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-

מגד

הרב מלמד אותנו את מידת הסובלנות כלפי דעות שאינן 
בהן  למצוא  ניתן  עמוק  שבעיון  דעות  עלינו,  מקובלות 
צדדים חיוביים, גם אם לעיתים יש צורך להתאמץ לשם 
לכף  אדם  כל  דן  "הוי  חז"ל:  של  ההדרכה  מהות  זו  כך, 
זכות" )אבות א' ו(, אין הכוונה רק למעשיו של האדם אלא 
גם לדעותיו: "ואם שאנחנו מתאמצים ללחום בעד אותם 
הדברים הקרובים לרוחנו, צריכים אנו שלא להיות מכורים 
בידי רגשותינו ולדעת תמיד, שגם לרגשות ההפוכות משלנו 
יש מקום רחב בעולם, ואלהי הרוחות לכל בשר את הכל 
עשה יפה בעתו. ורעיון זה... ימנע אותנו מליפול ברשת 
אומץ  ונהיה תמיד מלאים  והקפדנות,  הזילותא  הקטנות, 
רוח, מנוחת הנפש ובטחון בד' אוהב אמת" )שם(. סובלנות 
מעידה על ביטחון עצמי, הסובלנות מביאה למנוחת נפש, 

ובוודאי לביטחון בה' שיסייע לאמת להתגלות.

כיצד  מלמדת  מעלה  אנשי  עוסקים  שבה  הסוד  תורת 
להתבונן על המציאות המורכבת, לבודד את הטוב מהרע, 
בעולם.  הרע  מקומו של  על  אופטימית  בצורה  ולהתבונן 
אנשי מעלה אלו בעלי הסוד הם אהובים על הבריות כיוון 
אותו:  ויעצימו  אליו  יתחברו  הטוב,  את  ימצאו  שתמיד 
"המסתכלים העליונים, אזורי חסד אל תמיד, מכירים את 
הכיעור שברע בעומק יותר גדול מאותם שהרוגז והכעסנות 
הוא שלטון רוחם. ומתוך שהם יודעים, שהרע מצד עצמו 
הוא דבר שאי אפשר כלל שיתקיים בעולם, אינם מתיראים 
מעומק  הם  ודולים  פנימית,  נפשית  בגדולה  נגדו  לעמוד 
תוכיותו את כל הנקודות הטובות שנמצאות בקרבו. ומתוך 
תוכל  לא  הטוב,  נקודת  את  לחפש  פקוחה  תמיד  שעינם 
שום שנאת הבריות לשלוט בהם. כי בכל מקום מוצאים הם 

נקודת הטוב" )אורות הקדש ח"ג עמ' שכ"ח(.

תפיסה  העולם,  כלפי  מאדישות  הנובעת  סבלנות  יש 
פלורליסטית פוסט- מודרנית הנותנת מקום לכלל הדעות, 
שאין  כיוון  העולם,  על  חורבן  להביא  עלולה  זו  תפיסה 
"הסבלנות הרעה באה  בה מאמץ לברר את הטוב מהרע: 
ואין  ריק  והכל  שמם  שהכל  הריקניות  ההחלטה  מתוך 
האנושיות  הנטיות  שכל  מתוך  תכונה,  על  לתכונה  יתרון 
מבלה  היא  הסבלנות  זאת  הבל,  הכל  בכלל  המציאות  וכל 
עולם ובאה מעין רעה. כ"א סבלנות טהורה מפני ההכרה 
האמתית איך יד ד' אוחזת בכל ההפכים לתקנם לקשרם 
לפעלו  יצא  למען  חסרונותיהם,  כל  תיקוני  ע"י  ולאחדם 
אדם מתוקן ומשוכלל המוצא את נפשו ישרה וכל חפציו 
הגשמיים והרוחניים עומדים לפניו ברב הוד והדר ושלימות 
עם  חטא  ויראת  שמים  יראת  המוסיפה  סבלנות  מרובה, 
אהבת ד' ואהבת הבריות היותר שלמה ומפוארה, זה כל 

האדם". )עין אי"ה ברכות ב' רפ"ז(. 

