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 ֵמֲהִליכֹות ַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל {1נושא }
 _________________________________ :פה ובהבנה כללית-רק הבא נועד לשינון = ללמוד בעלהפ{{  ְיִחיַדת ִשּנּון

ָהַאֲהָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ְמֵליָאה ַבֵלב ְוַלֹכל. ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ֶלֱאֹהב ִאיש ֶאת ָאִחיו, ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹכֵהן קּוק אֹוֵמר:  .א

 ְכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי ַהְבִריֹות, ִכי ִאם ְבַאֲהָבה ֲאִמִתית ָהְראּוָיה ְלַאִחים ְבֵני ָאב ֶאָחד ַמָמש.ֹלא ָבַאֲהָבה ֶשִהיא ַרק 

 ֶאָחד" ִבְגַלל ְכמֹו ְבַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ָכְך ַגם ְסִביב ַהִמְשָכן ָעְמדּו ָכל ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל, ְוָהיּו "ְכִאישָהַרב ָמְרְדַכי ֵאִלָיהּו אֹוֵמר:  .ב

ַהִמְקָדש. -ל, ְוהּוא ֵביתַה"ֵלב ֶאָחד" ֶשהּוא ַהִמְשָכן. ָאנּו רֹוִצים ְלַאֵחד ֶאת ִיְשָרֵאל, ְוָצִריְך ֶש"ַהֵלב ָהֶאָחד" ֶשל כָֻּלנּו ִיְפעַ 

ָעֵלינּו ְלַהְקִפיד ְלִהְתַנֵהג  –ש. ְוַעל ְמַנת ֶשַהִמְקָדש ִיָבֶנה ָעֵלינּו ְלִהְתַפֵלל ְלִבְנַין ַהִמְקדָ  –ָלֵכן, ַעל ְמַנת ֶשִתְהֶיה ַאְחדּות 

 ְבַאְחדּות ְבתֹוְך ַעם ִיְשָרֵאל.

ְבָרה ָלּה ַיְחָדו כְ  ,ַעל ְירּוָשַלִים ֶנֱאַמר ַבַתְלמּוד ַהְירּוַשְלִמיִהְסִביר: ָהַרב ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה  .ג ת ִיְשָרֵאל רֶ בֶ חַ ִעיר ֶשמֵ  -ִעיר ֶשחֻּ

ַרק ַעָתה ְכֶשכָֻּלנּו .. יֹותְכֶשִּנְכַנְסנּו כָֻּלנּו ֶדֶרְך ַשַער ֶאָחד ַשַער ָהֲארָ  -ַבדֹור ֶשָלנּו  –ַרק ַעָתה  )ירושלמי ב"ק פ"ז ה"ז(.ֶזה ָלֶזה 

ָחִדים ְכֶשְבֹראֵשנּו עֹוֶמֶדת ֶמְמָשָלה  ָבאנּו ַהלֹוֵחם הּוא ָצָבא ָאִחיד ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְשָרֵאל, ְכֶשֵמֲאחֹוֵרינּו ְכֶשצָ  ]=ְמלֶֻּכֶדת[,ְמאֻּ

ן ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִציוֹ ' ְוה –ינּו ַלְמֹאָרע ַהָגדֹול עֹוְמִדים ְבֵלב ֶאָחד ָכל ַאֵחינּו ֲאֶשר ִבְתפּוצֹות ַהגֹוֶלה, ַרק ַעָתה ָזכִ 

 ]=ְבִמְלֶחֶמת ֵשֶשת ַהָיִמים[.רּוָשַלִים ֶהְחִזיר ָלנּו ֶאת יְ 

ן ְשֹלֹמה ַאְשְכַנִזי, ִתֵקן לֹוַמר ְבָכל יֹום ִלְפֵני ְתִפַלת ַשֲחִרית נָֻּסח ֶזה, ְוִיָזֵהר ֲאִר"י, הּוא ַרִבי ִיְצָחק בֶ הָ ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי.  .ד

ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך. ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ֶאת ָכל ֶאָחד ִמְבֵני ִיְשָרֵאל  לֹוַמר ְבֵלב ָשֵלם: "ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי

ְתַקֵבל א", ְויֹוִעיל ְמֹאד ֶשִת ְכַנְפִשי ּוֵמאֹוִדי. ַוֲהֵריִני ְמַזֵמן ֶאת ִפי ְלִהְתַפֵלל ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּו

 ַהְתִפָלה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה'.

 __________________________________________________________________________עד כאן 
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 ַאְחדּות ִיְשָרֵאל ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

ַשת ְקדֹוִשים, ֶשֶּנֱאַמר "ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך". . ַהָמקֹור ְלִמְצַות ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל ְמפֹוָרש ַבתֹוָרה ְבָפרָ א. ַהָמקֹור ַבתֹוָרה

אֹוֵמר ַרִבי ַעִקיָבה: ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך, ֶזהּו ְכָלל ָגדֹול ַבתֹוָרה. ִמָכאן ָלַמְדנּו, ִכי ִמְצַות ֶפֶרק ט(  )מסכת נדריםּוַבַתְלמּוד ַהְירּוַשְלִמי 

 ִקיָפה ֶאת ָכל ַהַמצֹות ֶשֵהן "ִמְצוֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו", ְוִהיא ַגם כֹוֶלֶלת ֶאת ַהתֹוָרה כָֻּלּה.ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל מַ 

ֵאל ְוִכְיהּוִדים. ֵהם ְשֵני ֲעָרִכים ַמְשָמעּוִתִיים ְביֹוֵתר ְבֶעֶצם ַהַהְגָדָרה ֶשָלנּו ְכַעם ִיְשרָ ַאְחדּות ִיְשָרֵאל ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל.  ב.

נֹוַבַעת  ֵמָהֲעָרִכים ָהֵאלּו, ּוְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו ַגם ֶשַעם ִיְשָרֵאל הּוא ִעם  –ֶשל 'ָמה ֲאַנְחנּו ַעם ִיְשָרֵאל'  –ַהַהְגָדָרה ֶשָלנּו 

ָחד, ְוַגם ֶשַהְיָחִסים ֵבין ְיהּוִדי ִליהּוִדי מּוְשָתִתים ַעל ַאֲהַבת ִיְש   ָרֵאל.ְמאֻּ

ִהיא ַהִבּטּוי ַלְיָחִסים  -ִהיא ַהַהְגָדָרה ַהְכָלִלית ֶשָלנּו ְבתֹור ַעם. ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל  -ַאְחדּות ִיְשָרֵאל ֵבין ַאְחדּות ְלַאֲהָבה.  ג.

 ִדי ַלְיהּוִדי, ִמְתַחֶזֶקת ָהַאְחדּות ְבתֹוְך ָכל ַעם ִיְשָרֵאל.ֶשְצִריִכים ִלְהיֹות ֵביֵננּו, ֵבין ְיהּוִדי ַלְיהּוִדי. ַכֲאֶשר ֵיש ַאֲהָבה ֵבין ְיהּו

ֲעַמד ְגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ַמֲעַלת ָהַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל, ֶשִהֵּנה ָזִכינּו ָכל ִיְשָרֵאל ְלַקֵבל ֶאת ַהתֹוָרה ְבמַ ְזכּות ְלַמָתן תֹוָרה. ד. 

ִחיד, ַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל, ְכמֹו ֶשֶּנֱאַמר "ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר", ְוָדְרשּו ֲחַז"ל ַוִיַחן ְלשֹון יָ  ַהר ִסיַני ֶאָלא ִמתֹוְך

ָעה ְנכֹוָנה ֶשֲאִני נֹוֵתן תֹוָרה ְלַלֵמד ֶשָכל ִיְשָרֵאל ָהיּו ְבאֹוָתּה ַהָשָעה חֹוִנים ַיַחד ְכִאיש ֶאָחד ְבֵלב ֶאָחד. ָאַמר ַהָקָב"ה: ִהֵּנה שָ 

 ְוָזִכינּו ְלַקֵבל ֶאת ַהתֹוָרה. –ְלָבַני 

ִכי ַהַמְשָמעּות ֶשל ָהֲעָרִכים ַהָללּו, ַאְחדּות )ֶנַצח ִיְשָרֵאל ג'(, ַהַמֲהַר"ל ִמְפַראג ַמְסִביר ַהְיסֹוד ֶשל ַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל. ה. 

ֵאל, ִכי "ה' ֶאָחד ָרֵאל, ְכַלֵפי ַעם ִיְשָרֵאל, נֹוַבַעת ֵמֱהיֹוֵתנּו ַעם ְלּה' ֱאֹלֵהנּו. ּוְכֵשם ֶשָאנּו ַמְדִגיִשים ִבְשַמע ִיְשרָ ְוַאֲהַבת ִיְש 

ֵהם ֵעֶרְך ַמהּוִתי ּוַמְשָמעּוִתי ְבַעם ּוְשמֹו ֶאָחד", ְוֶזה ַתְפִקיֵדנּו ָבעֹוָלם ְלַפְרֵסם ִכי ה' ֶאָחד, ָלֵכן ָהַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל 

 ִיְשָרֵאל.

ְגָמא ְמיֶֻּחֶדת[ ִנְלַמד ֵמַרָבם ֶשל ִיְשָרֵאל ָהַאְדמֹו"ר ַרִבי ִיְשָרֵאל ַאבּוֲחִציָרא ַבַבא ֵסֶפר "ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל".  ו. ַמֲעֶשה ַרב ]= דֻּ

ָוה ּוִמְצָוה ַבתֹוָרה, ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד ֵאיְך ָכל ִמְצָוה ִמַתְרַי"ג ִמְצוֹות ְמיֶֻּסֶדת ַעל ִמְצַות ַסאִלי זצ"ל, ֶשִחֵבר ֵסֶפר ָשֵלם ַעל ָכל ִמצְ 

 ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך.

 

 ַמֲעַלת ָהַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

ֱאלֶהיָך", ְוַהֵשִני "ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'".  ָת ֶאת ה'ְשֵני ְפסּוִקים ֵהם ַבתֹוָרה, ָהֶאָחד "ְוָאַהבְ  – ז. ַמֲעַלת ִמְצַות ְוָאַהְבתָ 

ַגם ָשִווים ַבִגיַמְטִרָיה  ִמַצד ַמֲעַלת ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה, ַהתֹוָרה ִהְשְוָתה ְבָלשֹון דֹוָמה ֶאת ְשֵתי ַהִמְצוֹות, ּוְשֵני ַהְפסּוִקים

 ֶרְך.ֶהם. ְלַלֵמד, ַכָמה ְגדֹוָלה ִמְצַות "ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך", ֶשַהתֹוָרה ִהְשְוָתה אֹוָתּה ְלִמְצַוות ַאֲהַבת ה' ִיְתבָ ]=בערך החשבוני[ ֵביֵני

רּוש: ֶשֶיַדע ָהָאָדם ֶאת ַאֲהַבת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך", פֵ " ַהתֹוָרה ַמְדִגיָשה "ְוָאַהְבְת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'". –ח. ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך 

ה' נֹוֵהג ָבנּו ְבַאֲהָבתֹו ַהְגדֹוָלה ַעְצמֹו ְכָראּוי ְוָנכֹון, ְוָאז ֶיַדע ַגם ְלַהְראֹות ַאֲהָבה ְראּוָיה ּוְנכֹוָנה ְלֵרֵעהּו. "ֲאִני ה'", ְלַלֵמד ֶשָכְך 

 ְואֹוֵהב ָכל ֶאָחד.

