ  ֶעׂשְ
ִנים אֹות ַהּשָׁ ִחיֵרי ְּוַכָמה ְּיהוָדה ְצִבי ָהַרב ְיֵדי ַעל, ַהּבָ . ַּתְלִמיָדיו ִמּבְ

נֹוָסף ֹזאת עוִרים ּבְ ית ְוַלַהְכָוָנה ַּלּשִׁ ֶהם ָהִאיׁשִ ּבָ ֵלם ּדֹור ִּטַפח ׁשֶ  ׁשָ
ל הֹוִב, ַתְלִמיִדים ְוַתְלִמיֵדי ַּתְלִמיִדים ׁשֶ ְַהֶדֶרך ֶאת ּילוׁשֶ  ַּהזֹאת ּ

ָגאֹון   .ּבְ

ָכר ַלֲעָמִליְוֵיׁש" ּל ָהָיה לֹוַמר ָהַרב ְצִבי ְיהוָדה ְלַעְצמֹו ֹוָיכ"  ׂשָ
ִנים  רֹות ַאְלֵפי ַהַתְלִמיִדים ַה"ַּכֲעֹבר ׁשָ ָכל ַרֲחֵבי ִסּרוְּפֶּעׂשְ ים ּבְ

ִלי ָכר ָהִעָקִרי ׁשֶ ָּהָאֶרץ ְוָהעֹוָלם ֵהם ַהּשָׂ א ַז. ּ ַוַדאי רֹוֶאה "ַצַאּבָ ּל ּבְ
ַמִים ֶא ּת ַהְיָלִדים ַהלֹוְמִדים תֹוָרהִמן ַהּשָׁ ּת ַהַחָיִלים ֲעטוֵפי ֶא, ּ ּ

ַּהִציִצי ים ְתרומֹות ִאָלְקַחת ַהֶא, ֹותּ ִמָטה וַמְפִריׁשִ ֹוְמִרים ׁשְ ּים ַהּשׁ ּ ּ ּ
ֵמ–רֹות ׂשְַעּוַמ ֵמ. ַחּ ְוהוא ׂשָ רוך הוא ׂשָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָּלם ֻכלֹו ְוָהעֹו, ַחּ ּ
ֵמ ִביל ֶזה ָכל ַמֲאָמץ ָהָיה ְכַדאי. ּ ִאתֹוַחׂשָ ׁשְ ּּבִ ּ"....  
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ב ְְמַהֵלך ַמְחׁשֵ ּ  
ּים ִהְפִריעו ִּיִנֹוּגְדַחקֹולֹות ַהַהְקָלָדה ַה" קּק ַתּק ַתּק ַתּק ַתּק ַתּק ַתַּת"
ְרָרה ּבֶַא ּשָׂ ְלָוה ׁשֶ ְלָחן ָי. ֶחֶדרת ַהּשַׁ ֻ ל ַהּשׁ ִצדֹו ָהֶאָחד ׁשֶ ב ָהַרב ּּבְ ׁשַ

ַדִפים ַמְצִהיִבים הוא ִמְתַעֵמק ּבְ ְּצִבי ְיהוָדה ְכׁשֶ ּ ּ ּיו ֵאֶלה ֶהְעָה. ּּ ִקים ֵּתּ
ָכַתב ָאִביו ַהָדגול ִּמִמְכָתִבים ׁשֶ ּּ ּ ּהוא ָעַמל ַעל ִפְע. ּה קוק"ָהְרָאָי, ּ ּנוַח ּ

ְּכַתב ַהָיד קֹול ֶא, ּ ּת ַהִמְכָתִביםְוִהְקִריא ּבְ ִצדֹו ָהַאֵחר . ּ ְלָחן ּּבְ ֻ ל ַהּשׁ ׁשֶ
ב ַתְלִמידֹו ָּהַרב ַחִיים ְד, ָּיׁשַ ָנה , ןָמְקּרוּ ְּלַיד ְמכֹוַנת ְכִתיָבה ְיׁשָ

ּת ַהָכתובְוִהְקִליד ֶא ָּכך ִסַי. ּ ְ ל ֲהָכַנת ַּתֹו ּבַּבַרע ְלּ ֲּהִליך ֶהָחׁשוב ׁשֶ ְ

ַּהִמְכָתִבים ִל ֵסֶפר, ְּדפוסּ  ְּיִעיםְמַס עֹוד ִעם ַיַחד (ִלְקַראת הֹוָצָאָתם ּבְ
ים   .)ֲאֵחִרים ַרּבִ

הו ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ָקם ְלֶרַגע ִמְמקֹומֹו ְלַסֵדר ַמּשֶׁ ּּ ְּוַהַתְלִמיד ִהְרֵהר , ּ
יםּנִַּכ: ְלַעְצמֹו ְּרֶאה ְלֹאֶרך ַהִמְכָתִבים ִיְהיו ְמקֹורֹות ַרּבִ ּ ּ ּי ַפַעם ִּמֵד. ְ

ּיו ְפסוִקיםָבָּתְכִמִּהְזִכיר ָהַרב ּבְ י, ּ ָמָרא אֹו  תאֹוָקְסִּפ, םִמְדָרׁשִ ֵמַהּגְ
רור. ְּוַגם ִמָכל ִמיֵני ְסָפִרים ְנִדיִרים, ּר ַהזַֹהרֶפִּמֵס ְכֵדי , ּּבָ ּׁשֶ

ַהקֹוְרִאים ּבַ ֶּפר יוְכלו ִלְלֹמד ֶאֵּסּׁשֶ ּת ַהְדָבִרים וְלַהְרִחיב ֶאּ ת ּ
ָּצִריך ִלְכֹתב ַעל ָכל ָמקֹור ָכֶזה ֵמֵאיֹפה הוא , ְיִדיעֹוֵתיֶהם ּּ ּ  –ַח ָּלקוְ