אירועים  על  בתוקף  ומחה  הדברים  את  יישם  גם  הרב 
הנוגדים את התורה: "נתאמת אצלי שהמטבח אשר בחווה 
לוד, נעשה ע"פ הסכמת הפועלים שם "טריפה" ומאכלות 
אסורות נאכלות בריש גלי באופן רשמי בחווה זו הארצי-
הנני  ישראל.  לתחיית  תקוה  משום  בה  שיש  ישראלית, 
כל  בחוק  אין  זה  שדבר  המשרד,  לכבוד  להודיע  מתכבד 
סבלנות לסבלו. ואבקש מאד, שהמשרד בעצמו יעשה את 
הצעדים היותר נמרצים, בלא שום דחוי, לתקן את המעוות 
לתשובה  מחכה  הנני  הזה,  הנפש,  עד  והמעליב  האיום 

מידית" )אגרות הראי"ה כרך ב' עמ' כ'(.

מכעס:  להימנע  יש  לסובלנות  מקום  שאין  במקום  וגם 
"מצד ההשגה העליונה אין שום כעס וקפידא, שהרי רואים 
שהכל משמש להתכלית הנרצית והטוב הגמור. אמנם אי 
אפשר להיות מונהג כולו ע"פ זאת ההשגה ע"כ יש מקום 
לקפידא, ומ"מ צריך להיות מושפע לעולם מהרעיון הנשא 
לערוג אל הטוב העליון בכל היכולת ושלא להתקצף משום 
משלמת....  היא  בעצמה  שהמניעה  מפני  וירידה,  מניעה 
דוקא עם רוממות ההשגה אדם סר מן הרע בכל לב ורודף 
זזה ממנו  שאין מנוחת נפשו  נפש, אלא  בכל  אחר הטוב 
אפילו רגע, מפני הבטחון הגדול שלו על התכלית הגדולה 
היוצאת אפילו מכל המניעות וכל המפריעים. וכשיש דעת 
רחבה יש ג"כ סבלנות אדירה, והדעה מתרחבת והולכת עד 
הרב  מסביר  וכך  קל"ט(.  י"ג  )פנקס   ." הכל  את  שכובשת 
מדוע משה לא נכנס לארץ וכן דוד לא בנה את המקדש 
את  לבנות  הורשה  שלמה  ורק  רבות  מלחמות  נלחם  כי 
המקדש: "משה רבינו ע"ה שהיה דעת הכללית של ישראל 
לא היה ראוי לשום קפידא, והדיבור הנח היה פועל כל, 
אפשר  היה  ולא  הטבע...  כחות  על  פועל  שהיה  כשם 
שיכנסו לא"י, כי לפי הירידה היו צריכים להכניס ערך כ"ד 
של קפידא שהיה אח"כ תופס מקום גדול באומה, והיתה 
יוצאת מזה תגרת מלחמות בשביל כבישת הדעת, וזה אין 
ד'  דוד המע"ה שנלחם מלחמת  כי אפילו  ראוי לישראל, 
איש  שלמה  ע"י  דוקא  אבל  הבית...  לבנין  ראוי  היה  לא 
המנוחה... כי מצד המעלה אין שום כעס כי הכל הוא מלא 

עז ושלוה". 

בעת  ישראל  בארץ  בחיינו  לרגלנו  נר  תהיה  הרב  הדרכת 
לראש  הזיכרון  ליום  כרקע  נכתבים  הדברים  הגאולה, 

הממשלה שנרצח שחל בחודש מרחשוון.