ָכְך: ֶשִצָּונֹו ֶלֱאֹהב ְקָצֵתנּו ֶאת  )מצות עשה ר"ו(ַרְמַב"ם ַמְסִביר ֶאת ַמְשָמעּות ַהִמְצָּוה ְבֵסֶפר ַהִמְצוֹות הָ  - ט. ַמְשָמעּות ַהִמְצָּוה

ְבָממֹונֹו ּוְבגּופֹו ְוָכל ָמה ְכֶחְמָלִתי ְוַאֲהָבִתי ְלַעְצִמי,  -ְקָצֵתנּו, ְכמֹו ֶשֶּנֱאָהב ֶאת ַעְצֵמנּו. ְוֶשִתְהֶיה ֶחְמָלִתי ְוָאֲהָבִתי ְלַאָחיי 

 -ֶאְרֶצה לֹו ָכמֹוהּו, ְוָכל ָמה ֶשֶאְשָנא ְלַעְצִמי אֹו ְלִמי ֶשִיְדַבק ִבי  -ֶשִיְהֶיה ִבְרשּותֹו אֹו ִיְרֶצה אֹותֹו. ְוָכל ָמה ֶשֶאְרֶצה ְלַעְצִמי 

 ֶאְשָנא לֹו ָכמֹוהּו.

ְכמֹו ֶשָלַמְדנּו: "ָכל ִיְשָרֵאל  )ֶפֶרק ל"ב(,ָמן ְמָבֵאר ֶאת ַהְיסֹוד ְלַאֲהַבת ִיְשָרֵאל ַבֵסֶפר ַהַתְנָיא ַרִבי ְשֵניאֹור ַזלְ  –י. ַעם ֶאָחד 

ה ֶזה ְלֶזה ִלְהיֹות ְבַאֲהבָ  ַאִחים", "ָכל ִיְשָרֵאל ֲחֵבִרים". ָלַדַעת, ִכי ַעם ִיְשָרֵאל ֵהם ְכמֹו ֵאיָבִרים ֶשל גּוף ֶאָחד, ְלִהְתַחֵזק ָתִמיד

 ַעם ֶאָחד ְבֵלב ֶאָחד.
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ֵיש פֹוְסִקים ַהַמְגִדיִרים ֶאת ִמְצַוות "ְוָאַהְבָת" ַרק ְבִהָמְנעּות ִמִלְפגֹוַע ָבַאֵחר, ְוֵיש פֹוְסִקים  –ְתָנֵאי ִמְצַות ְוָאַהְבָת . יא

ה ַלֲעשֹות טֹוב ִעם ָכל ֶאָחד. ּוַבֵסֶפר ַהִחיּנּוְך ָכתּוב, ִכי ְתָנֵאי ִמְצַות "ְוָאַהְבָת ַהַמְגִדיִרים ֶאת ִמְצַוות "ְוָאַהְבָת" ַגם ְבחֹובַ 

 ְלֵרֲעָך" ְמַחְיִבים ַגם ֲאָנִשים ְוַגם ָנִשים, ְגדֹוִלים אֹו ְקַטִּנים, ְבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן.

 

 ְמִהְלכֹות ִמְצוֹות ֲעֵשה ְבַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

ִמְצָוה ֶלֱאֹהב ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיְשָרֵאל ְכגּופֹו, ֶשֶּנֱאַמר: "ְוָאַהְבָת )ֲהָלכֹות ֵדעֹות ו, ג(: ָהַרְמַב"ם פֹוֵסק  – יב. ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

ֶשר הּוא ָחס ַעל ָממֹון ַעְצמֹו. ְוָצִריְך ִלְשֹמר ַעל ְכבֹוד ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך". ְלִפיָכְך, ָצִריְך ְלַסֶפר ִבְשַבח ַחֵברֹו ְוָלחּוס ַעל ָממֹונֹו ַכאֲ 

 ֲחֵברֹו ְכמֹו ֶשהּוא רֹוֶצה ִבְכבֹוד ַעְצמֹו. 

ה טֹוב ְלֲחֵבְרָך ְכֵשם ַהְכָלל ְבִמְצָוה זֹו הּוא ַעל ִפי ַהְמפֹוָרש ְבִמְצָוה זֹו ַבתֹוָרה "ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך", ֵפירּושֹו: ֲעשֵ ָכמֹוָך.  –יג. ְלֵרֲעָך 

 ֶשִתְרֶצה ֶשַיֲעשּו ְלָך, ְוָאסּור ַלֲעשֹות ְלַאֵחר ָכל ָדָבר ֶשֵאיְנָך רֹוֶצה ֶשַיֲעשּו ְלָך.

ִאם ֵיש ָחֵבר ְבָצָרה,  ת(:)ְבֵסֶפר ַשֵער ַהַכָּונוֹ מהרח"ו ]=מורנו הרב חיים ויטאל[ כֹוֵתב ְבֵשם ָהֲאִר"י ַהָקדֹוש  – יד. ֶלֱאֹהב ֶאת ֲחֵברוֹ 

ֵגל ָמה, כָֻּלם ְצִריִכים ְלַשֵתף ֶאת ַעְצָמם ְבַצֲערֹו ְלִהְתַפֵלל ָעָליו ְוַלֲעֹזר לֹו. ְוָכְך ָנכֹון ְלָכל ֶאָחד ְלִהְתרַ -אֹו חֹוֶלה אֹו ָזקּוק ִלְדַבר

ִעמֹו ּוְלִהְשַתֵדל ְלטֹוָבתֹו. ְוְמֹאד ִהְזִהיָרִני מֹוִרי ָהֲאִר"י ז"ל ְבִעְנָין ָאֲהַבת ְבָכל ְתִפלֹוָתיו ּוְצָרָכיו ּוְדָבָריו ְלַשֵתף ֶאת ַחֵברֹו 

 ַהֲחֵבִרים.

ד ָצִריְך ָכל ֶאחָ  )ֶפֶרק י"ז(:ַחִיים, כֹוֵתב ְבִסְפרֹו ְשִמיַרת ַהָלשֹון -ַרִבי ִיְשָרֵאל ֵמִאיר ַהֹכֵהן, ֶהָחֵפץ טו. ְלַהְרבֹות ַיֲחִסים טֹוִבים.

יו, ְוִלְמנֹוַע ֵמַאֲחִרים ְלַהְרבֹות ַיֲחִסים טֹוִבים ִעם ֲחֵברֹו ְבפֹוַעל ַמָמש, ַלֲעֹזר לֹו ָתִמיד, ְלָהֵגן ָעָליו, ְלַהְסִתיר ֶאת ֶחְסרֹונֹותָ 

 ִלְכֹעס ָעָליו.

ֶבת ַלֲעשֹות ַמֲעִשים טֹוִבים ִעם ָכל ָאָדם. ַוֲחָכִמים ָקְבעּו ִמְצַות ַאְחדּות ִיְשָרֵאל ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל ְמַחיֶ  ַמֲעִשים טֹוִבים. טז.

ְוַכָלה, ְלַבֶקר חֹוִלים  ְוִחְיבּו ָכל ֶאָחד ַלֲעשֹות ַמֲעִשים טֹוִבים ְידּוִעים, ְוֵהם: ְגִמילּות ֲחָסִדים, ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְלַשֵמַח ָחָתן

 ְועֹוד.

ַעם ִאם רֹוֶאה ְיהּוִדי ֶשַעל ִפי ַמֲעָשיו הּוא ָרחֹוק ִמתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִיְשַתֵדל ַהְרֵבה ְלָקֵרב אֹותֹו ְבַדְרֵכי נֹ  – יז. ְלָקֵרב ָכל ְיהּוִדי

י ]=תהיה[ ִמַתְלִמיָדיו ֶשל ְלתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִלְהיֹות ְכמֹו ֶשהּוא ָנכֹון ִלְהיֹות ְבתֹור ְיהּוִדי. ְוֵכן ִהֵלל אֹוֵמר ְבַמֶסֶכת ָאבֹות: "ֶהוִ 

ֹלא ִהְפִסיד ְשַכר  ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ָשלֹום ְורֹוֵדף ָשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבִריֹות ּוְמָקְרָבן ַלתֹוָרה". ְוַגם ִאם ֹלא ִהְצִליַח ְלָקְרָבם,

 ִמצַוות ַאֲהַבת ֵרִעים.

ֶלֱאֹהב ָכל ֶאָחד ִמִיְשָרֵאל ְוִיְהֶיה ְבָכל ַמָצב  - : ַאֲהַבת ִיְשָרֵאל, ְוֶאָחד ֵמֶהםִשיָבהיְ לַ  ִהְתַקֵבלָקַבע ְתָנִאים לְ ָהַרב ֵגץ יח. 

ְחֶלֶטת, ְכִאיש ֶאָחד ְבֵלב ֶאָחד. ּוְלַלֵמד ָעָליו ְזכּות ְבכָ  ל ַהְיֹכֶלת, ּוִבְכָלל ִיְתַנֵהג ֶשִיְהֶיה, ַבֲאֶשר ֹשֶרש ִיְשָרֵאל הּוא ַאְחדּות מֻּ

 .ַאֲהָבה ּוְבַרֲחִמים ִעם ָכל ְבִרָיהבָ 

ְלִהְשַתֵדל ֶלֱאֹהב ָכל ָחֵבר ְכגּופֹו ַמָמש, ְוִלְדֹאג לֹו  - ְדֵביקּות ֲחֵבִריםהּוא: ִשיָבה, וְ יְ לַ  ִהְתַקֵבלי לְ ְתָנאעוד ָקַבע ָהַרב ֵגץ יט. 