ֵּמֵאיֶזה ֶפֶרק וָפסוק? ֵמֵאיֶזה ֵסֶפר ּ ִדיוק מֹוִפיַע , ּ ֵאיֶזה ַעמוד ּבְ ּאֹו ּבְ ּּ ּ
ל ִחפוׂש" ֲעבֹוַדת ְנָמִלים"ֵּעת ִתְהֶיה ָּכ? ַּהָדָבר ֲּאֻרָכה ׁשֶ ּ ּ ְוִאתור ָכל ּ ּ ּ
ל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים וְלָהִבי. ָמקֹור ֵלם ׁשֶ יב ֶצֶות ׁשָ ִּנְצָטֵרך ְלהֹוׁשִ ּ א ְ

ּי ַהִמְכָתִביםֵקְּתְעת ֶהִלְפֵניֶהם ֶא ֵּהם ַיְתִחילו ִלְפֹתַח ְסָפִרים וְלַחֵפׂש . ּ ּ ּ ּ
ָּכל ָמקֹור וָמקֹור ִיְמְצאו אֹותֹו יוְכלו ִל, ּ ּוְלַאַחר ׁשֶ ּ ּ ַח ּב ֵמַאִין ָלקוֹּתְכּּ

ָּכל ָדָבר  ב(ּ אֹוָתם ָיִמים עֹוד ֹלא ֻהְמָצא ַהַמְחׁשֵ , ּובֶּזה ַמָמׁש ָחׁש...). ּּבְ
ַיְצִליחו ְלַאֵתר  ִיַקח ַעד ׁשֶ ָבה ַעל ַהְזַמן ׁשֶ ֲאִני ֻמְטָרד ֵמַהַמְחׁשָ ַּרק ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָּכל ָמקֹור ָכֶזה ּ...  
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יך . ּת ַהִהְרהוִריםַטע ֶאָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ָחַזר ִלְמקֹומֹו ְוָק ְהוא ִהְמׁשִ ּ
ְקִריָאה ְוִהְפִתיַע ֶא ּתֹוך ְכֵדי ַהְקִריָאה . ן ָהעֹוֵזר לֹוָמְקּרוּת ָהַרב ְדּּבִ ּ ְ ּ

ּהוא ָפׁשוט ִה ִּריא ַיַחד ִעם ָכל ָמקֹור ֵמַאִין הוא ָלקוְקּּ ּ ּהוא ֹלא . ַחּ
ָּהָיה ָצִריך ִלְפֹתַח ׁשום ֵסֶפר ּ ַדק ְוֹלא ִח. ְ . ּט ְוֹלא ִחֵפׂשֵּטּהוא ֹלא ּבָ

ּהוא ָפׁשוט ָי ַע ֶפֶרק ג. ַדעּּ ַּהָפסוק ַהֶזה הוא ִמיהֹוׁשֻ ּּ ָּפסו' ּּ ', ק וּ
ַּהַמֲאָמר ַהֶזה ֵמַהזַֹהר ַדף קל ּ ּ ם ַהֶזה ְמקֹורֹו ּבַ, ח"ּ ַּהִפְתּגָ ָּמָרא ַמֶסֶכת ּגְּ

ַּהִפְסָקה ַהזֹאת ְמֻבֶסֶסת ַעל ַהֵסֶפר',  בדּוּמא ַע"ִּחים ַדף יָבְז ּ ּ ְְוָכך ... ּ

 ְצִבי ֵּכיַצד זֹוֵכר ָהַרב. םן ָעַמד ִנְפָעָמְקּרוָּהַרב ְד. ְָהְלָאה ְוָכך ָהְלָאה
ּת ָכל ַהְמקֹורֹות ָהֵאֶלה ּבְְּיהוָדה ֶא ּ ה ְּוהוא ֹלא ַרק זֹוֵכר ַמ? ַּעל ֶפהּ
ָּכתוב ׁשָ ּבֹו ָכל , םּ יַע ַעל ַהָמקֹום ַהְמֻדָיק ׁשֶ ל ְלַהְצּבִ ם ְמֻסּגָ ֶּאָלא ּגַ ּ ּ ּ

  ! ָּדָבר מֹוִפיַע

תֹוָרהֵעת ֵהִבין ֶאָּכ ל ֶהָעֵמל ּבַ ָכרֹו ׁשֶ ן רֹוָּכל ִזַעה ּבַָיָהָהַרב  .ּת ׂשְ
ָכל ְַאך, םּצוָע ַמִים ֵאַרע ָכאןֹזאת ּבְ ִנים ַרּבֹות ָה. ּ ֹלא ֵנס ִמּשָׁ ה ָגׁשָ

ַהְתָמָדה וִבְמִסירו תֹוָרה ּבְ ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ּבַ ּ ּ ַּמד ְוָחַזר ׁשוב ָל, תּ
ְּוׁשוב ַעל ָכל ָדָבר  ּ ּשָׁ-ּ יַע ְלָכך ׁשֶ ִהּגִ צוָרה ָכל ָכך ַלְ ַעד ׁשֶ ְט ּבְ ּ ּ טֹוָבה ּ

ֶמְרֲחֵבי ַהתֹוָרה ב ַעל ֲעִריַכת ִכָּכ. ּּבְ ָיׁשַ ֵּעת ְכׁשֶ ְּכָבר ָהָיה , י ָאִביוֵבְתּּ
תֹוָרה דֹול ּבַ ַעְצמֹו ַרב ּגָ ֱאֶמת ֹלא ָהָיה ָראוי ִמֶמּנו ְלַפְעֵנַח . ּּבְ ו ּבֶ ַּעְכׁשָ ּּ

ְכָתִבים ָהֵאֶלהֶא ּת ַהסֹודֹות ָהֲעֻמִקים ַהְטמוִנים ּבַ ּ ּ ּ ּ ָּמץ ַהִלמֲאַּמַל. ּ ּוִדי ּ
ָכר   !ֵיׁש ׂשָ
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ִקיָדה תֹוָרה ׁשְ   ּּבַ
ִנים יַבת . ָּעְברו ׁשָ ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ְכָבר ִנְתַמּנָה ְלֹראׁש ְיׁשִ ֶּמְרַכז "ּ

עוִרים וְב, "ָהַרב ׁשִ ְּוֵסֶדר יֹומֹו ָהָיה ָעמוס ּבְ ּ ים . ִּעְנְיֵני ִצּבורּ ַרּבִ
ִאים ְלִהְתַיֵעץ ִעמ ַּהַתְלִמיִדים ַהּבָ ָכל ִעְנָיןּ ֹאל אֹותֹו ּבְ ְוַגם , ֹו ְוִלׁשְ