הרב בניהו ברונר,
ראש בית המדרש במכללה האקדמית צפת

ונפלאה, לעולם לא נכון  ולדון לכף זכות את כל האדם, גם בדרך רחוקה  נכון לנו להרחיב את דעתנו, 
לשכוח, כי בכל מלחמה ממלחמות הדעות, אחרי שהתסיסה עוברת, מוצאים המבקרים בכל הצדדים גם 
אורות וגם צללים.                                                                                                   אגרות הראי"ה א' שנ"ד



 200 שנה  לחידוש היישוב היהודי בירושלים

קדושת ירושלים מאירה   בכל ארץ ישראל

ירושלים השלמה
דבר העורכת

עלון חודש מרחשוון פותח במאמר "200 
בירושלים  היהודי  הישוב  לחידוש  שנה 
רקע  מהווה  והוא  הגר"א"  תלמידי  ע"י 
משרד  שקבע  השנתי  לנושא  ופתיחה 
החינוך לשנה זו "חמישים שנה לאיחוד 
יוקדשו  הבאים  העלונים  ירושלים". 
ומורשתו  הרב  במשנת  שונים  להיבטים 

סביב הנושא.

19 שנים של  אייר תשכ"ז, לאחר  בכ"ח 
שוחררה  העתיקה  העיר  וגעגוע,  ניתוק 
 - יחדיו  לה  חוברה  השלמה  וירושלים 
"חזרנו אל  יהודי.  משאת הנפש של כל 
טרם  אך  ולכיכר",   לשוק  המים  בורות 
הבית.  בהר  הקורא  השופר  אל  חזרנו  
)האם החמצנו את ההזדמנות שנקרתה 
לנו לאלוקים פתרונים(. ממדי השמחה, 
הזיקה והקשר העמוק של יהודי העולם 
הריחוק  למרות  למשוער  מעל  הפתיעו 
בין  לפעום  החלה  חדשה  רוח  והנתק, 
היהודים בעולם כולו, גלי העליה לארץ 
הדהימו את כולנו, יהודי רוסיה הנדחים 
החלו לעלות אף הם. חשנו כולנו כי פקד 
ה' את עמנו והגאולה כאן ועכשיו.  כולנו 
נפעמים מקצב ההתפתחות שחל בארץ 

מכל הבחינות. 

היא  ישראל  שמדינת  למרות  ואעפי"כ 
ישראלי  קיימת, הסכסוך הערבי  עובדה 
על  בבעלותנו  מכיר  ואינו  עמוק  הינו 
בימים  רק  נגדנו.  העולם  אומות  הארץ, 
אונסקו  כיצד  שוב  נוכחנו  ממש,  אלו 
האחראי לחינוך תרבות ומורשת, ארגון 
א-פוליטי לכאורה, יוצא בהכרזה מבישה 
משוועת  היסטורית  בורות  המפגינה 
היהודים  לנו  כי  לשמה,  ואנטישמיות 
הבית  להר  לירושלים,  וזיקה  קשר  אין 

ולכותל.

שעומדים  והאתגרים  הקשיים  לנוכח 
מולנו, ניתן לשאוב עידוד מדברי הגר"א 
המובאים  בספר "קול התור": "יש לדעת 
מראש כי א"י נקנית ביסורים, אבל בזה 
היא נקנית ממש. עקבות משיחא באות 
בהפרעות ומכשולים מצד שרו  של עשו 
אבל  הערב-רב,  שר  ארמיליוס  ע"י  וגם 
לכן  יוסף,  של  שרו  בידי  נופל  בסופו 
חלילה לנו לסגת אחור במשהו אם יהיה 
מכשלה  איזו  קושי,  איזה  וחלילה  חס 
בדרך עבודתנו, עלינו להיות בטוחים כי 
דוקא ממנו יעקב יוושע ומן המיצר נגיע 

למרחביה".אמכי"ר.

העתיקה,  ירושלים  של  לשחרורה  שנה   50 חוגגים  אנו  השנה 
לחידוש  ה-200  שנת  גם  זו  כי  לזכור  עלינו  לכך  קודם  אולם 
היישוב היהודי בירושלים על ידי תלמידי הגר"א. בבניין ירושלים 
ובני משפחותיהם  את הדרך לקירוב  ראו מאות תלמידי הגר"א 
התלמוד:  השלישית, כמאמר  ציון  שיבת  ראשית  ואת  הגאולה 

"כשתהא ירושלים נבנית בן דוד בא" ) מגילה יז(.
הגאון ר' אליהו מווילנה )הגר"א( היה הסמכות התורנית החשובה 
ביותר ביהדות אשכנז באלף השנים האחרונות. כשרונותיו הבלתי 
רגילים, זכרונו הפינומנלי, חכמתו הרבה ושליטתו המוחלטת בכל 
כוללת  בתפיסה  הכלליים,  והמדעים  היהדות  של  הרוח  אוצרות 
ופרטנית כאחת - כל אלו העצימו את דמותו כבעלת שיעור קומה 
לגאולת  הדרך  בהתווית  אלוהית  שליחות  וכנושא  על-אנושי, 

ישראל הריאלית. 