 ְיֹכֶלת ּוְלַמְעָלה ִמֶזה, ְוֹלא ַיְקִפיד ָעָליו ְבשּום ָפִנים ְוֹאֶפן, ְוִלְשֹמַח בֹו ָתִמיד.ְבַגְשִמיּות ְורּוָחִניּות ְבָכל ַהֹכַח ּוְבָכל הַ 

 

 ְמִהְלכֹות ִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶשה ְבַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

רֹו, ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֲחֵברֹו עֹוֵמד ָשם ְוֹלא ִהִגיָעה ַהִמְתַכֵבד ִבְקלֹון ]=ֶנֱהֶנה ִמבּוָשה ֶשל[ ֲחבֵ  - . ָאסּור ֵלָהנֹות ִמֹבֶשת ֲחֵברוֹ כ

ֹו אֹו ָחְכָמתֹו, ְכֵדי ֶשֵיָרֶאה לֹו ֹבֶשת ְוֹלא ִבְישּו, ֶאָלא ָעַרְך ]=ִהְשָוה ֶאת[ ַמֲעָשיו ַהּטֹוִבים ְוָחְכָמתֹו ]ֶשלֹו[ ְלמּול ַמֲעֵשי ֲחֵבר

ָהעֹוֶשה ָכך, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא ַעד ֶשָישּוב ִבְתשּוָבה ְשֵלָמה.  –ֶשהּוא ְמכָֻּבד ַוֲחֵברֹו ָבזּוי ִמְכָללֹו ]=ְבַהְשָוָאה זֹו[ 
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ְשָרֵאל ֲאֶשר ְבָך ֹוֵמר "יִ ְוַהִמְתַנֵהג ִעם ֲחֵברֹו ֶדֶרך ַאֲהָבה ְוָשלֹום ְוֵרעּות ּוְמַבֵקש תֹוַעְלָתם ְוָשֵמַח ְבטּוָבם, ָעָליו ַהָכתּוב א

 ֶאְתָפֶאר".

סּור ָכל ַהּׂשֹוֵנא ֶאָחד ִמִיְשָרֵאל ְבִלבֹו עֹוֵבר ְבֹלא ַתֲעֶשה, ֶשֶּנֱאַמר ֹלא ִתְשָנא ֶאת ָאִחיְך ִבְלָבְבָך. ָהאִ  - . ַהּׂשֹוֵנא ַלֲאֵחִריםכא

 ְבָדָבר ֶשְבָממֹון, ֲאָבל ִאם ִצֲערֹו ַצַער ַהגּוף אֹו ֶשָפַגע ִבְכבֹודֹו ֵאין ָצִריְך ִלְשֹנא ֶאת ֶהָחֵבר, הּוא ַגם ִאם ֲחֵברֹו ָחָטא ְכֶנְגדוֹ 

ע ל ִשְנָאה ְכַלֵפי ִמי ֶשָפגַ ְלָהִסיר ַהִּׂשְנָאה ִמִלבֹו ַעד ֶשְיַבֵקש ִמֶמּנּו ְמִחָלה. ִמָכל ָמקֹום, ִמַדת ֲחִסידּות ִהיא ִלְדחֹות ֵמַהֵלב כָ 

 בֹו, ְוַאְדַרָבא ִיְגֹמל לֹו טֹובֹות, ּוְכמֹו ֶשָלַמְדנּו ֵמִהְתַנֲהגּות יֹוֵסף ִעם ֶאָחיו.

רּו ָאסּור ָלָאָדם ְלַצֵער ֶאת ֲחֵברֹו ֲאִפילּו ְבִדבּור ִבְלַבד, ְלִפיָכְך ֹלא ֹיאַמר לֹו ְדָבִרים ֶשְיַצעֲ  - . ְזִהירּות ַבִדבּור ְכַלֵפי ֶהָחֵברבכ

ַבַעל ְתשּוָבה לֹוַמר לֹו 'ְזכֹור  אֹו ַיְרִגיזּו אֹותֹו אֹו ַיֲעִליבּו ְוִיְפְגעּו ִבְכבֹודֹו. ְוִיָזֵהר ֹלא ִלְלֹעג ְלִמי ֶשִתיֶקן ֶאת ַמֲעָשיו ִלְהיֹות

 'ַמֲעֶשיָך ָהָרִעים ָגְרמּו ְלָך'. או ִאם ִנְשֲאָלה ֵאיזֹו ַמֲעֶשיָך ָהִראשֹוִנים'. ְוֵכן, ִאם ָהיּו ִיסּוִרים ָבִאים ַעל ֲחֵברֹו, ֹלא ֹיאַמר לוֹ 

ה ַדְעְתָך"?, ִכי ַבָכְך ַמֲעִליב ְשֵאָלה ְבִדְבֵרי ָחְכָמה, ְויֹוֵדַע ַבֲחֵברֹו ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע, ֹלא ַיֲעִליב ִלְשֹאל אֹותֹו: "ָמה ַהְתשּוָבה?" אֹו "מָ 

 אֹותֹו ְוגֹוֵרם לֹו ַצַער.

ֹלא ִיְשְטֶמּנּו ְוִיְשֹתק ]=ֹלא ינטור לֹו ֶשָּנֶאה ְוִיְשֹתק[, ֶאָלא ִמְצָוה  -ְוִאם ִמיְשהּו ָחָטא ְכַלָפיו  - . ְתגּוָבה ְכַלֵפי ִמי ֶשָפַגעגכ

ְך', 'ָלָמה ָחָטאָת ִלי ְבָדָבר ֶזה', ֶשֶּנֱאַמר, הֹוַכח ָעָליו ]=ַעל ַהִּנְפָגע[ ְלהֹוִדיעֹו ]=ַלפֹוֵגַע[ ְולֹוַמר לֹו: 'ָלָמה ָעִשיָת ִלי ָכְך ְוכָ 

ַהִּנְפָגע[ ִלְמחֹול לֹו, ָצִריְך ]=ַהִּנְפָגע[ ִלְמחֹול לֹו ְוֹלא ְיֵהא ַאְכָזִרי  תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך. ְוִאם ָחַזר ]=ַהפֹוֵגַע[ ּוִבֶקש ִמֶמּנּו ]=ִמֵ

 ְוֹלא ְיָסֵרב לֹו.

ְלָחן ָערּוְך: ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ֶשָחָטא אֹו ֶשָהַלְך  – ְכָשל. ָחֵבר ֶשּנִ דכ ַבֶדֶרְך ַהָגאֹון ַרִבי ְשֹלֹמה ַגְנצְפִריד פֹוֵסק ְבֵסֶפר ִקצּור שֻּ

ַח תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך. ְוַהמֹוִכיַח ֶאת ֹלא טֹוב, ִמְצָוה ְלַהֲחִזירֹו ַלמּוָטב ּוְלהֹוִדיעֹו ֶשהּוא חֹוֵטא ְבַמֲעָשיו ָהָרִעים, ֶשֶּנֱאַמר הֹוכֵ 

ֵבין ַעְצמֹו, ִויַדֵבר לֹו ְבַּנַחת ּוְבָלשֹון ֲחֵברֹו ֵבין ִבְדָבִרים ָשִבינֹו ְלֵבינֹו ֵבין ִבְדָבִרים ְשֵבינֹו ְלֵבין ַהָמקֹום, ָצִריְך ְלהֹוִכיחֹו ֵבינֹו לְ 

לֹו ֶאָלא ְלטֹוָבתֹו ְלָהִביאֹו ְלַחֵיי עֹוָלם ַהָבא. ְבָמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ]=שצריך להוכיחו[, ְכֶשהּוא  ַרָכה, ְויֹוִדיעֹו ֶשֵאינֹו אֹוֵמר

 ְמַדֶמה ֶשִיְשַמע לֹו, ֲאָבל ִאם יֹוֵדַע בֹו ֶשֹּלא ִיְשַמע לֹו, ָאסּור ְלהֹוִכיחֹו.

ת ֲחֵברֹו ֵבין ְבִדבּור ֵבין ְבַמֲעֶשה ְכָלל, ְוָכל ָשֵכן ֹלא ָבַרִבים. ְוָאְמרּו חז"ל, ַהַמְלִבין ָאסּור ָלָאָדם ְלַבֵייש אֶ  - . ָאסּור ְלַבֵיישהכ

ֹו ָבַרִבים. ְלִפיָכְך, ין ְפֵני ֲחֵברְפֵני ֲחֵברֹו ָבַרִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא, נֹוַח ָלָאָדם ְלַהִפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלִכְבָשן ָהֵאש ְוַאל ַיְלבִ 

ם ֶשהּוא ִמְתַבֵייש, ְוֹלא ְיַסֵפר ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהָזֵהר ְמֹאד ֶשֹּלא ְלַבֵייש ֶאת ֲחֵברֹו ָבַרִבים, ֵבין ָקָטן ֵבין ָגדֹול, ְוֹלא ִיְקָרא לֹו ְבשֵ 

 ְלָפָניו ָדָבר ֶשהּוא ִמְתַבֵייש בֹו.

ְלָחן ָערּוְך ָהַרב": ֲאִפילּו ִמי ֶשעֹוֶשה ַמֲעֶשה טֹוב ְוַעל  - בֹוד ֶהָחֵבר. ְלִהָזֵהר ִבכְ וכ ַהָגאֹון ַרִבי ְשֵניאֹור ַזְלָמן פֹוֵסק ְבֵסֶפר "שֻּ

ל ְלַהְשִליְך ָמעֹות ֶלָעִני ְבָכל יֹום ָאסּור, ְכמֹו ֶשָלַמְדנּו ַבַתְלמּוד ְבֶאָחד ֵמַהֲחָכִמים ֶשָהָיה ָרִגי –ְיֵדי ֶזה ָבָאה ַהֹבֶשת ַלֲחֵברֹו 

ע ִמי ַהּנֹוְתָנם ָשם ְוָהַלְך ַבֹבֶקר ַהְשֶכם ְבֵסֶתר ֲאחֹוֵרי ַהֶדֶלת, ְשַכֲאֶשר ִיְפַתח ַהֶדֶלת ִיְמָצֵאם. ַפַעם ַאַחת ִבֵקש ֶהָעִני ֵלידַ 

ָהֵאש, ְכֵדי ֶשֹּלא ִיְתַבֵיש ֶהָעִני. ֶשּנֹוַח לֹו ָלָאָדם ְלַהִפיל ַעְצמֹו ְלִכְבָשן ָהֵאש, ְוַאל  ִלְראֹות, ּוָבַרח ֶהָחָכם ִמָפָניו ַעד תֹוְך ִכְבָשן

 ַיְלִבין ְפֵני ֲחֵברֹו ָבַרִבים.

לֹו ְכלּום, ּוָמַחל לֹו ְבִלבֹו, ְוֹלא ְשָטמֹו  ִמי ֶשָחָטא ֲחֵברֹו ְכֶנְגדֹו, ְוֹלא ָרָצה ]=ַהִּנְפָגע[ ְלהֹוִכיחֹו, ְוֹלא ְלַדֵבר - מֹוֵחל ַלֲחֵברוֹ 

ְקִפיָדה ַהתֹוָרה ֶאָלא ַעל ַהַמְשֵטָמה ]=ַעל ַהִּׂשְנָאה ֶזה ִמַדת ֲחִסידּות, ִכי ֹלא הִ ֲהֵרי  -]=ֹלא ָנַטר לֹו ִשְנָאה[ ְוֹלא הֹוִכיחֹו 

 ַהִמְתַפַתַחת ֵבין ֶאָחד ַלֲחֵברֹו[.