ֶבת ְוָי ים מֹוְצִאים ָכאן ֹאֶזן ַקּשֶׁ ֵּמַהִצּבור ָהָרָחב ַרּבִ ּ ַּאך ָכל . ּד ְמַכֶוֶנתּ ְ

עֹות ַרּבֹות ּבַ ּאֹותֹו ַהְזַמן ִהְקִפיד ָהַרב ְלַהְקִדיׁש ׁשָ ּ ד ֹמְלֹום ִלּיּ
ּוְלִהְתַעלֹו דֹוָלה וִבְגאֹונותֹו תֹויָדִקְשּׁבִּהוא נֹוַדע . ת ַמְעָלה ַמְעָלהּ ּ ַהּגְ ּ
  .ָּהֲעצוָמה

ֵבית ָהַרב ְצִבי ְיהוָדהבּוׁשב ָחַריֹום ֶאָחד הֹוִפיַע  הוא ְמ, ּ ּבְ ְּכׁשֶ ה ֶּוֻלּ
ֶא חוֵרָחּבְ יָבהּד ִמּבַ ַּהֶדֶלת ָהְיָתה ְנעוָלה. י ַהְיׁשִ ָּהִאיׁש ָדַפק ַעל . ּ

ּוִבֵקׁש ְלִהָכֵנס ֶא, ַּהֶדֶלת ּ ּב ְצִבי ְיהוָדה ְלׂשֹוֵחַח ִעמֹול ָהַרּ ין קֹול ֵא. ּ
ָהַרב ּבַ. הְוֵאין עֹוֶנ טוַח ׁשֶ ּהוא ָהָיה ּבָ ְרֶאה הוא , תִיַבּּ ַכּנִ ְּוֵהִבין ׁשֶ ּ

ך ַדקֹות ֲאֻרכֹות ָדַפק ַעל . ֶלתֶּדּת ַהְדִפיקֹות ּבַ ׁשֹוֵמַע ֶאּוּניֶנֵא ֶמׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ְ

ָחְזָקה ִהיְַאך ֲעַדִין ֹלא , ַּהֶדֶלת ּבְ ְמָעה ְתגוָבה ָכְלׁשֶ ִּנׁשְ ּ ּאוַלי ָהַרב . "ּ
ֵּאלו ׁשְ. ֵּעת ִלְפֹתַחּל ָכֹוֵאינֹו ָיכ לֹוּ ּעֹות ַהִלמוד ׁשֶ ּּ חור " ּ ָּאַמר ַהּבָ
ִלָוה ֶא ּׁשֶ ֲחֹזר ַאַחר ָכך" ָהאֹוֵרַח בַרת ָהּ ּנַ ְֲאִני ַמִציַע ׁשֶ ּ ֲאִני ". "ּ
קֹול ָל" ִמְצַטֵער יב ֶזה ּבְ ְּנָין ָדחוף ְמֹאדֶזה ִע"ּחוץ ֵהׁשִ ֲּאִני ַחָיב ! ּ

ָּהִעְנָין ֵאינֹו סֹוֵבל ִדחוי. ֵעתְּלׂשֹוֵחַח ִעם ָהַרב ָכ יר ֶא!" ּ ת ּהוא ִהְגּבִ
ָמא ַהֶדֶלת , ֶלתֶּדָּעְצַמת ַהְדִפיקֹות ּבַ ִעמֹו ִנְבַהל ׁשֶ חור ׁשֶ ַהּבָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ

ֵבר  ָרה–ִּתּשָׁ ּבְ ַּוֲעַדִין ָכל ְת. ְ ַאך ִהיא ֹלא ִנׁשְ ְמָעהּ   .ּגוָבה ֹלא ִנׁשְ

ִית ֹוֶזה ֹלא ָיכ" ּבַ ָהַרב ּבַ ַבע ָק" ּת ַהֶדֶלתּ פֹוֵתַח ֶאינֹוֵאְול ִלְהיֹות ׁשֶ
ּאוַלי הוא ִנְרַדם"ָהאֹוֵרַח  ּ הוּאוַלי ָח. ּ ֲּאִני ַחָיב ... ִּליָלה ָקָרה לֹו ַמּשֶׁ

ּהוא ִהְתִחיל ְלִהְסתֹוֵבב ְס". הֹּוֶרה פֹּה קְלָהִבין ַמ ִיתִביב ַהּ ִתְקָוה , ּבַ ּבְ
ִּלְמֹצא ַחלֹון ָפתוַח ּ ּיו ְסגוִרים ְוַהְתִריִסים ֻמַּהַחלֹונֹות ָה. ֶאֶפס. ּ ּ . יםִפּגָּ
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ל ָהִאיׁש ׁש ִהְתַגּנֵב ְלִלּבֹו ׁשֶ יך ִלְבדֹק ֶא. ֲחׁשָ ּהוא ִהְמׁשִ ְ , ּת ַהַחלֹונֹותּ
ָמָצא ַחלֹון ֶא ַּעד ׁשֶ ּבֹו ַהְתִריס ָהָיה מוָרם ְמַעָחּ ּד ׁשֶ ּהוא ֶהְחִליט . טּ

עֹוָתיו ְוֵהִציץ ֶדֶרך ֶה, ֶלֱאֹזר ֹאֶמץ ְִהְתרֹוֵמם ַעל ְקצֹות ֶאְצּבְ ְך ָרָחּ
  . ִריסְּתּבַ
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ָרָאה ִהְדִהים אֹותֹו ְלָחן ֲע. ַּהַמְרֶאה ׁשֶ ב ָהַרב ְלַיד ׁשֻ ּמוס ְסָפִרים ָיׁשַ
ּהוא ָהָיה ֵער ַלֲחלוִטין. ְּצִבי ְיהוָדה ַּאך ָהָיה כֹה ְמֻרָכ, ּ ּ ָפִרים ַעד ְּסז ּבְַ