בעת  ישראל  תולדות  על  מווילנה  הגאון  של  המכריע  רישומו 
ההיסטורית  המשמעות  את  בתפיסתו  לביטוי  באה  החדשה 
גאולת  את  לקדם  יש  שבאמצעותם  הדרכים  ואת  התקופה,  של 
ישראל. בסמכותו הכריזמטית ביטל הגר"א את הגישה המסורתית 
הפסיבית, המצפה לנס משמים בתהליך הגאולה והמבוססת על 
ולא  יעלו בחומה  האיסורים הידועים כ"שלש השבועות": "שלא 
פעילות  מתלמידיו  ותבע  באומות,  ימרדו  ולא  הקץ  את  ידחקו 
יישוב  לארץ-ישראל,  עלייה  של  הטבע"  "בדרך  יזומה  אקטיבית 

הארץ, ובעיקר בנין ירושלים.

לארץ-ישראל  נפוליון  ומסע   1789 הצרפתית של שנת  המהפכה 
בשנת 1799 ובעיקר פרסום הצהרתו על זכותו של העם היהודי 
הגר"א  תלמידי  ידי  על  נתפסו  ההיסטורית,  למולדתו  לשוב 
ישראל  עם  במצב  שחל  הדרמטי  לשינוי  היסטוריות  כהוכחות 
האנושית,  בהיסטוריה  שינויים  של  זה  רושם  תחת  בעולם. 
אלוקית  שליחות  נושא  אכן  שהגר"א  האמונה  אצלם  נתחזקה 
לקידום גאולת ישראל, ובעקבותיה החלה עלייתם לארץ-ישראל. 
511 ]![ עולים מקרב משפחות תלמידי הגר"א הגיעו לארץ-ישראל 
ואחר- בגליל  מושבם  את  קבעו  תחילה  עלייה.  גלי  בשלושה 
היו  העולים  בין  מצוקה.  עליית  זו  היתה  לא  בירושלים.  גם  כך 
מנכבדיה, מלמדניה ועשיריה של יהדות ליטא. עליה זו היתה חלק 
מהתעוררות משיחית שפקדה את עם ישראל לקראת שנת הת"ר 
אחרים שעלו  יהודים  אלפי  מעלייתם של  בהבדל  אולם   ,)1840(
אותה עת לארץ-ישראל מרחבי האימפריה העות'מאנית, על מנת 
דבקו  אחת,  בבת  נס,  בדרך  המשיח שתארע  לביאת  בה  לצפות 
תלמידי הגר"א בתפיסה, כי הגאולה הינה כאמור, תהליך היסטורי 

וכי על-כן יש לקדם אותה על-ידי עשיה אנושית. 

בארץ- הגר"א  תלמידי  בו  שנקטו  הראשון,  הפעילות  תחום   
שקיבלו  לאחר   1816 בשנת  ירושלים'.  ל'בניין  קשור  ישראל, 
פירמאן על ביטול החובות מתקופת ר' יהודה חסיד, ביססו את 
את  מחדש  לבנות   - מטרה  לעצמם  הציבו  במקום,  התיישבותם 
'חצר האשכנזים', הלוא היא חצר חורבת ר' יהודה חסיד כסמל 
במוסדות  נאבקו  שנה  במשך עשרים  העיר.  בניינה של  לחידוש 
האיסלם  חוקי  כנגד  ובעיקר  העות'מאניים  והשלטונות  'הווקף' 
]"תנאי עומר"[ שאסרו על בניין בתי כנסת בעיר. למרות תשלומי 
השונות,  השלטון  ברמות  לפקידים  ומכופלים  כפולים  שלמונים 
ולמרות הלחץ שהפעילו על שגרירי המעצמות בקושטא, הם לא 

הצליחו לקבל את הרשיון )פירמן( לבניין המקום.  