ַחָייב ָאָדם ְלִהָזֵהר ִבְמיָֻּחד ְכַלֵפי ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות, ֶשֹּלא ְיַדֵבר ֲאֵליֶהם ֶאָלא ַרכֹות, ְוִיְנַהג  - ִמים ְוַאְלָמנֹות. ַהַיַחס ִלְיתוֹ זכ

]שהם חיים בכאב וצער  ּוָכהָבֶהם ִמְנָהג ָכבֹוד. ְוֹלא ַיְכִאיֵבם ֲאִפילּו ִבְדָבִרים, ִמְפֵני ֶשַּנְפָשם ְשֵפָלה ְמֹאד ְורּוָחם ְנמ

ְזָהִרים ָאנּו ֲעֵליֶהם ֶשֶּנֱאַמר ָכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתַעּנּון. ְבִרית ָכַרת ָלֶהם ִמי ֶשָאַמר ְוָהָיה הָ אישיים[ עֹוָלם ]=ַהְבָטָחה , ְומֻּ
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ה ָלֶהם, ֵהם ַנֲעִנים, ֶשֶּנֱאַמר ִכי ִאם ָצעֹוק ִיְצַעק ֵאַלי, ָשמֹוַע ִהְבִטיַח ָלֶהם ה'[, ֶשָכל ְזַמן ֶשֵהם צֹוַעִקים ֵמֲחַמת ֶהָחָמס ֶשַּנֲעשֶ 

 ֶאְשַמע ַצֲעָקתֹו.

 

 ַאְחדּות ְוַאֲהַבת ִיְשָרֵאל

ַאְחדּות ְוַאֲהַבת  ָכל ֶאָחד ַחָייב ַבֲעבֹוָדה ִאיִשית ָלַדַעת ּוְלַקֵים ְבִהְתַנֲהגּותֹו ַמָמש ַיַחס ֶשל –. חֹוַבת ָהֲעבֹוָדה ָהִאיִשית חכ

"ָאַמר ָלֶהם ַהָקָב"ה ְלִיְשָרֵאל: ָבַני, ָמה ֲאִני ְמַבֵקש ִמֶכם? ֵאיִני )ֶפֶרק כ"ח(: ִיְשָרֵאל ְלָכל ֶאָחד. ְכמּוָבא ְבִמְדָרש ַתָּנא ְדֵבי ֱאִלָיהּו 

 ם ֶזה ֶאת ֶזה".ְמַבֵקש ֶאָלא ֶשִתְהיּו אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה ְוִתְהיּו ְמַכְבִדי

ל ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹכֵהן קּוק כֹוֵתב: ַאֲהַבת ַהְבִריֹות ְצִריָכה ִלְהיֹות ָחָיה ַבֵלב ּוַבְּנָשָמה. ַאֲהַבת כָ  - . ָהַאֲהָבה ְלָכל ָאָדםכט

ֵדי ה'. ּוָמה ַמְשָמעּות ַאֲהָבה זֹו? ֶשִּנְרֶצה ֶשָכל ְבֵני ָהָאָדם ָהָאָדם ְבִיחּוד, ְוַאֲהַבת ָכל ָהַעִמים כָֻּלם, ֶשֵהם כָֻּלם ִנְבְראּו ַעל יְ 

ָקן ְוטֹוב. ֲאָבל ָבעֹוָלם ִיְתַנֲהגּו ָכָראּוי ְוַכֹהֶגן ְבַמֲעִשים טֹוִבים ּוְבַיֲחִסים טֹוִבים ֶזה ְלֶזה, ְכִפי ֶשרֹוֶצה ַהָקָב"ה בָ  עֹוָלם ְמתֻּ

ַאְך ִמְלַבָדם ָצִריְך  –ַרק ַעל ָהִרְשָעה ֶשָבעֹוָלם, ְכַלֵפי אֹוָתם ְרָשִעים ֶשּנֹוֲהִגים ְבַמֲעֵשי ַרע ְוֶרַשע  ִשְנָאה, ְצִריָכה ִלְהיֹות

 ְלַהְרבֹות ַאֲהָבה ְלָכל ָאָדם.

ת ְלַאֲהַבת ַהְבִריֹות ְצִריָכה ִטפּוַח ַוֲעבֹוָדה ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹכֵהן קּוק כֹוֵתב: ַהמּוָדעּו - ַהמּוָדעּות ְלַאֲהַבת ַהְבִריֹות

ּוָוִנים ֶשל ִמְשָפָחה, ֲחֵבִרים, ִאיִשית ְבֵלב ָכל ֶאָחד, ְכֵדי ְלָהִבין ַמִהי ַאֲהָבה, ְוֵאיְך ְמַקְיִמים אֹוָתּה ַבַמְעָגִלים ַהֶחְבָרִתִיים ַהְמג

ָּׂשג ָה"ַאֲהָבה" ְבִשְטִחיֹות ַכמּוָבן ֵמֵאָליו אֹו ְכָפשּוט ַבַחִיים, ֶאָלא חֹוָבהַעם ִיְשָרֵאל ּוְכַלֵפי ָכל ָאָדם בָ   עֹוָלם. ְוֵאין ְלַקֵבל ֶאת מֻּ

 ֶאת תֹוָדַעת ָהַאֲהָבה ְבִלֵבנּו ְבֶרֶגש ָנכֹון ָתִמיד. חַ ֲעבֹוָדה ִאיִשית ְכֵדי ְלַטפֵ ְלִהְתַאֵמץ בַ 

ָלה ַהְשֵליָמהראל אחדות ואהבת ישל.  ָלה ַהְשֵליָמה. ָהַרב  – ְתַנאי ַלְגאֻּ ִבְזכּות ָהַאְחדּות ְוָהַאֲהָבה ִיְשָרֵאל זֹוִכים ַלְגאֻּ

נּו, ַעל ְיֵדי ִשְנַאת "ְוִאם ֶנְחַרְבנּו, ְוֶנְחָרב ָהעֹוָלם ִעמָ )חלק ג' ַעמּוד שכד(:  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהֹכֵהן קּוק כֹוֵתב ְבִסְפרֹו אֹורֹות ַהֹקֶדש

"ֵאין ִיְשָרֵאל  )ִנָצִבים א'(:ָנשּוב ְלִהָבנֹות, ְוָהעֹוָלם ִעָמנּו ִיָבֶנה, ַעל ְיֵדי ַאֲהַבת ִחָּנם". ְוֵכן ָאְמרּו חז"ל ַבִמְדָרש ַתְנחּוָמא  -ִחָּנם 

ָלה ַהְשֵליָמה ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן.ִנְגָאִלין, ַעד ֶשִיְהיּו ֲאגָֻּדה ַאַחת", ְוָאז ִנְזֶכה ַיַחד לַ   ְגאֻּ
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 ַהשֹוְמרֹון ִבְמקֹורֹות ַהַיֲהדּות {2נושא }
  ֶן:רוֹ מְ וֹ שר הַ זוֹ א 

ַבְיישּוִבים  ָשִנים ַלִהְתַייְשבּות ַהֲחָדָשה ְבֵאזֹור ַהשֹוְמרֹון, ֶבָעִרים, 51ְכָבר ִיְמְלאּו  –ה'תשע"ט  –ַהָשָנה . 1-א

 ּוַבִהְתַנֲחלּויֹות.

 

 הּוא ֶמְרָחב ֵגיאֹוְגַרִפי ְבֶמְרָכז ִשְטָחה ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל,  - "ַהשֹוְמרֹון" .2-א

ְבִבְקַעת  –ּוַבִמְזָרח ֵאזֹור ְיהּוָדה.  –ַהָשרֹון. ַבָדרֹום  –ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. ַבַמֲעָרב  –ַהְמתּוָחם ִבְגבּולֹוָתיו ָכְך: ַבָצפֹון . 22-א

 ַהַיְרֵדן.

 

 ְנַזֶהה ֶאת ִמיקּום ַהשֹוְמרֹון ְבַמַפת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל: -ֵאזֹור ַהשֹוְמרֹון  .3-א

 ִסיָמֵני ִזיהּוי ְבַמָפה:

 ִמְזָרח ַהַמָפה.-ֶמְרָכז (1

 ִמַמֲעָרב ַלַקו ֵמי ַהַיְרֵדן: (2

 ם ַהֶמַלח ַבָדרֹום.ֵבין ַהִכֶּנֶרת ַבָצפֹון ְליָ 

 ֵבין ְגבּולֹות ָעִרים ְגדֹולֹות )ְמסּוָמנֹות ַבַמָפה(: (3

 ְירּוָשַלִים. –ַבָדרֹום 

 ְיִריחֹו. –ַבִמְזָרח 

 ַנְצַרת.עפולה  –ַבָצפֹון 

 ֵתל ָאִביב ָיפֹו. –ַבַמֲעָרב 

 

 

 :ַהשֹוְמרֹון ַבתנ"ְך 

א ְבֵשם ֶזה, ְבֶהְתֵאם ַלְמתֹוָאר ְבָפסּוק ְבֵסֶפר ְמָלִכים א', ֶפֶרק ט"ז ָפסּוק כ"ד: "...ְוִיְקָרא ֶאת ִנְקרָ  - ַהֵשם "שֹוְמרֹון". ב

 ֵשם ָהִעיר ֲאֶשר ָבָנה ַעל ֵשם ֶשֶמר ֲאדֹוֵני ָהָהר שֹוְמרֹון".

 

ַהָמקֹום ִנְקֶנה ַעל ְיֵדי ָעְמִרי ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֶשָּנַתן ָלּה ֶאת ְשָמּה "שֹוְמרֹון",  - שֹוְמרֹון ִעיר ַהִביָרה ֶשל ַמְמֶלֶכת ִיְשָרֵאל. ג

ִיְשָרֵאל. ָהָיה ֶזה ְלַאַחר ֶשַמְלכּות ִיְשָרֵאל ִנְפְרָדה ְוִהְתַחְלָקה  ּוְלַאֲחָריו ְבנֹו ַהֶמֶלְך ַאֲחָאב ָקַבע אֹוָתּה ַלִביַרת ַמְמֶלֶכת

 י ַמְמָלכֹות:  ַמְלכּות ְיהּוָדה ּוַמְלכּות ִיְשָרֵאל.ִלְשתֵ 

 

מפת ארץ 

 ישראל
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ְמתֹוָאר ִכי ַהֶמֶלְך ַאְחָאב ָבָנה ִמָסִביב ָלִעיר חֹוָמה ְמבּוֶצֶרת ַוֲחָזָקה, ּוְבתֹוְך  - שֹוְמרֹון ִביֵמי ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַאְחָאב .1-ד

ֵשן ֶשל ִפיל. ְוָכְך ָכתּוב ַבֵסֶפר ְמָלִכים א' ֶפֶרק כ"ב: "ְוֶיֶתר ִדְבֵרי  ְמקּוָשִטים בְ ִרים ֶשָהיּוָהִעיר הּוא ָבָנה ִבְנָייִנים ְמפֹוָא

 ַאְחָאב ְוָכל ֲאֶשר ָעָשה, ּוֵבית ַהֵשן ֲאֶשר ָבָנה..".