לֹא ָרָאה ְוֹלא ׁשָ הוא ָפׁשוט ֹלא ׁשָָּכ. ַּמע ָדָברּׁשֶ רור ׁשֶ ֵּעת ָהָיה ּבָ ּ ַמע ּּ
ִלמוד ַהתֹוָרהזֹוּוּכֶלת ֵמֹרב ִרֶּדּת ַהְדִפיקֹות ּבֶַא ּ ּבְ ּ ָּהאֹוֵרַח ַהֵמִציץ ִמן . ּ

ַּהַחלֹון ִנָסה ַלֲעׂשֹות ָל ִיְפַתח לֹו ֶאּ ַּרב ִסיָמִנים ׁשֶ ם , ּ ַהֶדֶלתתּ ְַאך ּגַ

ם ֵלב ֱאֶמת . ְְלָכך ָהַרב ֹלא ׂשָ ר ָרָאה ֹזאת ָהאֹוֵרַח הוא ֵהִבין ּבֶ ַּכֲאׁשֶ ּ
ג ֶא ּת ֵפרוׁש ַהֻמּשָׂ ּ תֹוָרה"ּ ִקיָדה ּבַ ּהוא ָחַזר ְמֻבָיׁש ְמַעט ֶא". ּׁשְ ל ּ

ִעמֹו ְוָאַמר לֹו חור ׁשֶ ַּהּבָ אִתיֱאֶמת ִה: "ּ מֹו ּבָ ִלׁשְ ָהִעְנָין ׁשֶ ּי הוא ּא ׁשֶ
ָּדחוף ְמֹאד  ִקיָדה ְוִרכוז ָכ. ַּרב ֹלא אוַכלְ ַאך ְלַהְפִריַע ָל–ּ ּׁשְ ֵּאֶלה ּּ

ֵרָרה ֶאָלא ְלַהְמִתין ַל! עֹוד ֹלא ָרִאיִתי ֵמעֹוָלם ֹּלא ִתְהֶיה ִלי ּבְ עֹות ּשָּׁ
ֶהן הוא פֹוֵתַח ֶא ּבָ ּׁשֶ ּת ַדְלתֹו ְועֹוֶנּ   "...ְךה ְלָכל ִנְצָרּ
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ַח ֲעלֹות ַעד   רַהּשַׁ
יַבת  יׁשִ ּבֶֹקר ּבִ ת ּבַ ּבָ ְּתִפַלת ׁשַ ִּראׁשֹוֵני ַהַתְלִמיִדים ". ֶּמְרַכז ָהַרב"ּ
ִּנְכְנסו ְוָתְפסו ֶאת ְמקֹומֹוֵתיֶהם ית ַהִמְדָרׁש ֲעַדִין ֹלא ִהְתַמֵלא, ּ ַּאך ּבֵ ּ ְ .
יָבה ם ֹראׁש ַהְיׁשִ ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה קוק, ְוִהּנֵה ִנְכַנס ּגַ ּהוא פֹוֵסַע . ּ ּ

ְּצָעָדיו ָהִאִטִיים ְוַהְמדוִדיםּבִ ּּ ום ָמה , ּ ַּאך ִמּשׁ ׁש ֲעַדִין  ִנּגָּוּניֶנֵאְ
ְמקֹום ֹזאת הוא ִנּגָ. ִלְמקֹומֹו ּׁש ְלַאַחד ַהַתְלִמיִדים וְמַבֵקׁש ִמֶמּנו ִכי ּּבִ ּ ּ ּּ ּ

ַחר ֹיאְמָר ְרכֹות ַהּשַׁ ר ְיָבֵרך ֶאת ּבִ ְַכֲאׁשֶ קֹול ָרםּ ְּכֵדי ְלהֹוִציא , ם ּבְ
ם ֶאת ָהַרב ְיֵדי חֹוָבתֹו ַרך ִלְפֵני ֵכן ֶאת . ּגַ ְאֹותֹו ַתְלִמיד ְכָבר ּבֵ ּ ּ

ָרכֹות ַּאך ַתְלִמיד ַאֵחר , ָלַרב ַלֲעֹזר ָהָיה לֹוָיכ ֹלא ְוָלֵכן, ַהּבְ ַמעְ ּשָׁ  ׁשֶ
ה ֶאת ָקׁשָ ְמָחה ַלַתְפִקיד ַהֲחִריָגה ַּהּבַ ׂשִ ִּהְתַנֵדב ּבְ ּ.  

ָּהָיה ֶזה ָתמוַה ּ ַּמדוַע. ּ ַעְצמֹוּ ַרך ָהַרב ּבְ ַאֵחר ,ְ ֹלא ּבֵ ּ ֶאָלא ָרָצה ׁשֶ

ַחר ָאנו מֹוִדים ַלה? יֹוִציא אֹותֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ִבְרכֹות ַהּשַׁ ַּכָידוַע ּבְ ּ ּ ַעל ' ּ
ַנת ַהַלְיָלה נו ְלַאַחר ׁשְ ְתָנה ּבָ ּנִ ָמה ׁשֶ ׁשָ ִריָאה ְוַעל ַהּנְ ִּהְתַחְדׁשות ַהּבְ ּ ּ ּ ּ. 

ָרכֹות  ַאר ֵער ָכל ַהַלְיָלהֵחֶלק ִמן ַהּבְ ֵּאין ְלָאְמָרם ִאם ָאָדם ִנׁשְ ּ .
ִמְקֶרה ָכֶזה נֹוֲהִגים ַהְמַהְדִרין ְלַבֵקׁש ֵמָאָדם ּּבְ ּ יֹוִציא אֹוָתם  ּ ַּאֵחר ׁשֶ

ָרָכה ְלַגְמֵרי, ְיֵדי חֹוָבה ְּוָכך ֹלא ַיְפִסידו ֶאת ַהּבְ  ּוׁשֲחִנַּעל ִפי ֶזה . ְ
ִמן ַהְסָתם יםיִדִמְלַּתַה ּ ׁשֶ ּן ָכל ַהַלְיָלהָהַרב ֹלא ָיׁשַּ ֵקׁש ֵמַאֵחר , ּ ְּוָלֵכן ּבִ