עלי  מוחמד  של  שלטונו  בתקופת   ,)1836( תקצ"ו  בשנת  רק   
הגר"א,  תלמידי  הצליחו  בארץ-ישראל,  מצרים[  של  ]שליטה 
בערמה רבה, להשיג את הרשיון לבניית 'החצר' ולחנוך בית-מדרש 
קטן שהקימו במקום. מאחר ומוחמד עלי ביקש לזכות בלגיטימציה של 
מעצמות המערב הם הציעו לסייע בידו לזכות בסיוע כלכלי מצד בית 

שושנה רייך



 200 שנה  לחידוש היישוב היהודי בירושלים

נושאקדושת ירושלים מאירה   בכל ארץ ישראל
החודש

רוטשילד תמורת הרישיון לבנות את החצר, ומשהשיגו זאת 
וביטלו  דגאולה']![  'אתחלתא  כעל  האירוע  על  הכריזו  הם 
בית-המקדש,  חורבן  על  באבל  הקשורים  אחדים  מנהגים 
קומי"  "התנערי מעפר  ואמירת  "תיקון חצות"  כמו אמירת 

בתפילת קבלת שבת .

הגר"א,  תלמידי  מקרב  אחרת  קבוצה  ניסתה  במקביל,   
הסנהדרין,  ומוסד  'הסמיכה'  את  לחדש  בצפת,  שישבה 
'עשרת  את  לחפש  שליח   ,)1830( תקצ"א  בשנת  ושלחה 
השבטים' במדבריות תימן, מתוך אמונה  כי מוסד הסנהדרין 
נשתמר אצלם  וכי הם  "סמוכים" מפי "סמוכים" עד משה 
רבנו, אשר על כן אפשר יהיה לחדש באמצעותם את סמיכת 

בארץ- הסנהדרין  חכמי 
את  בכך  ולקדם  ישראל 
תהליך הגאולה.   תחום 
קשור  נוסף,  פעילות 
קיום  את  בתפיסתם 
התלויות  'המצוות 
המקרב  כגורם  בארץ' 
סמוך  כבר  הגאולה.  את 
תק"ע  בשנת  לעלייתם, 
תלמידי  רכשו   ,)1810(
צפת  בסביבות  הגר"א 
חקלאיות  אדמות 
כוונה  מתוך  מעובדות 
את  על-ידי-כך  לקיים 
התלויות  'המצוות 
בארץ'. אחר כך, בתקופת 
שלטונו של מוחמד עלי 
כאשר   ,)1831-1840(
מונטיפיורי  משה  ביקש 

מיהודי  חלק  ולהעביר  בגליל  חקלאיות  קרקעות  לרכוש 
הארץ להתיישבות כפרית - נעשה הדבר בעצה אחת עם  

תלמידי הגר"א בארץ-ישראל. 

 אולם עיקר פעילותם של תלמידי הגר"א היתה בירושלים. 
בשנת 1837 אירע רעש אדמה בגליל, והערים צפת וטבריה 
הגיע  היהודיים  ההרוגים  מספר  לחלוטין.  כמעט  נהרסו 
לארץ  העולים  רוב  נאלצו  זה  אירוע  מאז  נפשות.  ל-2016 
נבנתה  צפת  של  מ"חורבנה  וכך  בירושלים,  להתיישב 
בצורה  וצמחה  התפתחה  היהודית  ירושלים  ירושלים". 
יהודים  ביותר. מחמת העדר בתים למגורים רכשו  מהירה 
נכסים ברובע המוסלמי ומפת ההתיישבות היהודית בעיר 
להשיג  מונטיפיורי  משה  הצליח   1855 בשנת  התרחבה.  
"בית  מהסולטן את הרשיון לבנות את בית-הכנסת הגדול 
נסתיימה  יהודה חסיד, שבנייתו  ר'  יעקב" שבחצר חורבת 
רק בשנת 1864. מאז שבה 'החצר' והיתה למרכז החיים של 
העדה האשכנזית בירושלים, היא משכה אליה מאות רבות 
של עולים שהפכו לרוב בקרב תושבי העיר ועלו במספרם 
זה  יהודי  רוב  יחד.   גם  והנוצרים  המוסלמים  מספר  על 
עצם  עד  ונמשך  לערך   1864 שנת  מאז  התחיל  בירושלים 