 

ן ַהְקדּוָמה, ַהחֹוְקִרים ְמַשֲעִרים ִכי ָמְצאּו ְשִריִדים ַבֲחִפירֹות ֶשִקְיימּו ַבֲאַתר ָהִעיר שֹוְמרוֹ  – ַעִתיקֹות ָהִעיר שֹוְמרֹון. 2-ד

 ֵמַאְרמֹון ֵבית ַהֵשן ַהְמפֹוָאר.

 ִסיָמֵני ִזיהּוי ַבֲאָתר:

 ְשִריַדי ֶשַטח ָהַאְרמֹון. (1

 ִשיֵני ִפיל.ו ַעמּוִדים ְמפֹוָאִרים (2

 ֲחָרִסים ֶשִשְמשּו ִכְכתֹובֹות. (3

 ֶחֶרס.ְשָבִרים ֶשל ַכֵדי  (4

 

 

ָהִעיר שֹוְמרֹון ָמְשָכה ֵאֶליָה אֹוְיִבים ַרִבים ֶשָבאּו ְלִהיָלֵחם ְבִיְשָרֵאל. ְבֵסֶפר ְמָלִכים  – ֶמֶלְך ֲאָרם ִנְלָחם ָבִעיר שֹוְמרֹון. ה

ת ָהִעיר שֹוְמרֹון ַבָמצֹור, ְוָכְך ָכתּוב: "ְוַיֵעל ְוָיַצר ַעל ְמתֹוָאר, ִכי ֶמֶלְך ֲאָרם ָבא ִמָצפֹון ְלִהיָלֵחם ְבִיְשָרֵאל, ְוִהִקיף אֶ  )ֶפֶרק ו'(

 שֹוְמרֹון. ַוְיִהי ָרָעב ָגדֹול ְבשֹוְמרֹון".

 

ִרים ָקִשים ֵהם ִהְתַנֲהגּו ְבִניגּוד ְלִמְצוֹות ַהתֹוָרה. ַהְּנִביִאים ָאְמרּו ְדבָ  – תֹוָשֵבי שֹוְמרֹון ַהְיהּוִדים ִביֵמי ַהְמָלִכים. ו

"ְוַהבֹוְטִחים ְבַהר שֹוְמרֹון.. ַהשֹוְכִבים ַעל  )ֶפֶרק ו'(:ֲעֵליֶהם ְוַעל עֹוֶנש ַהָגלּות ֶהָעִתיד ָלבֹוא ָלֶהם. ַהָּנִביא ָעמֹוס אֹוֵמר 

ֵאלּו  -ַמְסִביִרים: "ְוַהבֹוְטִחים ְבַהר שֹוְמרֹון"  ָלֵכן ַעָתה ִיְגלּו ְבֹראש ָגִלים". ַוֲחָכֵמינּו -ִמּטֹות ֵשן ּוְסרּוִחים ַעל ַעְרשֹוָתם 

ִלים ְושֹוִתים, ֵהם ֲעֶשֶרת ַהְשָבִטים ֶשיֹוְשִבים ַלֶבַטח ְבַסַבְסִטי ]=שֹוְמרֹון[.. ְוֵהם עֹוְבֵדי כֹוָכִבים. ּוְבָשָעה ֶשֵהם אֹוכְ 

 ִמְתַעְסִקין ְבִדְבֵרי ִתְפלּות ]=ֲחָטִאים[".

 

ַהָּנִביא ִמיָכה ִדיֵבר ָקֶשה ַעל חּוְרָבן ָהִעיר, ִבְגַלל ֵחְטֵאי תֹוָשֶביָה.  – ֶמֶלְך ַאשּור כֹוֵבש ּוַמְחִריב ֶאת ָהִעיר שֹוְמרֹון. ז

 ים נֹוְתרּו ְמפּוָזִרים ִבְסִביָבָתּה.ְוָאֵכן, ֶמֶלְך ַאשּור ֲאֶשר ָכַבש ֶאת ַמְלכּות ִיְשָרֵאל, ֶהְחִריב ֶאת ָהִעיר שֹוְמרֹון ְוַהתֹוָשבִ 

 

הּוא ָכַבש ֶאת ָכל ָהָאֶרץ. ְבִעְקבֹות ֶמֶרד ֶשל תֹוָשֵבי ַהשֹוְמרֹון ֶנֶגד  –. ַאֶלְכַסְנֶדר ֶמֶלְך מֹוְקדֹון כֹוֵבש ֶאת ָהִעיר שֹוְמרֹון ח

ש ֶאת ָהִעיר, ָהַרג ַרִבים ִמתֹוָשֶביָה ְוֶאת ַהְשָאר הֹוִציא ַלָגלּות. ִבְמקֹוָמם ַשר ַהָצָבא ֶשַאֶלְכַסְנֶדר ִמיָּנה ַבָמקֹום, הּוא ָכבַ 

 הּוא הֹוִשיב גֹוִיים ִמְבֵני ַעמֹו ַהְיָווִנים, ְוֵהם ִשְבשּו ֶאת ֵשם ָהִעיר ְוָקְראּו ָלּה "ַסַמִרָיה".

 

ֲחנּוָכה ִהְנִהיגּו ֶאת ַעם ִיְשָרֵאל. ְבתֹוְך ָהָעם ָקמּו -ַהַחְשמֹוָנִאים ְלַאַחר ֵנס – ןִמְלֲחמֹות ַהַחְשמֹוָנִאים ַעל ָהִעיר שֹוְמרוֹ . ט

ינּו ְמַבְּׂשִרים ַעל יֹום ֶזה ִמְתַנְגִדים ִלְבֵני ַחְשמֹוָנִאי, ְויֹוָחָנן הֹוְרְקנּוס ִמַמְלֵכי ַהַחְשמֹוָנִאים ָכַבש ֶאת ָהִעיר שֹוְמרֹון. ֲחָכמֵ 
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ִנְכְבָשה חֹוַמת  -ְבחֹוֶדש ַמְרֶחְשָוון  –ָיה ְלטֹוָבה ְלַעם ִיְשָרֵאל, ְואֹוְמִרים ִבְמִגיַלת ַתֲעִנית: "ְבֶעְשִרים ַוֲחִמָשה בֹו ֶשהָ 

 שֹוְמרֹון ְוָעשּוהּו יֹום ִשְמָחה ְבִיְשָרֵאל".

 

ָהרֹוָמִאים, הֹוְרדּוס שֹוֵלט ָבָאֶרץ. הּוא ָבָנה ַעל חּוְרבֹות ָהִעיר שֹוְמרֹון  ִבְתִחיַלת ִשְלטֹון –הֹוְרדּוס בֹוֶנה ֶאת ָהִעירי. 

 ַהְקדּוָמה ִעיר ֲחָדָשה, ְוָקָרא ָלּה ְבֵשם ְיָווִני "ַסַבְסִטָיה", ֶשֵפירּושֹו "ָהִעיר ַהְמפֹוֶאֶרת".

 

הּוא ְמָתֵאר ֶאת ִתְפַאְרָתּה ֶשל ָהִעיר ַבָיִמים ָהֵהם ָכְך: "ְבֶאֶרץ שֹוְמרֹון  – ִדיםיֹוֵסף ֶבן ַמִתְתָיהּו ִמַמְנִהיֵגי ְצָבא ַהְיהּו. אי

ֲחָלה ָבָנה ִעיר ְוִהִקיף ָעֶליָה ִמָסִביב חֹוָמה ֶנְהָדָרה.. ְוֵהִביא ֶאל ָהִעיר ֵשֶשת ֲאָלִפים תֹוָשִבים, ְוִחֶלק ָלֶהם נַ  -הֹוְרדּוס  –

 יה. ּוְבתֹוְך ָהִעיר ֲאֶשר ָיַסד ֵהִקים ֵהיָכל ָגדֹול..".ֲאָדָמה פֹוִריָ 

 

ַהְיהּוִדים ַהמֹוְרִדים ִהְתַנְפלּו ַעל ָהִעיר ְוָשְרפּו אֹוָתּה. ַכֲעבֹור ָשִנים ֶנֶחְרָבה ְשֵאִרית  – ִביֵמי ֶמֶרד ַהְיהּוִדים ָברֹוָמִאים. יב

 ָהִעיר, ְוִהיא ָהְפָכה ְלֵתל ָחֵרב.

 

ְלַאַחר ֶשתֹוָשֵבי ָהִעיר ַהְקדּוָמה ֶנֶעְנשּו ָלֵצאת ִמְמקֹוָמם ְלָגלּות ְרחֹוָקה, ִהְתַייְשבּו ִבְסִביַבת  - ַהתֹוָשִבים ַהשֹוְמרֹוִנים .יג

ְבִמְנָהֵגיֶהם, ְוַעל ֵשם ַהָמקֹום ֵהם ָהִעיר ְקבּוַצת ֲאָנִשים ַהּטֹוֲעִנים ֶשֵהם ֶהְמֵשְך ִלְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוֵהם שֹוִנים ְבַמְרֵאיֶהם ּו

 ִנְקְראּו "שֹוְמרֹוִנים".

 

ַכֲאֶשר ַהמּוְסְלִמים ָכְבשּו ֶאת ָהָאֶרץ, ֵהם ֵהִקימּו ְכָפר ֲעָרִבי ְבָסמּוְך ְלחּוְרבֹות ָהִעיר ַהְקדּוָמה,  – ַהִשְלטֹון ַהמּוְסְלִמי. די

 "ַהשֹוְמרֹוִנים" ְלָהִמיר ֶאת ָדָתם ַלָדת ָהִאְסָלאם.ְוִהְכִריחּו ַרִבים ִמְבֵני ַעם 

 

ִנְמֵצאת ַבֲאָתר ַהִּנְקָרא "ַסַבְסִטָיה", ַהָידּוַע ַכיֹום ְכֶאָחד ֵמַהמֹוְקִדים ָהִראשֹוִנים  - ָהִעיר ַהְקדּוָמה "שֹוְמרֹון" ְכיֹום. טו

, ּוְבָסמּוְך ֵהִקימּו ֶאת 1981ת ַהֲחָדשֹות, ֶשִהְתַייְשבּו ְבָכל ַרֲחֵבי ַהשֹוְמרֹון ֵמָאז ְשַנת ֶשֵמֵהם ַהְיהּוִדים ָפֲעלּו ַבִהְתַנֲחלּויוֹ 

 ַהִיישּוב ֶהָחָדש "ְשֵבי שֹוְמרֹון".
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 :ָהַרב ְוָהַרָבִנית נריה - חינוךַחִיים ֶשל { 3}נושא 
 ָרֵאלִמפֹוִלין ֶאל ֶאֶרץ ִישְ חלק א': 

 ֲאַנְחנּו ֲאָנֵשי ֱאלּול .א

זֹו ַהְדמּות ַהְמיֶֻּחֶדת ֶשָעֶליָה ּוִמֶמָּנה לֹוְמִדים ַבחמ"ד ְבַמֲהַלְך ַהָשָנה  - ִמי יֹוֵדַע.. ִמי ִנְקַבע ַהָשָנה ִלְהיֹות "ְדמּות מֹוֵפת"?