ם ֲעבורֹו ְיָבֵרך ּגַ ּׁשֶ ְ ַּאך ַמדוַע ֹלא ָיׁשַ .ּ ּ . ּ ֶאת ֹזאת ֹלא ָיְדעו–ן ָהַרב ְ
ה ת, ַּאְדַרּבָ ּבָ ָנה ַלְיָלה , ֲהֵרי ֵיׁש ְלַעּנֵג ֶאת ַהּשַׁ ּוַמדוַע ִנְמַנע ָהַרב ִמּשֵׁ ּּ
ֵלם ת ֶאת ְלַעּנֵג דִּהְקִפי ָהַרב? ׁשָ ּבָ ַמֲאָכל ַהּשַׁ ֶקה ּבְ  ּוִבְדָבִרים ּוְבַמׁשְ

ָדָבר ַעְצמֹו ֶאת ִצֵער ָּלָמה ְלָהִבין ּלוְכ ָיֹלא יםיִדִמְלַּתַהְו, נֹוָסִפים  ּבְ
טות ַקָלה. ֶזה ְּלַאַחר ִהְתַלּבְ ֹאל , ּ ֶּהְחִליט ַאַחד ַהַתְלִמיִדים ְלָהֵעז ְוִלׁשְ

ְִמתֹוך, ֶאת ָהַרב אוַלי ָבהַמְחׁשָ ּ הו ָחׁשוב ֵמַהְנָהָגתֹוִלְלֹמד ֵיׁש ּׁשֶ ּ ַמּשֶׁ ּ .
ׁש אֹותֹו ַתְלִמיד ְּלַאַחר ַהְתִפָלה ִנּגַ ִּהְתַנְצלות ּ וְלַאַחר,ּּ ַאל  ְּמֻהֶסֶסת ּ ׁשָ
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ֶּאת ָהַרב ַמדוַע ֹלא ָיׁשַ הו ֹלא טֹוב - ּן ַהַלְיָלהּ ּ ַהִאם ָקָרה ַמּשֶׁ
ֵאיָנם ְידוִעים ָלנוּאֹו אוַלי ֵיׁש ֵאיֶזה ? ָחִליָלה ה ׁשֶ ִּמְנָהג אֹו ַמֲעׂשֶ ּ?  

ָּהַרב ִחֵיך ְוִסֵפר ְ רוך ה: ּ ְּבָ ֹּלא ָקָרה ׁשום ָדָבר ְמֻיָחד' ּ ֹלא ָהָיה . ּ
ֶזה ִעְנָין אֹו ַהְנָה, ְמֹאָרע ַרע ָחִליָלה  ָאז. ה ְמֻיָחִדיםָגְוַגם ֹלא ָהָיה ּבָ

ָכל ָּלָמה ְנִתי ֹלא ֹזאת ּבְ ָהָיה ָכך ָהָיה ? ַּהַלְיָלה ָּיׁשַ ה ׁשֶ ְַמֲעׂשֶ ָכל –ּ  ּבְ
ֶבת ְוִלְלֹמד ת נֹוֵהג ֲאִני ְלַאַחר ַהְסעוָדה ָלׁשֶ ּבָ ּׁשַ ַחְדִרי. ּ ב ֲאִני ּבְ , יֹוׁשֵ

ה ְסָפִרים וִמְתַעּנֵג ַעל תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ קוַע ּבַ ּׁשָ ּ ּ ּ ְלַאַחר ְזַמן ָמה . ּּ
ת ֶאת ָהאֹור ּבָ עֹון ַהּשַׁ ה ׁשְ ם .ְֹוֵלך ֲאִני ִליׁשֹןְוָאז ה, ְמַכּבֶ ת ּגַ ּבָ , ַהּשַׁ

ָכל ְּכמֹו ת ּבְ ּבָ ְבִתי, ׁשַ  ָּעַסְקִתי ַוֲאִני ָעַבר ָחַלף ַּהְזַמן. ִלְלֹמד ָּיׁשַ
ִלמוִדי ּּבְ ת ֶּאָלא, ּ ּבָ ַהּשַׁ ום ׁשֶ ה ֹלא ָמה ִּמּשׁ עֹון ִּכּבָ ת ׁשְ ּבָ  ֶאת ַהּשַׁ
ְרֶאה. ָהאֹור הו ּבֹו ִהְתַקְלֵקל ַּכּנִ לֹא ִּמֵכיָוןּו. ַּמּשֶׁ  ַּהִסיָמן ִלי ָהָיה ּׁשֶ
ִלי ָהָרִגיל ַעת ּׁשֶ ָנה ִלׁשְ ְכִתי - ַהּשֵׁ ַקְרֵני ַעד, ִלְלֹמד ִּהְמׁשַ ֶמׁש ּׁשֶ  ַהּשֶׁ
טות ָהַרב ִּסֵים – ָאז ַרק. ִסְפִרי ַעל ְּוָנְפלו ַּהַחלֹון ִמן ִּהְפִציעו ַפׁשְ  -  ּּבְ
ְמִתי ְכָבר ֵלב ּׂשַ יַע ּׁשֶ ְמִתיְו, ַהּבֶֹקר ִהּגִ יָבה ְּפָעַמי ּׂשַ  ִּלְתִפַלת ַלְיׁשִ

ֲחִרית   .ׁשַ

יר ְּכֵדי ַרק ֹזאת ָּכל ֶאת ִּסֵפר ָהַרב ִחיָנתֹו ְַאך, ָּקָרה ַמה ְלַהְסּבִ  ִמּבְ
ִּספור ְּכָלל ֶזה ָהָיה ֹלא ָעְמדו ַּהַתְלִמיִדים ְּואוָלם. ְמֻיָחד ּ  ִּמָסִביב ּׁשֶ

ְמעו ֵאָלה ֶאת ְּוׁשָ ְּוַהְתׁשו ַהּשְׁ  ֹלא ּלוֲעַּפְתם ִהֵה. ִנְפָעִמים ּדוְמָע, ָבהּ
ל ִּמיָכְלתֹו ַרק ַנת ַעל ְּלַדֵלג ָהַרב ׁשֶ עוָריו (ַּהַלְיָלה ׁשְ אֹוָתה ּׁשִ  ּּבְ