היום הזה.  

 )1840(  במקביל להתעוררות המשיחית לקראת שנת ת"ר 
התעוררו  המסורתית,  ביהדות  ניכרים  חלקים  שהקיפה 
פרוטסטנטיים  נוצריים  חוגים  בקרב  גם  משיחיות  ציפיות 
לקראת אותו מועד )שנת 1840(. הללו האמינו, כי הנבואות 
בטרם  להתממש  חייבות  ישראל  וגאולת  'שיבת-ציון'  על 

כי  האמינו,  עוד  האנושות.  גאולת  תחל 
על אומות העולם מוטלת אחריות לקחת 

לעם  ולסייע  'שיבת-ציון'  בתהליך  חלק 
)"והיו  ההיסטורית  מולדתו  אל  לשוב  ישראל 

כאשר  והנה,  חומותיך..."(   נכר  בני  ובנו  אומנייך  מלכים 
החלה תנועת העלייה ההמונית של יהודים אל ארץ-ישראל 
בראשית המאה ה-19, ראו בכך גם תיאולוגים נוצריים , את 

ראשית התגשמותו  של תהליך הגאולה.   

חשיבות  רב  גורם  הוו  אלו  קשרים  כי  התברר,  בדיעבד   
באשר לעתידו של הישוב היהודי בארץ-ישראל.  השפעתם 
של ראשי החברה הלונדונית על קובעי המדיניות הבריטית 
בשנות ה-40 של המאה 
את  הכריעה  ה-19 
ארץ-ישראל  של  עתידה 
המעצמות  בוועידת 
האירופאיות,  הנוצריות 
בלונדון  שהתקיימה 
של  הצעתה   .)1840(
את  להחזיר  בריטניה 
לארץ- התורכי  הסולטן 
נתון  בעודו  ישראל, 
תחת חסותה והשגחתה 
ארץ- את  הותירה   -
ישראל כאופציה פתוחה 
היהודים  שיבת  להמשך 
בזמן  בו  לארצם. 
את  בריטניה  הכשילה 
המעצמות  של  התכניות 
את  להפוך  האחרות 
ארץ-ישראל לממלכה נוצרית או למדינה עצמאית בראשות 
מתקבלות,  היו  אילו  אלו,  מפתות  הצעות  עלי.  מוחמד 
עלולות היו לשים קץ להמשך תהליך שיבת -ציון.  תהליך 
זה יגיע לשיאו בשנת 1917 כאשר שר החוץ של בריטניה 
הלורד בלפור  יעניק לעם היהודי את "הצהרת בלפור" על 
זכות היהודים להקים בארץ ישראל בית לאומי. הכרזה זו 

כידוע תכונה  על ידי הראי"ה קוק כ"אתחלתא דגאולה".

הבלתי  ופעילותם   – הגר"א  תלמידי  של  האידיאולוגיה    
נלאית לקדום  הגאולה על-ידי בניין ירושלים - הביאה בין 
היתר למאמץ האדיר שהושקע בבנין השכונות הראשונות 
של ירושלים מחוץ לחומות, להתיישבות החקלאית בפתח-
תקוה, לגיוס תמיכה כספית של יהודי העולם, גיוס תמיכה 
ממושג  "ארץ-ישראל"  להפיכת  המעצמות,  של  פוליטית 
ערטילאי, מושא של תפילות וחלומות, למציאות ממשית, 
ומכוחה  ציון'  'חובבי  לפעול  היו  יכולים  שעליו  למסד 
התקיימה גם פעילות התנועה הציונית, עד להקמת המדינה 
שחרור ירושלים לפני חמישים שנה הוא נדבך  ועד בכלל. 
נוסף בתהליך הגאולה ובקשר המתמשך במשך מאות שנים 
בין העם היהודי לבירתו הנצחית.  בעת החדשה הוא מתחיל 
במהפך האידיאולוגי והריאלי שהציגו תלמידי הגר"א לפני 

מאתיים שנה ביחס לבניין ירושלים , ואידך זיל גמור.