ַחת ֵנְרָיה. ְמַסְפִרים.. ִכי ְבַאַחת ַהָשִנים, ְבִשיַחת ְפִתיָחה ִלְשַנת ְצִבי ְוָהַרָבִנית ָרֵחל, ְלִמְשפַ -ְוַהָשָנה ַעל ָהַרב ֹמֶשה –

ֵבין ֲאָנִשים ֶשַחִיים ִלמּוִדים ֲחָדָשה, ָהַרב ֵנְרָיה ָאַמר ְלַתְלִמיִדים: "ֲאַנְחנּו ֲאָנֵשי ֱאלּול, ֹלא ֲאָנֵשי ֶסְפֶטְמֶבר. ֵיש ֵהְבֵדל 

ּוִדים, ר ָלֲאָנִשים ֶשַחִיים ְבֹחֶדש ֱאלּול". ִהְמִשיְך ְלַהְסִביר: "ֹחֶדש ֱאלּול ֶשבֹו ַאֶתם חֹוְזִרים ְלַסְפָסל ַהִלמְבֹחֶדש ֶסְפֶטְמבֶ 

כֹות הּוא ֲהָכָנה ְלֹחֶדש ִתְשֵרי ֶשבֹו ַמְתִחָלה ַהָשָנה ַהֲחָדָשה, ִליֵמי ַהְתשּוָבה ֶשְבִשיָאם יֹום ַהִכפּוִר  ים, ִליֵמי ִשְמַחת ַחג ַהסֻּ

ְשָתה ֲהָכָנה ַמְתִאיָמה ַהִמְסַתְיִמים ְבִשְמַחת תֹוָרה. ִאי ֶאְפָשר ְלַהְחִליט ֶשְבֹראש ַהָשָנה ִמְתַפְלִלים יֹוֵתר טֹוב, ִאם ֹלא ֶנעֶ 

 ַהִלמּוִדים ֹלא ַמְתִחיָלה ְבִתְשֵרי, ֶאָלא ְכָבר ִביֵמי ֱאלּול... ְבֹחֶדש ֱאלּול". ַאַהה, ְלַעְצִמי ַעְכָשו ֵהַבְנִתי ָלָמה ְשַנת

 

 ְוִשַּנְנֶתם ְלָבֶניָך.. .ב

ְך ַהדֹורֹות, ִהְשַתנּו ָכזֹו ִהיא ַהִמְצָוה ֵמַהתֹוָרה: ֶשִיְהֶיה ָהָאב לֹוֵמד ִעם ְבנֹו ּוְמַלֵמד אֹותֹו ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְותֹוָרה. ַרק ְבֶמשֶ 

ה לּוְדְז' ְבפֹוִלין, ְביֹום כ"א ַהְתָנִאים, ְוֵחֶלק ֵמַהְכָשַרת ַהֶיֶלד ִנַתן ְלמֹוִרים ְבָבֵתי ַהִחּנּוְך. ָהַרב ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה נֹוָלד ָבֲעָירָ 

ב ְפַתְחָיה ָאִביו ָהָיה ִמַתְלִמיֵדי ַה"ֵחֶפץ ַחִיים", ִבְשָבט ְשַנת ה'תרע"ג, ְלָאִביו ָהַרב ְפַתְחָיה ֵמְנִקין ּוְלִאמֹו ָהַרָבִנית ָרֵחל. ָהרַ 

ִאמֹו ָהְיָתה ִאָשה ַמְשִכיָלה, ְוִכיֶהן ְבַתְפִקיד "ָרב" ְבַכָמה ְקִהלֹות ְברּוְסָיה ְבַהֲעָרָצה ַרָבה ִמַצד ְבֵני ַהְקִהלֹות. ָהַרָבִנית ָרֵחל 

-ְרָמִנית, ְוָעְזָרה ַלפֹוִנים ֵאֶליָה ְבִנסּוַח ִמְכָתִבים ַלִשְלטֹונֹות אֹו ָלַאָרצֹות ְבחּו"ל. ָהַרב ֹמֶשהְוִהיא ָיְדָעה ָשפֹות: רּוִסית ְוגֶ 

ֶאת ָכל ֶשָסְגרּו  ְצִבי ְבַיְלדּותֹו, ֵהֵחל ִלְלֹמד ַב"ֶחֶדר" ָבֲעָירֹות ָבֶהן ָאִביו ִכיֶהן. אּוָלם, ְבִעְקבֹות ְגֵזיַרת ַהִשְלטֹונֹות

ת ַבֲחרּוִזים ְשִהְרִשימּו "ַהֲחָדִרים", הּוא ִהְמִשיְך ֶאת ִלמּוָדיו ַבתֹוָרה ִמִפי ָאִביו, ּוְכָבר ְבִגיל ֵעֶשר הּוא ִחֵבר ִשיִרים ְבִעְבִרי

 ְמֹאד.

 

 ִלמּוִדים ַבַמֲחבֹוא .ג

ִשְלטֹונֹות פֹוִלין ָקְבעּו ְגֵזָרה ִלְסֹגר ֶאת ָכל ַהְיִשיבֹות ּוָבֵתי ַהִמְדָרש  –ְשַנת ה'תרפ"ו  –ִבְהיֹות ָהַרב ֵנְרָיה ְבִגיל ִמְצוֹות 

ְצוֹות. ַאְך ַהְיהּוִדים ֹלא ֶשל ַהְיהּוִדים. ְגֵזָרה זֹו ִהְצָטְרָפה ַלְגֵזיָרה ָהָרָעה ֶשָאְסָרה ַעל ַהְיהּוִדים ַלֲעסֹוק ַבתֹוָרה ּוְבִקיּום מִ 

יְנְסק, ָשם ֵהם ָלְמדּו , ְוַחֵיי ַהַיֲהדּות ָעְברּו ְלִהְתַנֵהל ַבַמֲחבֹוא. ָאִביו ֶשל ָהַרב ֵנְרָיה ָשַלח אֹותֹו ִלְלֹמד ְבִעיר ַהִביָרה מִ ִוְתרּו

ֶקֶמת ְבקֹוָמה ַהְשִנָיה ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשל שֹוַאֵבי . ַכֲעֹבר ְזָמן, ָהַרב ֵנְרָיה ָעַבר ָלִעיר ַהַמִים-ְבֶעְזַרת ָנִשים ֶשָהְיָתה ְממֻּ

ְלַיד ַּהַחלֹון ְוִהְשִקיף ֶשְקלֹוב, ְוַגם ָשם ָלַמד ַבַמֲחבֹוא. ֵהם ָהיּו ְרִגיִלים ִלְקבֹוַע תֹוָרנּות, ּוְבֹכל ַפַעם ַתְלִמיד ֶאָחד ָיַשב 

 ,כּון ָגדֹוליבֹוא. ָהַרב ֵנְרָיה ָלַמד ָשם ִעם ֲחֵבָריו ִבְמִסירּות ֶנֶפש ַרָבה ּוְבסִ ְלַהְזִהיר ִמְפֵני שוׁ ְֹׁטֵרי ַהִשְלטֹון ָהֲעלּוִלים לָ 

ה ּוִמְצוֹות, ְוַגם ָלְמדּו ְוֵהם ָהיּו ֲעלּוִלים ְלִהָתֵפס ּוְלֵהָעֵנש ָקֶשה ַעל ְיֵדי ַהִשְלטֹונֹות. ַאך ַלְמרֹות ַהֹכל, ֵהם ִהְתִמידּו ַבתֹורָ 

ַבִלמּוד ִשעּור ֲחִסידּות ַבֵסֶפר "ַהַתְנָיא". ַכֲעֹבר ָשִנים ַרבֹות, ָהַרב ֵנְרָיה ָאַמר, ִכי ַהִהְסַתְכנּות ַהַמְתֶמֶדת ִעְבִרית וְ 

 ּוִבְשִמיַרת ִמְצוֹות ְוַהְכִמיָהה ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָהיּו ֲעבּורֹו "ֵבית ֵסֶפר ְמצּוָין ְלִציֹונּות ָדִתית".

 

 ַרָבִניתהָ  .ד

ֵמִאיר ּוְדבֹוָרה ִגיֵטְלסֹון, -ִהיא ִאְשתֹו ֶשל ָהַרב ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה. ָהַרָבִנית ָרֵחל נֹוְלָדה ְלהֹוֶריָה: ַחִיים –ָהַרָבִנית ָרֵחל ֵנְרָיה 

ָאִחיָה ִיְצָחק ַוֲאחֹוָתּה ֵלָאה. ִהיא נֹוְדָעה ְבחּוץ ָלָאֶרץ, ִבְמִדיַנת ִליָטא. ַיַחד ִעָמּה ָהיּו  –בי"ב ָבֲאָדר ב' ְשַנת ה'תרפ"א 

mailto:veahavta10@gmail.com


 

 "למפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ .מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך -ְוָאַהְבָת"החינוכי מדרש הבית "
 veahavta10@gmail.com     0523985206   ♦  050-9113532    צוות פיתוח ובתי ספר מובילים

 

10 

י ַעל ָרֵחל ְבֶהְחֵלט ֶאְפָשר ְכַיְלָדה טֹוָבה ְוִחָּנִנית. ְבַבִית, ִהיא ָעְשָתה ָכל ָמה ֶשִבְקשּו ִמֶמָּנה ְבַאֲחָריּות ַרָבה, ְוָיְדעּו כִ 

ֵבין ֲחֵברֹוֶתיָה ִהיא ָהְיָתה ַחֵבָרה טֹוָבה ֶנֱאָמָנה ְוִאְכַפִתית. ְבִלמּוֶדיָה ִהיא ִלְסֹמְך. ִהיא ָהְיָתה ַבֲעַלת ִמדֹות טֹובֹות, ּו

ְיָתה ַמְקִפיָדה ְבִקיּום ִהְצַטְיָנה ְכַתְלִמיָדה טֹוָבה, ֶשִמְתַיֶחֶסת ַלִלמּוִדים ִבְרִצינּות, ּוַמֲעִמיָקה ְבִהְתַעְנְינּות ַרָבה. ִהיא הָ 

ִרית ָקְראּו ָלּה ְוָהְייָתה ְדמּות מֹוֵפת ַלֲחֵברֹוֶתיָה, ֶשְכָבר ָאז ִכּנּו אֹוָתּה ַבֹתַאר, ַבָלשֹון ִאיִדיש: "ֵרְבֵצן" = ּוְבִעבְ ִמְצוֹות 

 ְבֹתַאר: "ָהַרָבִנית".

