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ִע ְּברּו עַ ל ְּת ִפלַ ת הַ ֶׁד ֶׁרְך לַ צַ נְּ חָ ןֶׁ ,ש ִחבֵּ ר הָ ַרב גֹ ֶׁרןִ .מ ְּתחּו ַקו
ּולקטַ ִעים הַ ְּמיֻחָ ִדים לַ צַ נְּ חָ ן!
ִמ ַתחַ ת ְּלהֹוסָ פֹות ְּ

יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ה' אֹ-לקינּו ואֹ-לקי אֲבוֹתינּו,

הּוק ָמה ,ל ֹא הָ יָה בָ ּה אַ ף חַ יָל ָד ִתי .הַ יֹום
ידת הַ צַ נְּ חָ נִ ים ְּ
כְּ ֶׁשיְּ ִח ַ
צַ נְּ חָ נִ ים ָד ִתיִים נִ ְּמצָ ִאים ְּבכָל ָמקֹום.

שֶ ּתוֹלִ יכנּו לְ שָ לוֹם וְ תַ צְ עִ ידנּו לְ שָ לוֹם וְ תַ צְ נִיחנּו לְ שָ לוֹם,

נְּ גַלֶׁ ה פֹ ה אֶׁ ת ִספּור הַ ַמ ְּהפָ ְך!

וְ תַ ְד ִריכנּו בִ ְמצּולוֹת יָם לְ שָ לוֹם,
ּותְ שַ מְ חנּו לְ שָ לוֹם ,וְ תַ גִ יענּו לִ ְמחוֹז חֶ פְ צנּו לְ חַ יִ ים
ּולְ שָ לוֹם ,וְ תַ ְחזִ ירנּו לְ שָ לוֹם,
ּופְ רוֹש עָ לינּו ֻסכַת ְשלו ְֹמָך ,וְ תַ צִ ילנּו ִמכַף כָל אוֹיב וְ אוֹרב
ּומרּוחוֹת ְמצּויוֹת וְ שֶ אינָן ְמצּויוֹת,
ּומכָל ִמיני ּתַ קָ לוֹת בַ יַבָ שָ ה בָ אֲוִ יר בַ יָם ּובַ נ ְִחיתָ ה,
ִ
וְ תִ תְ ננּו לְ חן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרח ֲִמים בְ עינֶיָך ּובְ עיני כָל רוֹאינּו,
כִ י א-ל ש ֹו ְמרנּו ּומַ צִ ילנּו אָ ּתָ ה,
כִ י א-ל מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום אָ ּתָ ה,

ּושמֹר צאתנּו ּובוֹאנּו לְ חַ יִ ים ּולְ שָ לוֹם מעַ ּתָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם,
ְ
כִ י אַ ּתָ ה שוֹמעַ ּתְ פִ לַת עַמְ ָך י ְִש ָראל בְ ַרח ֲִמים.
בָ רּוְך אַ ּתָ ה ה שוֹמעַ ּתְ פִ לָה.
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הָ ַרב ְּשֹלמֹה גֹ ֶׁרן הָ יָה ַרב גָדֹולִ .בצְּ ִעירּותֹו הּוא ִחבֵּ ר סֵּ פֶׁ ר חָ שּוב,
ְּשגְּ דֹולֵּ י הַ חֲ כ ִָמים ִה ְּללּו ו ְִּש ְּבחּו.
כְּ ֶׁש ִמ ְּלחֶׁ ֶׁמת הָ עַ צְּ מָ אּות פָ ְּרצָ ה ,הּוא הָ יָה ְּב ַמהֲ לַ ְך כְּ ִתיבַ ת ְּספָ ִרים
שּובים.
עֲמֻ ִקים וַחֲ ִ

(הֶׁ ְּמ ֵּשְך הַ ִספּור)
ְּמפַ ֵּקד הַ צַ נְּ חָ נִ ים ִה ְּת ַנגֵּד .בַ י ִָמים הָ הֵּ ם ל ֹא הָ יָה אַ ף חַ יָל ָד ִתי
ידה,
בַ צַ נְּ חָ נִ ים .הַ ְּמפַ ֵּקד אָ מַ ר לָ ַרב ֶׁש ַרק כַאֲ ֶׁשר יַגִ יעַ חַ יָל ָד ִתי לַ יְּ ִח ָ
ּושאָ ר הַ הֲ לָ כֹות.
ַרק אָ ז י ְַּת ִחילּו ְּלהַ ְּק ִפיד עַ ל כ ְַּשרּות ְּ