ת ּבָ ִּהְתַקְימו ׁשַ ְמֻיָחד ֶּאָלא, )ָּכָרִגיל ּ ָּהִרכוז ִּמכַֹח ּבִ לֹו ֶּהָעצום ּ ֵעת ּׁשֶ  ּבְ
ָלַמד ִקיָעתֹו, ּתֹוָרה ּׁשֶ ִלמוד ֲּעצוָמה ָהִמּשְׁ ּּבַ ּ ְָכך ְּכֵדי ַעד ּ הוא ּ ָּפׁשוט ּׁשֶ ּ 

ם ֹלא ָעְברו ֵלב ׂשָ עֹות ּׁשֶ ַהּגוף ַהּשָׁ ָנה ְּוָזקוק ָעֵיף ְּוׁשֶ ּוִמיָכְלתֹו, ְלׁשֵ ּ 
יך ְָכך, ֶהְפֵסק ְלֹלא ּוְלַהְתִמיד ְְלַהְמׁשִ ַרק ּ ֶמׁש ַקְרֵני ׁשֶ  ַהּנֹוְפלֹות ַהּשֶׁ

ֵהֵסּבו ֵהן ַּהֵסֶפר ַעל ְּתׂשוַמת ֶאת ּׁשֶ ֵהִאיר ִלּבֹו ּ   ...ָחָדׁש יֹום ׁשֶ
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  ֵעיָניו ְלֶנֶגד ַּהֵסֶפר
ל ָהַרב ְצִבי  עורֹו ׁשֶ ֵהם ְמֻרָתִקים ְלׁשִ בו ְכׁשֶ רֹות ַהַתְלִמיִדים ָיׁשְ ֶּעׂשְ ּ ּ ּּ

ָכל יֹום . ְּיהוָדה ּבוָרה ְלֵעת ֶעֶרב ִמָכל ה ַהֲחָפְּסַאְת ִהייִעִבְרְּכמֹו ּבְ ּ
ל ַרַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְל עורֹו ַהְמֻיָחד ׁשֶ םּׁשִ עור ֶזה ָה. ּבָ ׁשִ ּיו ִמְתַעְמִקים ּּבְ ּ

ֵיי ְוֶאְתּגְ, ֵּזי ַהתֹוָרהָרּבְ ה ֵמַעל ְקׁשָ ּוִמְתַעִלים ַהְרּבֵ ָהַרב . ּי ַהיֹוְמיֹוםֵרּ
ת רֹואֹו, ל"ַצּ ָהַרב קוק ַז,ֵרי ָאִביוְפּת ִמִסאֹוָקְסִפָּהָיה ָרִגיל ִלְפֹתַח ּבְ

ים נֹוָסִפים, דֹוע ְוׁשֶדּקַֹה ם ַמְרִחיב ִלְמקֹורֹות ַרּבִ דֹוָלה . ּוִמּשָׁ ֲעֵרָמה ּגְ
ְלָחן ֻ ל ְסָפִרים ָהְיָתה מוָכָנה ַעל ַהּשׁ ּוְבָכל ֶרַגע ָהָיה ָהַרב פֹוֵתַח , ּׁשֶ ּ

ֵּסֶפר וַמְקִריא ִמֶמּנו  ר ְולֹוֵקַח ֵסֶפר ַאֵח, ּׁשוב סֹוֵגר אֹותֹו. תאֹוָקְסִּפּּ
ם ִמֶמ עֹות, ּּנוְּולֹוֵמד ּגַ ך ַכָמה ׁשָ ֶמׁשֶ ְּוָכך ּבְ ּ ְ ּהוא ָתִמיד ִהְקִפיד . ְ ּ ּ
ִמָלהֶפְּלַהְקִריא ֵמַהֵס ּר ִמָלה ּבְ ַּוֲאִפלו ָפסוק ְמֻפְרָסם, ּ ּּ ָכל ֶאָחד , ּ ּׁשֶ
יׁש, ָהָיה ָהַרב ַמְקִריא, ַּעל ֶפהיֹוֵדַע אֹותֹו ּבְ ּאֹוִתיֹות : "ּוַמְדּגִ

ּ ִלְקֹרא ִמן ַהָכתובּ ָתִמיד ָעִדיף–! ַּמְחִכימֹות   ".ַּעל ֶפהְוֹלא לֹוַמר ּבְ, ּ

ה אֹותֹו יֹום ָהָיה ֶמֶזג ֲאִויר ָקׁשֶ ָחְזָקה ֶא. ּבְ ּת ַצְמרֹות ָּהרוַח ִנְעְנָעה ּבְ
ָרִקים . ּת ַהַחלֹונֹותְרִעיָדה ֶאָהֵעִצים ְוִה ִּמַפַעם ְלַפַעם ֶהֱחִרידו ּבְ ּ

ַמִים וָמָטר ִנַתִמים ֶאּוְרָע ּת ַהּשָׁ ך ַהיֹום ָהְלכו ַמ.  ַאְרָצהְךּ ֶמׁשֶ ּּבְ ּ ת ֲעלֹוְ
ֶלג ֵהֵחל ָלֶרֶדת וְלַכסֹות ֶא, ּם ְוָיְרדוַהֹח ְּוׁשֶ ל יָהֶתבֹוחֹות ְרּ  ׁשֶ

ַלִים ה ָעּבוְּקּת ַהַתְלִמיִדים ַהַרּבוֲחָּכל ֶזה ֹלא ִהְפִריַע ַל. ְּירוׁשָ
ֵבית ָהַרבְּלִהְתַאֵס ְמִעיִלים ָע. ף ּבְ ֵּהם ִהְתַעְטפו ּבִ ת ִּבים ְוָעׂשו ֶאּ
ַּדְרָכם ֶא ִית ַהָקָטן ּבַּ ּר ַהַמְקִפיאּקֹּל ַהּבַ לֹא ְלַהְפִסיד ֶא, ּ ּוִבְלַבד ׁשֶ ת ּ
עור ָּבַ. ַּהּשִׁ עורׁשּ ָּעה ַהְיעוָדה ֵהֵחל ַהּשִׁ ר ּקֹת ִלּבֹו ַלִאיׁש ֹלא ׁשָ. ּ