 

 ְלָפחֹות ַעד ִגיל ֶעְשִרים.. .ה

יו ָהַרב ְפַתְחָיה ֵמְנִקין זצ"ל. ָאִביו נֹוָדע ְכַמְתִמיד ָגדֹול ַבתֹוָרה, ְוִכיֵהן ְכַרב ָהַרב ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה ָזָכה ְוָלַמד תֹוָרה ִעם ָאבִ 

ָהַאָבא ָהָיה -י. ָהַרבָהֲעָיָרה ְקרּוֶצ'ה ֶשְברּוְסָיה, ְוַלְמרֹות ָכל ָהֹעֶמס הּוא ִהְקִפיד ִלְלֹמד ְבְתִדירּות ִעם ְבנֹו ָהַרב ֹמֶשה ְצבִ 

ֶשֹּלא ִתְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע  –ַשֵּנן ַלֵבן ֹמֶשה ְצִבי: ִנְלָמד ַיַחד ַעד ִגיל ֶעְשִרים, ְלָפחֹות ַעד ִגיל ֶעְשִרים ָרִגיל לְ 

ַמש  ִעם רש"י, ְוַגם נ"ך ]=נביאים ְכלּום, ֶאָלא ִנְלַמד ַיַחד ְוַאָתה ֵתַדע תֹוָרה! ָאִביו ִלֵמד אֹותֹו ְוֶאת ֶאָחיו ַבַבִית, ַגם חֻּ

ה ְצִבי ִהְתִמיד וכתובים[, ִמְשָניֹות ּוְגַמָרא. הּוא ַגם ָשַכר מֹוַרה ֶשִלְמָדה אֹוָתם ָשָפה רּוִסית, ֶחְשבֹון ְוִהיְסטֹוְרָיה. ֹמשֶ 

ְתַנֲהָלה ְבַמְחֶתֶרת ְבֵבית ַהְכֶנֶסת 'שֹוֲאֵבי ַהַמִים'. הּוא ַבִלמּוָדיו ְבִעיר ַהִביָרה ִמיְנְסק ִלְלֹמד ַב'ְיִשיָבה ַלְצִעיִרים' ֶשהִ 

ְבָחִרים ֶשָלְמדּו ְבֵבית ַהְכֶנֶסת 'ַמְשִכיל ְלֵאיָתן', ְוָשם ָפַגש ֶאת ָשאּול ִאיֶזְרעִשיְך בְ ִהמְ  ִליט, ֶשַכֲעֹבר "ִקבּוץ ַהֲחֵבִרים" ַהמֻּ

 ָהַרב ִבירּוָשַלִים.-"ה ּוֵמָראֵשי ְיִשיַבת ֶמְרָכזאֶ רֹ ַמֲעָמדֹו: ַהָגאֹון ָהַרב ָשאּול ִיְשְרֵאִלי, ָהַרב ֶשל ְכָפר הַ ָשִנים נֹוָדע ָבַרִבים בְ 

 

 ִחדּוֵשי תֹוָרה ִראשֹוִנים .ו

ל ַהִלמּוִדים, ָהָאָדם רֹוֵכש ְיִדיעֹות ֶשִמֹקֶדם ֹלא שֹוֶנה ּוְמיּוָחד ִמָכל ַהִלמּוִדים. ְבכָ  –ָכְך ִהְתַחַּנְכנּו ָתִמיד  –ִלמּוד תֹוָרה 

ֶאת ֶחְלֵקינּו ַבתֹוָרה, ּוְכמֹו  ָהיּו לֹו. ֲאָבל ַבתֹוָרה, ֲחָכֵמינּו ְמַלְמִדים ֶשעֹוד ְבֶטֶרם נֹוַלְדנּו ְכָבר ָזִכינּו ּוַמְלָאְך ה' ִלֵמד אֹוָתנּו

תֹוָרה: "ְוַחֵיי עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוֵכנּו".. ְלַאַחר ַהֵליָדה, ָאנּו לֹוְמִדים ְכֵדי ְלַגלֹות ִמתֹוֵכנּו ֶאת ֶשָאנּו ְמָבְרִכים ְבִבְרכֹות הַ 

 –ת ה'תרפ"ט ְבֹחֶרף ְשנַ  – 16ֶבן ֹמֶשה ְצִבי ַהתֹוָרה, ַגם ְבתֹור ְיִדיעֹות ְוַגם ְבִחדּוִשים ְשֵהַבנּו ַבֵשֶכל ֶשָלנּו. ְכֶשָהָיה ָהַרב 

ְבֶחרֶ  הּוא ת ֶשל ְצִעיִרים ְבֵני ִקֶבל ִמְכָתב ֵמַרב ָהִעיר ֵשְקלֹוב, ָהַרב ָמְרְדַכי ַפְייְנְשֵטְיין, ְשִהְזִמין אֹותֹו ְלִהְצָטֵרף ְלַחבּוָרה מֻּ

ָגִלים ִלְלֹמד ְבֹאֶפן ַעְצָמִאי.  ּוְבָכל יֹום ִהְתַקֵים ִשעּור ְשָהַרב ָמְרְדַכי ִהְדִריְך ָעַבר ִלְלֹמד ִאָתם, ֹמֶשה ְצִבי ְיִשיבֹות ַהְמסֻּ

ָזָכה ִבְתקּוָפה זֹו ִלְכֹתב ִחדּוֵשי תֹוָרה ַרִבים ֶשאֹוָתם ָנַהג ִלְשֹלַח ֹמֶשה ְצִבי אֹוָתם ְבִלמּוד ְגַמָרא ְותֹוָספֹות ְבָרָמה ְגבֹוָהה. 

 ה[.בָ ה טוֹ שָ גָ ְר ]=הַ  ְלהֹוָריו, ַלֲעשֹות ָלֶהם ַנַחת רּוחַ 

 

 ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֹלא ְבַקלּות... .ז

ֲאָבל ַנְפשֹו ָכְמָהה ]= ְמֹאד ָרָצה[ ְלתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.  -ִהְתִמיד ְבִלמּוֵדי ַהתֹוָרה ְבָכל ָמקֹום בֹו ָלַמד  ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה

יו ַקְבלּו ִמְכָתב ֵמַהדֹוד ַאְבָרָהם אֹוִרי ֶשָגר ִבירּוָשַלִים, ּוֵמַהִמְכָתב נֹוָדע ָלֶהם ֶשָהַרב ְבֹחֶדש ַמְרֶחְשָון ְשַנת ה'תרפ"ט, הֹורָ 

ָדִפים ַעל ְיֵדי ָהָראִשי ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצַחק ַהֹכֵהן קּוק, פֹוֵעל ְלַהָצַלת ַבחּוֵרי ְיִשיָבה ֵמרּוְסָיה ֶשִּנְר 

ֵני ַהְיִשיבֹות. ִמָיד ִשְלטֹונֹות ִבְגַלל ִלמּוד תֹוָרה. ַגם ֶאְפָשר ְלַהִּׂשיג ֵאֶצל ָהַרב "ֶסְרְטיִפיְקִטים" ]= ִרְשיֹונֹות ֲעִלָיה[ ִלבְ הַ 

ָתב הּוא ִבֶקש ֶשָהַרב ְיַסֵיַע לֹו ָלֵצאת הּוא ָכַתב ִמְכָתב ֶאל ְבנֹו ֶשל ָהַרב קּוק, אל ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה, ֶשִּטֵפל ְבנֹוֵשא, ּוַבִמכְ 

ָהַרב. הּוא ֵצֵרף ַלִמְכָתב ַגם ַדִפים ּוָבֶהם ָרַשם ֵמִחידּוָשיו -ֵמרּוְסָיה, ִכי ִבְרצֹונֹו ִלְלֹמד ַבְיִשיָבה ֶשל ָהַרב, ִהיא ְיִשיַבת ֶמְרָכז

 ֹאד ִהְתַרֵשם ִמִדְבֵרי ַהתֹוָרה, ְוִהְזָדֵרז ְלַטֵפל ֲעבּורֹו ְבִאשּור ֲעִלָיה ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.ְבִדְבֵרי תֹוָרה. ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה קּוק מְ 
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ֶרץ ִהְצִליחּו ְיהּוִדים ַלֲעלֹות ֵמַאְרצֹות ַהגֹוָלה ַבֲחָזָרה ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַוֲחָכִמים ְכָבר ִלְמדּו אֹוָתנּו ִכי אֶ  ֹלא ְבַקלּות

ֵנְרָיה. ָחְלָפה יֹוֵתר ֵמַחִצי ָשָנה ֶשל ֹמֶשה ְצִבי ִיְשָרֵאל ִנְקֵנית ַבִיסּוִרים. ֹלא ָהָיה ַקל ַגם ְלַהִּׂשיג ֶאת ִאשּור ָהֲעִלָיה ֲעבּור 

ר ְלִטפּול, ְוהּוא יּוַכל ְלַקְבלֹו ְבָקרֹוב ֵאֶצל ַהְמָתָנה, ְוָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ַהֹכֵהן קּוק ִבֵּׂשר ִכי ִאשּור ָהֲעִלָיה ֲעבּורֹו ִנְמסָ 

ָהָיה ָצִריְך ִלְקנֹות ַכְרִטיס ַהקֹוְנסּול ַהְבִריִטי ָבִעיר קֹוְנְסַטְנִטינֹופֹול ְשְבתּוְרְכָיה. ָהְיָתה זֹו ְבשֹוָרה טֹוָבה, ַאְך ָעַדִין הּוא 

ָאִביב. ַהַכְרִטיס -ְברּוְסָיה ָהָיה מּוָתר ִלְרכֹוש ַכְרִטיס ַאְך ְוַרק ֵאֶצל ַהסֹוֵכן ֶשָלֶהם ְבֵתל ְלאֹוִנָייה, ּוְלִפי ְדִריַשת ַהִשְלטֹון

ָכַתב י ֹמֶשה ְצבִ ְצִבי ֹלא ָהָיה ְלַשֶלם. ָחְלפּו עֹוד ֲחִמָשה ֳחָדִשים, ּו-ִלירֹות ִיְשְרֵאִליֹות, ּוְלֹמֶשה 100ָהָיה עֹוֶלה ַהְרֵבה ֶכֶסף, 

 עֹוד ִמְכָתב ֶאל ָהַרב ְצִבי ְיהּוָדה ַהֹכֵהן קּוק, ְוַגם ַהַפַעם ֵצֵרף ַדף ֵמִחידּוָשיו ַבתֹוָרה.