תֹורה ,וַאֲ חֵּ ִרים ָיגֵּּנּו
אּולָ ם הָ ַרב ל ֹא ִה ְּסכִ ים ֶׁשהּוא י ֵֵּּשב ְּו ַיעֲסֹ ק בַ ָ
ְּרּושלַ יִם.
עָ לָ יו .הּוא ִהצְּ טָ ֵּרף לַ לֹוחַ ִמים הַ ְּמגִ ּנִ ים עַ ל י ָ

ְּמ ֻציָן! אָ ַמר הָ ַרב גֹ ֶׁרן" .אֲ נִ י אֶׁ ְּהיֶׁה הַ צַ נְּ חָ ן הַ ָד ִתי הָ ִראשֹון!"
אשי ְּלצַ הַ "ל – לַ צַ נְּ חָ נִ יםִ ,ה ְּתאַ ֵּמן כְּ צַ נְּ חָ ן ,צָ נַח
ִהצְּ טָ ֵּרף הָ ַרב הָ ָר ִ
כְּ מֹו הַ צַ נְּ חָ נִ ים ו ְִּקבֵּ ל אֶׁ ת הַ "כְּ נָפַ יִם" ,סֵּ ֶׁמל הַ צַנְּ חָ נִ ים! הָ ַרב גֹ ֶׁרן
ּובעַ צְּ מֹו נִ ְּהיָה הַ צַ נְּ חָ ן הַ ָד ִתי הָ ִראשֹון ְּבצַ הַ "ל.
ִבכְּ בֹודֹו ְּ

תֹורה וְּלַ ֲעבֹד עַ ל ְּספָ ָריוּ ,ובַ לַ יְּלָ ה הּוא הֵּ גֵּן
בַ יֹום הּוא ִה ְּמ ִשיְך ִל ְּלמֹד ָ
צּורה.
ְּרּושלַ יִם הָ נְּ ָ
עַ ל י ָ

אָ כֵּןְּ ,מפַ ֵּקד הַ צַ נְּ חָ נִ ים ִקיֵּם אֶׁ ת הַ ְּבטָ חָ תֹוִ .הכְּ ִשירּו אֶׁ ת חַ ְּד ֵּרי
תֹורה כְּ ִפי
הַ ִמ ְּטבָ ח ְּוגַם בַ צַ נְּ חָ נִ ים ִה ְּת ִחילּו ִל ְּשמֹר עַ ל ִמצְּ וֹות הַ ָ
ֶׁש ָד ַרש הָ ַרב.

ירּושלַ יִם.
יֹותר ִב ָ
יֹודעֵּ י ָדבָ ר אָ ְּמרּו ֶׁשהּוא הָ יָה הַ צַ לָ ף הַ ּטֹוב ְּב ֵּ
ְּ

ּולכָל י ְִּחידֹות
ֵּמאָ זִ ,מ ְּתנ ְַּד ִבים חַ י ִָלים ָד ִתיִים ַר ִבים לַ צַ נְּ חָ נִ ים ְּ
הַ צָ בָ א .אֵּ ין סָ פֵּ ק ֶׁש ִה ְּש ַת ְּתפּות הַ חַ י ִָלים הַ ָד ִתיִ ים ְּבכָל י ְִּחידֹות
הַ צָ בָ א ְּמחַ זֶׁ ֶׁקת ְּמאֹד אֶׁ ת ְּמ ִדינַת י ְִּש ָראֵּ ל.
אשי
ז ֹאת ,הֹודֹות לָ ַרב הָ ָר ִ
הָ ִראשֹון ְּלצַ הַ "ל,
הָ ַרב ְּשלֵּ ָמה גֹ ֶׁרן זַצַ "ל.
הרב גורן
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שאלה למחשבה