ּיו ְכְוָהָאְזַנִים ָה, ּרוַחָלְו ֹמַע ֶאיֹוּרוּ ָהַרב ֵהֵחל . בּת ִדְבֵרי ָהַרת ִלׁשְ
ְּלַהְקִריא ִפְסָקה ִמן ַהֵסֶפר ָרק. ּ  –ִעים ַרַעם ְרִה, ְלֶפַתע ִהְבִריק ּבָ

ַמל ָכָבה!" ּוםּב"ּו ָכל ַהְסִביָבה. ַּהַחׁשְ ָתֵרר ּבְ ך ֻמְחָלט ִהׂשְ ֹּחׁשֶ ּ ָהָיה . ְ
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ַמל ָה ת ַהַחׁשְ ֶרׁשֶ ָרק ָפַגע ּבְ ַהּבָ רור ׁשֶ ּּבָ ַרם ְלַהְפָסַקת ָגית ְוִרזֹוֲאּ
ַמלַח   .ׁשְ

ּה ְכִאלו ֹלא ׂשָָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה ִנְרָא, ְּואוָלם ּ . ְתַרֵחׁש ְסִביבֹוִּמם ֵלב ַלּ
יך ְלַהְקִריא ִמן ַהֵסֶפר  ּהוא ִהְמׁשִ ְ ּ ְכִאלו ֹלא ָכָבה ָהאֹור-ַּעל ֶפה  ּבְ-ּ ּּ ּ .

ְּוַגם ִמֶמּנו הוא ִצֵטט ּבְ, רֵחְּלַאַחר ִמֵכן ָעַבר ְלֵסֶפר ַא ּ ּ ְּכִאלו ַּעל ֶפה ּ ּ ּ
יך עֹוד ׁשְ. ח ְלָפָניוּנָָהָיה ֻמ ְָכך ִהְמׁשִ ְ ר , ּת ְלַלֵמדִּים ְתִמימֹוַתָעּ ַּכֲאׁשֶ

ּת ָכל ַהְמקֹורֹות ַהְמֻרֶא ים הוא ַמְקִריא ִמּ ֹאֶפן ְמֻדָיקנֹורֹוְכִּזּּבִ   !ּ ּבְ

ל ַר ְגאֹונותֹו ׁשֶ ּאֹו ָאז נֹוְכחו ַהַתְלִמיִדים ׁשוב ּבִ ּ ּ ם ַהּנַּ   ...ָרץֲעּבָ
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  ??ֶּיֶלד ֶפֶלא
ַמְעָת ַעל ֶיֶלד ַהֶפֶלא" ּׁשָ ּ?"  

ַמע"   ".ֶּזה ָדָבר ַמְדִהים? ְֵאיך ֹלא ֶאׁשְ

ֶּזה ִנְרֶאה ְכִאלו ָקָרה ָכאן ֵאיֶזה ֶקֶסם" ּּ ּ."  

בֹוָהה ְמֹאד" ָמה ּגְ ל ֵאיֶזה ְנׁשָ מֹות ׁשֶ ְלּגול ְנׁשָ ּאוַלי הוא ּגִ ּ ּ?"  

ָרָכה ֱא–ַוֲאִני אֹוֵמר " דֹול ! יתִקֹל זֹו ּבְ אֹון ּגָ ֶיֶלד ֶזה ָעִתיד ִלְהיֹות ּגָ
ָרֵאל ִיׂשְ   !"ּבְ

ּאוַלי ֲאִפלו ? ִמי יֹוֵדַע" ּּ

ֲּאַנְחנו רֹוִאים פֹ ת ה ֶאּ
לותֹו ִהְתּגַ יַח ּבְ ַּהָמׁשִ ּ ּ?"  

ְְואוַלי ְסָתם ַהַמְלָאך " ּ ּ
ַכח ִלְסֹטר לֹו ַעל ָפָניו  ּׁשָ

ּנֹוַלד   ..."?ִלְפֵני ׁשֶ

חוֵר יָבה ּּבַ י ַהְיׁשִ
ים ָעְסקו ַהּנִ ׁשִ ְּרּגָ
ה ּשְּׁבַ ּמוָעה ַהֲחָדׁשָ

יֵניֶהם ָטה ּבֵ ָפׁשְ ְלִפי . ּׁשֶ
ַּהִספור ֶי ּ נֹוּ , ד ָקָטןֶל ֶיׁשְ
ֹלׁשָּפחֹות ִמּבֶ ר ַהּגָ, ן ׁשָ

ֵכנו ׁשְ יָבהְית ַלּּבִ ְּוהוא , ׁשִ
ָעיו ְמּת ָכל ׁשֹוַמְפִליא ֶא

יִדיעֹוָתיו ַהַמְפִליגֹות  ּּבִ
תֹוָרה  –ט ּהוא ׁשֹוֵל. ּּבַ
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מוָעה  ָּכך ַעל ִפי ַהּשְׁ ּ ְ ָנה ּבְ–ּ ָמָרא ופֹוְסִקים, ּתֹוָרה וִמׁשְ ? אּה לֹּוַמ, ּּגְ
לֹא ָרָאה אֹוָתם ֵמעֹוָלם ּהוא יֹוֵדַע ְלַצֵטט ְסָפִרים ׁשֶ ּ  ִנְרֶאה -ְּוָהִעָקר , ּ

הוא ֹלא ַרק ְמ ֶּאָלא ַמָמׁש ֵמִבין ֶא, ְקֵלםַדּׁשֶ   .ּת ַהְדָבִרים ְלָעְמָקםּ

ּת ַהַתֲעלוָמה ַהזֹאתּ ִלְפֹתר ֶאְָצִריך" ּ חוִרים!" ּ ּּבֹואו " .ִּהְכִריז ַאַחד ַהּבַ
ַאל ֶא יר ֶא, ָּהַרב ְצִבי ְיהוָדה, ּנות ַרּבִֵנׁשְ ר ְלַהְסּבִ ת ְֵאיך ֶאְפׁשָ
ׂשאֹו ַמ, ַּהתֹוָפָעה ל עֹוָלם ה ַהּבְ רֹוֶצה ִלְרֹמז ָלנו ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֹּוָרה ׁשֶ
ֶדֶרך זֹו ִניָעָנה ַה!" ְּבְ ְּלַהָצָעה זֹו ִהְסִכימו ֻכָלם .ּשֵׁ ּ ּּ ְתֹוך ֶרַגע . ּ ּ