דר' אריה מורגנשטרן
ירושלים



רוממות התשובה של ראש השנהרוממות התשובה של ראש השנה

 
________

הגאון רבי אליהו מוילנה והראי"ה - זכר צדיקים לברכה
הגר"א נולד בליטא, ט"ו ניסן ת"פ )1720( נפטר בוילנה י"ט תשרי  תקנ"ח)1797(

מחיי 
הראי"ה

רבי אליהו מוילנה מכונה 
דמותו  "הגאון".  כל  בפי 
הנערצת הקנתה לו מעמד 
סמכותי ובלתי מעורער, על 
דיין,  או  כרב  לכהן  שסרב  אף 
ואף לא שימש כראש ישיבה. בהתמדה 
עצומה הקדיש את זמנו בלימוד התורה 
על ענפיה, לילות כימים עסק בתלמודו  
היו  ואלו  ביממה  שעתיים  לישון  ונהג 
הוא  שעות.  חצאי  ארבעה  על  פרושים 
נחשב לאחד מגדולי חכמי ישראל שבכל 
הדורות, והיה פוסק, פרשן ומקובל ובעל 
בחכמות  ואף  היהדות  תחומי  בכל  ידע 
חיצוניות. השפעתו היתה  רבה על בני 

דורו והשלכותיה לדורות.

החזון איש כתב עליו: "אנו מתייחסים לגר"א  בשורה של 
והרמב"ם,  הגר"א שנתגלה  רב אשי  עזרא,  רבנו,  משה 
שלא  במה  שהאיר  לכך  מעותד  כקדוש  ידו  על  תורה 
הואר עד שבא ונטל חלקו  והוא נחשב אחד מהראשונים 
מדרגתו ברוח הקודש, ביגיעתו ובבקיאותו בעיון העמוק 
לצייר  כלל  אי אפשר  בידינו  בכל התורה המצויה עתה 
את אפשרותם, בשל הערצה זו כונה  בפי יהדות ליטא 

הגאון בלבד".

הראי"ה  שמרן  המופלאים   האישים  אחד  היה  הגר"א 
לאורן. מרן הראי"ה עסק בתורת  והלך  דבק בהליכותיו 
הנגלה של הגר"א, ואף היה בקיא בכתבי הקבלה שלו. 
למד  הוא  בזוימל,  רבנותו  בתקופת  צעיר,  בהיותו  עוד 
קבלה מתלמיד הגר"א וממשיך דרכו  המקובל ר' שלמה 
עליאשאוו בעל לשם שבו ואחלמה. הגר"י הוטנר שהיה 
בכל  הגר"א  איש  היה  "הרב  אמר:  הרב  מרן  אל  מקורב 

מהותו!"

הגר"א  באורי  על  אליהו"  "באר  הספר  את  חיבר  הרב 
לחושן-משפט ועל הלכות דיינים. בזכות באורו זה נתגלה 
הרב כתלמיד מובהק של הגר"א בשיטת למודו, העמקתו 
מלצר  זלמן  איסר  ר'  הגאון  והברור.  הביאור  וברוחב 
התפעל  ושיבח מאוד את דרך באוריו הרחבים והמאירים 
של הראי"ה, כשהובאו דבריו הנלהבים לאזני הרב, גילה 
"כשעסקתי  ואמר:  הכמוסות  תחושותיו  את  הרב  מרן 
בפרוש דברי הגר"א, הרגשתי כאילו אני יושב במחיצתו 
ומשמש לפניו, מגיש לו את הספרים, הבבלי והירושלמי, 
המשיך  דומעות  ובעיניים  ראשונים...",  ושאר  הרמב"ם 
ואמר: "תהילה לאל על המעט שזכיתי לשמש את רבנו 

הגר"א...".