ַנ ֲעצֹר לְ ֶרגַע וְ נ ְַחשֹב :מָ ה רוֹצָ ה הַ ּתו ָֹרה? הַ אִ ם עָ ִדיף צָ בָ א נִפְ ָרד לְ ָדתִ יִ ים וְ צָ בָ א
נִפְ ַרד לְ ִמי שֶ אינ ֹו ָדתִ י ,א ֹו שֶ עָ ִדיף שֶ יִ הְ יֶה צָ בָ א אֶ חָ ד לְ ֻכלָם? עַ יְ נּו בַ ְמקוֹרוֹת וְ דּונּו
בַ ְשאלָה.
"ַאל ּתִ פְ רֹש ִמן הַ צִ בּור"

צֹורְך ָדחּוף ִל ְּדאֹ ג לַ כ ְַּשרּות בַ צָ בָ א,
הָ יָה ֵּ
ּולצָ ְּרכֵּי הַ חַ גִ ים.
ִל ְּת ִפלֹות ְּ

(משנה אבות ,ב',ד')

הַ ְרחק ִמשָ כן ַרע וְ ַאל ּתִ תְ חַ בר ל ָָרשָ ע"

לֹושים
לַ ְּמרֹות גִ ילֹו הַ צָ ִעיר ,כְּ ֶׁשהָ יָה הָ ַרב גֹ ֶׁרן ִב ְּשנֹות הַ ְּש ִ
אשי הַ צָ בָ א
אשיִ ים ו ְָּר ֵּ
הַ מֻ ְּק ָדמֹות ְּלחַ יָיו ,פָ נּו אֵּ לָ יו הָ ַרבָ נִ ים הָ ָר ִ
אשי.
ּוב ְּקשּו ִמ ֶׁמּנּו ִל ְּהיֹות ַרב צְּ בָ ִאי ָר ִ
ִ

(משנה אבות ,א',ז')

ּומקָ ְרבָ ן
הוי ִמּתַ לְ ִמ ָידיו שֶ ל ַא ֲהרֹן אוֹהב שָ לוֹם וְ רוֹדף שָ לוֹם ,אוֹהב אֶ ת הַ בְ ִריוֹת ְ
לַּתו ָֹרה" (משנה אבות ,א' ,י"ב)
כָל י ְִש ָראל עֲרבִ ים זֶה ָלזֶה

(גְמָ רָ א ,סַ נְהֶ ְד ִרין כְ ז):

 אלּו מהַ ְמקוֹרוֹת שֶ ְק ָראתֶ ם ְמלַמד שֶ ָרצּוי לְ הָ ִקים י ְִחידוֹת
צְ בָ אִ יוֹת ְמיֻחָ דוֹת לְ חַ יָלִ ים ָדתִ יִ ים ,וְ אלּו מהַ ְמקוֹרוֹת ְמל ְַמ ִדים
שֶ ָרצּוי שֶ ֻכלָם יִהְ יּו בְ יַחַ ד בְ צָ בָ א אֶ חָ ד?
ּומצְ ווֹת
נַּסּו לִ ְקבֹעַ כְ לָלִ ים ,מָ תַ י ָרצּוי לְ הִ תְ עָ רב עִ ם צִ בּור שֶ אינ ֹו שוֹמר ּתו ָֹרה ִ
ּומָ תַ י עָ ִדיף שֶ ֹּלא?
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הָ ַרב גֹ ֶׁרן סֵּ ֵּרב .הּוא אָ ַמר ֶׁשהּוא ִה ְּת ַגיֵּס לַ צָבָ א ְּל ִהלָ חֵּ ם ,ל ֹא
לַ עֲסֹ ק ְּב ִענְּ ְּינֵּי ָדתַ .רק אַ חֲ ֵּרי ֶׁשפָ נּו אֵּ לָ יו ִמ ְּספָ ר ְּפעָ ִמים ,לָ חֲ צּו
ְּרּושלַ יִם בַ לֵּ ילֹות,
עָ לָ יו ו ְִּה ְּסכִ ימּו ֶׁשהּוא יּוכַל ְּלהַ ְּמ ִשיְך ְּלהָ גֵּן עַ ל י ָ
אשי ְּלצַ הַ "ל .כְָך
ִה ְּסכִ ים הָ ַרב ְּל ַקבֵּ ל עָ לָ יו אֶׁ ת ַת ְּפ ִקיד הָ ַרב הָ ָר ִ
ְּרּושלַ יִם ,הָ ַרב
בֶׁ אֱ ֶׁמת נָהַ ג הָ ַרב גֹ ֶׁרן .כָל זְּ מַ ן הַ ָמצֹור עַ ל י ָ
ילֹותיו לַ הֲ ַגּנָה ְּבתֹוְך ְּתעָ לָ ה חֲ שּוכָה
ָ
אשי ִה ְּק ִדיש הָ ַרב אֶׁ ת לֵּ
הָ ָר ִ
ִב ְּקצֵּ ה ִעיר הַ קֹ ֶׁדש.
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תֹורה לַ צִ בּור
ְּב ָשנִ ים הָ אֵּ לּו הָ יָה ֶׁמ ַתח ַרב בֵּ ין צִ בּור שֹומֵּ ר הַ ָ
ּומצְּ וֹות .כָל צִ בּור ִב ֵּקש ְּלעַ צֵּב אֶׁ ת הַ ְּמ ִדינָה
תֹורה ִ
ֶׁשל ֹא ָש ַמר ָ
הַ חֲ ָד ָשה ְּל ִפי ַד ְּעתֹו וְּהַ ְּש ָקפָ תֹו.