ָנה ְקבוָצה יָבה, ִּהְתַאְרּגְ ל ֹראׁש ַהְיׁשִ   .ְוָיְצָאה ְלַחְדרֹו ׁשֶ

ל ָהַרב ִהְפִתיָעה ֶאתֹוָבּגוְּת יםּ ׁשֶ ׁשִ ְרּגָ   .ּת ַהַתְלִמיִדים ַהּנִ

ּין ָדָבר ָכֶזהֵא! ֲהָבִלים"   .ַסקָּפ!" ּ

ַהֶיֶלד ַמָמׁש יֹוֵדַע ְדָבִריםְמ, ָהַרב, ֲאָבל" ַּסְפִרים ׁשֶ ּ ּ דֹול . ּ ִקי ּגָ ּהוא ּבָ
  !"ַמד ִלְקֹראּהוא ָלׁשֶ ְוֹזאת עֹוד ִלְפֵני –

ֶנְח!" ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות" ין ְיִדיַעת ֵא"ָּרצות ָּחַזר ָהַרב ַעל ְדָבָריו ּבְ
מועֹות ! ל ִויִגיָעהִלי ָעָמּתֹוָרה ּבְ ְוא ְי–ְּוַהּשְׁ ַני ּבָ, ְּלכו ָלֶכם. ּרוַדּבֵ ׁשָ
תֹוָרהְוִע, ֲחִביַבי ְּסקו ּבַ מועֹות ָכ. ֶקר ְלִדְבֵרי ׁשָּעוׁשְּל ִתְוַא, ּ ּׁשְ ֵּאֶלה ּ

ֵהן ּגֹוְרמֹות ָלָאָדם ַלסֹוָפ ם הוא ִיְזֶכה ְלֵנסׁשְֹחן ׁשֶ אוַלי ּגַ ּב ׁשֶ ּ ּאוַלי . ּ
ם ֲאִני ֶאְהֶיה ַתְלִמיד ָחָכ ּאוַלי ּגַ ֶדּ ֶּרך ֶפֶלא ּם ָעצום ּבְ חור  ַיְחׁשֹ–ְ ּב ַהּבָ

ּין ְדָבִרים ָכּ וֶבֱאֶמת ֵא–ְלַעְצמֹו  , ִלְלֹמד, ִלְלֹמד. תִּציאוְּמֵּאֶלה ּבַּ
י –ּת ַהמַֹח ְּלַאֵמץ ֶא, ַּלֲחֹזר ַעל ַהְדָבִרים ֵדִלים ַאְנׁשֵ ְ ַרק ָכך ּגְ ּ

  !"תֹוָרה

הו  ִמיׁשֶ לֹון ׁשֶ יׁשו ְכמֹו ּבָ ַּהַתְלִמיִדים ִהְרּגִ ּ ּּ ִּסָכה ְוהוא ָּדַקר אֹותֹו ּבְּ ּ
ֶרַגע ֶאָחד. ִּהְתפֹוֵצץ ָּכל ַהִהְתַלֲהבות ָפָגה ּבְ ּ מו ֵלב . ּ ַּרק ָכֵעת ׂשָ ּ

מוָעה ַהזֹאת ֹלא ַמָמׁש ְמֻבֶסֶסת ֶעֶצם ַהּשְׁ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ַאף ֶאָחד ֹלא ָיַדע . ּ
יד ָמ ַהֶיֶלד יֹוֵדַע ּבְֵהם אֹוָתם ְקָטה ְלַהּגִ ָיכֹול ֵאי. ַּעל ֶפהִּעים ׁשֶ ּן ִמי ׁשֶ
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ַמע ֶאת ַהְדָבִרים ַעְצמֹו הוא ׁשָ ּבְ ְּלַסֵפר ׁשֶ ּ ְֹלא יֹוְדִעים ַמ. ּ ל ה ׁשּ מֹו ׁשֶ
ר ִדיוק הוא ּגָ ַּהֶיֶלד ְוֵאיֹפה ּבְ ּ ּ מוָעה ְמֻעְרֶפֶלת. ּ ִקצור ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְוַגם ִאם ... ּ
הו ֲאִמִתי  ֶּזה ְמֻבָסס ַעל ַמּשֶׁ ּ ְכָלל ֶזה ָקָרה ַר–ּ ּק ַפַעם ּ ָאז אוַלי ּבִ

ַתִים ַמע ֵמַאֵחר, ַּאַחת אֹו ׁשְ ּשָׁ ּוְבֶעֶצם ַהֶיֶלד ַרק ָחַזר ַעל ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ?
ר ּבְ ֱאֶמת ְמֻדּבָ יֹוֵדַע ְדָבִרים ֲאָחִדים ֵמֵעֶבר ּאוַלי ּבָ ֶּיֶלד ָחָכם ׁשֶ ּ

ִגילֹוַל מועֹות ְכָבר ִנְפחו אֹותֹו ִל, ְּמֻצֶפה ּבְ ַּאך ַהּשְׁ ּּ ּ  ?"רֹוּדדֹול ַהְג"ְ
ְחֵזר וְלָהִבין ַמ ה ָהָיה ְלׁשַ ּה ָכאן ָנכֹון וַמָּקׁשֶ ְזָמהּ   . ה ּגֻ

ֹוְמִעים ֵכיַצד ֲהָבָנתֹו ַה ו ֵהִבינו ַהּשׁ ַּעְכׁשָ ל ַרּבְּ םִהיָרה ׁשֶ  תֹויָסִפְתּו, ּבָ
תֹוָרה ַּהַחָדה ַעל ֵעֶרך ַהְיִגיָעה ְוַהַמֲאָמץ ּבַ ּ ְ ָמְנעו ִמֶמּנו , ּ ֵּהם ׁשֶ ּּ ּ

ל וְל ְּלִהָכׁשֵ תַעּמוׁשְַהֲאִמין ִלּ ְוא ְמֻטֶפׁשֶ   ...ּת ׁשָ