 

 ָפשּוט ּוָברּור: ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל! - ְלִהָשֵאר אֹו ִלְנֹסַע? .ח

ְלטֹונֹות ָהיּו עֹוְקִבים ַאֲחֵרי ָכל ָאָדם ָזר ְוחֹוְקִרים אֹותֹו. ַגם ָלִעיר ֶשְקלֹוב ְברּוְסָיה, ַהִש ֹמֶשה ְצִבי ַבָיִמים ֶשָבֶהם ִהִגיַע 

ְקרּו, ְוַרק ִבְגַלל ִגיָלם ְצִבי ַוֲחֵבָריו ִנְתְפסּו ַעל ְיֵדי ַהִמְשָטָרה ַהְמקֹוִמית, ַבְזַמן ֶשָבאּו ִלְלֹמד ַביִשיָבה ֶשָבִעיר. ֵהם ֶנחְ -ֹמֶשה

ֶהְחִליט ָלֵצאת ִמָיד ְלרּוְסָיה, ּוְלַהְמִשיְך ֹמֶשה ְצִבי א ֶנֶעְנשּו, ַאְך ִהְצַטּוּו ָלֵצאת ֵמָהִעיר ְוַלֲחֹזר ְלָבֵתיֶהם. ַהָצִעיר ֵהם ֹל

ַבע ָבִעיר, ְוֶזה ְכָבר ֹלא ְבַמֲאַמָציו ְלַקֵבל "ַפְספֹוְרט" ]= ִאשּור ְיִציָאה ֵמרּוְסָיה[. ַלֵשם ָכְך הּוא ִנְדַרש ְלֵהָרֵשם ְכתֹוָשב קֶ 

ָטָרה. ְלַחג ַהֶפַסח ָהָיה ַקל ְלֵהָרֵשם. הּוא ְנֶאָלץ ִלְנֹדד ִמָמקֹום ְלָמקֹום, ְוָסַבל ֵמָרָעב ּוִמַפַחד ֶשָמא ִיָתֵפס ַעל ְיֵדי ַהִמְש 

ְקָבה ְלַאֵחר ַהַחג אֹו ְלִהָשֵאר ְבַבִית. ַיַחד ִעם ָאִביו הּוא אֹוָתּה ָשָנה הּוא ָחַזר ְלֵבית הֹוָריו, ַאְך ִהְתַלֵבט ִאם ַלֲחֹזר ְלמֹוסְ 

, ַבגֹוָרל ֶשל ִחפּוש ֵבין ְפסּוֵקי ]= סגולה של הגאון רבי אליהו מווילנא למציאה על ידי חיפוש בספר התנ"ך[ ֶהְחִליט ַלֲעֹרְך ֶאת 'גֹוָרל הגר"א'

ָלה ַבגֹוָרל ָהָיה ִעם ֶמֶסר ָברּור: "נֹוְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר ה' אֹותֹו ֶאֵתן ַהתנ"ְך. ְלַתְדֵהָמָתם, ַהָפסּוק ֶשעָ 

 . ְוהּוא ָנַסע ַחָזָרה ְלמֹוְסְקָבה.)ַבִמְדָבר י, כט(ָלֶכם" 

 

 ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיהְצרּו ִמיהּוִדי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ֲאָבל ָכל ַהִיסּוִרים ֹלא ַיעַ  –ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ִנְקֵנית ְבִיסּוִרים  ָלַמְדנּו,

ִפים, ִמְלאּו ֶאת ִלבֹו ִהְמִשיְך ֶאת ַדְרכֹו ִמָּנֵמל אֹוֵדָסה, ָבִעיר אּוְקָרִאיָנה ֶשְברּוְסָיה. ָכל ָהְרצֹונֹות, ַהְשִאיפֹות ְוַהִכסּו

ל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. הּוא ִנְפָרד ֵמָאִביו ֶשִלָּוה אֹותֹו ְלָנֵמל, ּוְכָבר ְלָמֳחָרת ְביֹום ַשָבת, ָעָלה ַעל ַבַגְעגּוִעים ְלַהִגיַע ְמֵהָרה אֶ 

ֶהְחִליט ֶשֶזה ְצִבי ֶשַקל ֶאת ַמָצבֹו ָשם, וְ -ִמְפֵני ְשֹמֶשה -ַהאֹוִנָייה ַצ'ַצ'ְִׁרני ְבַדְרכֹו ְלַסלֹוִניִקי ֶשְבָיָון. ָלָמה ְביֹום ַשָבת? 

ֶנֶפש דֹוֶחה ַשָבת, ְוָלֵכן הּוא  ֲעבּורֹו ִפקּוַח ֶנֶפש, ִבְגַלל ָכל ַהְסִביָבה ָהעֹוֶיֶנת ַהְמַסֶכֶנת אֹותֹו ַמָמש. ְידּוָעה ַהֲהָלָכה ֶשִפקּוחַ 

ז תר"ץ, ִהִגיָעה ַהאֹוִנָייה ְלָּנֵמל ָיפֹו. ְבִהְתַרְגשּות ַרָבה הּוא ִמֵהר ִהְזָדֵרז ְוָעָלה ְבִעיצּומֹו ֶשל יֹום ַהַשָבת. ְביֹום כ' ְבַתמּו

ַרב ַאְבָרָהם ִיְצַחק ַהֹכֵהן ְלַהִגיַע ְלֵביָתּה ֶשל דֹוָדתֹו, ְשָגָרה ַבקֹוָמה ֵמַעל ֵביתֹו ֶשל ִמי ֶשָהָיה ָאז ַעֲדִין ָהַרב ֶשל ָיפֹו, הּוא הָ 

 קּוק.

 

 ְיהּוִדי ְנֶאָמן..""ִתְהֶיה  .ט

ל ָחַזר ְלמֹוְסְקָבה, ְוָשַכר ְלַעְצמֹו ֲחַדר ְמגּוִרים. ַבַעל ַהִדיָרה ֶשָהָיה גֹוי ִעֵּור, ִהְסִכים ַלֲחֹתם ֲעבּורֹו עַ  ֹמֶשה ְצִבי ֵנְרָיה

ה ִאיִשים ְידּוִעים ָבעֹוָלם ַהְיהּוִדי ְבחּוץ ָלָאֶרץ, ּוִבֶקש ַגם ָפָנה ְלַכמָ ֹמֶשה ְצִבי ִאשּור ַהֵמִעיד ֶשֶזהּו ָמקֹום ְמגּוָריו ַהָקבּוַע. 

ץ', ָהַרב יֹוֵסף ִיְצַחק ֶשְיַסְיעּו לֹו ְבִממּון ַהַפְספֹוְרט ֶשָעָלה ֶכֶסף ָרב. ַכֲעֹבר ְזָמן, ִהִגיַע ִמְכָתב ֵמָהַאְדמֹו"ר ְמלּוַבִבי

ֶּנה ַעל ַהְיִציָאה ְלחּוץ ְשֵניאֹוְרסֹון, ֶשָשַלח לֹו אֶ  ת ֹכל ַהְסכּום. ִעם ֶכֶסף ֶזה ְוִאשּור ַהְמגּוִרים, הּוא ָפָנה ַלִמְשָרד ַהְממֻּ

ִמָיד הּוא ָיה ְלָאֶרץ. ָלָאֶרץ. ַבֹחֶדש ִסיָון ְשַנת ה'תר"ץ, הּוא ִקֶבל ְבַהְפָתָעה ֶאת ִאשּור ַהְיִציָאה ֵמרּוְסָיה, ְוֶאת ִאשּור ָהֲעלִ 
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ְצִבי, ֶשִתְהֶיה ְיהּוִדי -ְיֶשהִהְתַאְרֵגן ִליִציָאה ַוֲעִלָיה, ְוָיָצא ְבִלּוּוי ָאִביו ְלָּנֵמל אֹוֵדָסה. ִלְפֵני ֶשִּנְפְרדּו, ָאַמר לֹו ָאִביו: "מוֹ 

ְחֶלֶטת הּוא ִהְמִשיְך ְבַדְרכֹו ַהִנְכֶסֶפת ֶאל ַהחַ  –ְנַאָמן!"   ִיים, ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל.ּוְבֶנֱאָמנּות מֻּ

 

 ַבִית ֶשל ִמדֹות טֹובֹות .י

ָּׂשג ְלַעְצמֹו, ְוֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶשֶדֶרְך-ֲחָכֵמינּו ִלְמדּו אֹוָתנּו ִכי "ֶדֶרְך ֶאֶרץ ָקְדָמה ַלתֹוָרה". ֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶשֶדֶרְך -ֶאֶרץ ִהיא מֻּ

 ַהָּנכֹון, רֹוֶאה ֶאת ַהתֹוָרה ִכְשֵלימּות ַאַחת, ּוָבּה ֵיש ְשֵני ֲחָלִקים ַמְשִליִמים: ֵחֶלק ֶאֶרץ יֹוֵתר ֲחשּוָבה ֵמַהתֹוָרה. ַהֵפרּוש

 –ְמַסֵפר ְבָנה ָהַרב ִיְצַחק ֵנְרָיה  –ֶאֶרץ ְבַמֲעִשים טֹוִבים, ְוֵחֶלק ֶשל הֹוָרָאה ִמְתַקֶדֶמת ַבִמְצוֹות. ַסְבָתא ָרֵחל -ֶשל ֶדֶרְך

ְנֵשי ִמדֹות". ָאִביָה ָהָיה ה ַבַבִית ֶשל ֶשֵלימֹות, ַגם ַבתֹוָרה ְוַגם ְבִמדֹות טֹובֹות. ְבֵני ַהַבִית ְוַהִמְשָפָחה ָהיּו ְידּוִעים ְכ"ַאָגְדלָ 

ְגָמא ְלָכל ַבֲעֵלי ַהמּוָסר. ַתְלִמיַדי ֲחָכִמים ֶשָלְמדּו ִשעּוֵרי מּוָסר ְלַתלְ  ִמיִדים, ָהיּו ַמִציִגים ָלֶהם ֵאת ְדמּותֹו ְבתֹור מֹוֵפת ְודֻּ

ְגָמא ְלמֹוֵפת, ֶשִמֶמּנּו ִיְלְמדּו ֵכיַצד ְלִהְתַנֵהג ְבֶדֶרְך ֶאֶרץ. ָהַרָבִנית ָרֵחל ָהְיָתה ָכל ַחֶייָה ַבֲעַלת מֹוָדעּות מּוָסִרית ְגבֹוָהה, -דֻּ

( ִהיא ָעְלָתה ְלֶאֶרץ 1935ה ָתִמיד ֵנר ְלַרְגֶליָה ]= ִלְתשּוֶמת ִלָבה[. ִבְשַנת ה'תרצ"ה )ְוַהְשִאיָפה ְלִתקּון ַהִמדֹות ָהְיתָ 

 ִיְשָרֵאל, ְוָזְכָתה ְלַהְמִשיְך ְוִלְבנֹות ַגם ֶאת ֵביָתה ְכַבִית ֶשל ִמדֹות טֹובֹות.
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