אשי הַ צִ בּור הַ ָד ִתי גַם ל ֹא ָרצּו ֶׁשחַ י ִָלים ָד ִתיִ ים י ְִּתעַ ְּר ְּבבּו
רֹב ָר ֵּ
ּומצְּ וֹות .הֵּ ם פָ חֲ דּו ֶׁשהַ צְּ ִע ִירים
תֹורה ִ
ָ
בַ יְּ ִחידֹות ֶׁשל ֹא ָש ְּמרּו
הַ ָד ִתיִ ים י ְֻּש ְּפעּו ְּל ָרעָ ה ִמצָ בָ א אֲ ֶׁשר בֹו רֹב ֶׁשאֵּ ינֹו ָד ִתי.

הָ יּו י ְִּחידֹות בַ צָ בָ א ֶׁשל ֹא הָ יָה בָ הֶׁ ן חַ יָל ָד ִתי אֶׁ חָ ד .י ְִּחידֹות אֵּ לּו
ִה ְּתנַגְּ דּו ְּבכָל ת ֶֹׁקף ֶׁשהַ ָד ִתיִ ים יַכְּ ִתיבּו לָ הֶׁ ם כֵּיצַד ִל ְּחיֹותַ ,מה
ּובאֵּ יזֶׁה יֹום י ְִּתאַ ְּמנּו אֹו יָנּוחּו.
לֶׁ אֱ כֹל ְּ

הּודי י ְִּשמֹר ַשבָ ת ְּוכ ְַּשרּות ְּבכָל
הָ ַרב גֹ ֶׁרן ָד ַרש ֶׁשכָל הַ צָ בָ א הַ יְּ ִ
ְּפ ִעילּות ִר ְּש ִמית .צַ הַ "ל הּוא ַמ ְּמ ִשיְך ַד ְּרכָם ֶׁשל לֹוחֲ ֵּמי בַ ר כֹוכְּ בָ א
הּודי
תֹורה .הַ צָ בָ א הַ יְּ ִ
וְּהַ ַמכ ִַבים ֶׁש ָמ ְּסרּו נ ְַּפ ָשם עַ ל ְּש ִמ ַירת הַ ָ
תֹורה .חַ יָב ִל ְּהיֹות צָ בָ א אֶׁ חָ ד
חַ יָב ְּלהַ ְּמ ִשיְך גַם הּוא ְּב ֶׁד ֶׁרְך הַ ָ
גּוריֹוןִ ,ה ְּסכִ ים ִאתֹו ְּוכְָך
ְּלכָל הָ עָ ם .ר ֹאש הַ ֶׁמ ְּמ ָשלָ ה אָ זָ ,דוִד בֶׁ ן ְּ
נִ ְּקבָ ע.
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