נציג שתי אנקדוטות המלמדות על יחסו המיוחד של מרן 
הרב לגר"א:

שמחת בית השואבה היתה נערכת  בסוכת הרב  ביום 
פטירתו של הגר"א בחוה"מ סוכות )י"ט תשרי( ומאז ועד 
היום נמשכת מסורת זו בישיבת מרכז הרב לחגוג ברוב 

עם לע"נ הגר"א זצ"ל.

הרב  שבבית  האורחים  חדר  קיר  על 
והראשונה  רבנים,  תמונות  תלויות  היו 
הגר"א  תמונת  היתה  התמונות  בשורת 
כדרכו  בתפילין  עטור  יושב  הוא  בה 
)לפני  תלמודו.  בזמן  בקביעות  בקודש 
שנים ספורות, ביוזמת הנהלת בית הרב, 
ושיקום  שמור  תהליך  עברה  התמונה 
ישראל  במוזיאון  לשמור  האגף  ע"י 
והיא  אתרים,  לשמור  החברה  בחסות 

מוצגת היום בבית הרב(.

אסון  הארוכה  בגלות  ראה  הגר"א 
אחדות  וחוסר  פרוד  לפיזור,  שהביא 
בעם. להשקפתו האחדות בעם תבוא על 
תקונה על ידי קבוץ הגלויות לארץ ישראל, 

ורק בכוחה של א"י להביא לאחדות העם.

הגר"א בהשפעתו העצומה על תלמידיו הביאם לנטוש 
את הגלות  ולעלות לא"י ליישבה, לבנותה, לעבוד את 
אדמתה ולקיים בה את המצוות התלויות בארץ על מנת 

להחיש את הגאולה.

ארץ"  "מוסדי  )בקונטרס  זצ"ל  חרל"פ  הגרי"מ  כתב  וכך 
ירושלים תשי"א(:

"יד ד' הייתה אל אליהו )הגר"א ז"ל(, להכין את עם הקודש 
והמקדש,  הקודש  ארץ  ולנחלתם,  לארצם  לשיבתם 
לעשות את כל ישראל לחטיבה אחת ויעשו כולם אגודה 
אחת לעשות רצון אביהם שבשמים, ולתקן כל מה שפגמו 
בארץ חמדה. הוא הבין, כי מחמת מיעוט הדבקות בארץ 
חסרה  בפרט,  ירושלים  הקודש  ובעיר  בכלל  הקודש 
בישראל ההתאחדות ועל כן לא נח ולא שקט רבינו הגר"א, 
זכותו תגן עלינו, לעורר את תלמידיו ומכיריו לשוב לארץ 
ישראל, ודוקא לירושלים, למען יהיו כל ישראל לחטיבה 
אחת, ויתקיים בהם ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שכן 
כל גילוי של אמת צריך שיהיה מאיר בכבודו דרך צנורות 

כללות התורה וכללות ישראל וארץ ישראל".

הרב מ"צ נריה )בספרו בשדה הראי"ה( כתב על  תפישת 
עולמו ודרכו של מרן הראי"ה: "יסוד אהבת הבריות נעוץ 
של  זה  עיקר  הבורא.  אחדות  האחדות,  באהבת  אצלו 
היהדות משתרע בכל השקפת עולמו של מרן הרב זצ"ל, 
וכל מה  ידיו של הקב"ה,  כולה היא מעשה  כל ההוויה 
יותר,  בהם  מתגלה  האחדות  מתעלים,  ההוויה  שחלקי 
ולפיכך האחדות מתגלה בישראל עם-ד', בשבתו בארצו 

נחלת- ד'.

...כשגלו ישראל מארצם, נתקו ממקור אחדותם, לפיכך 
להתרומם  יכלו  לא  הם  שונים.  פירודים  בהם  נתגלו 
מחשבה  זרם  וכל  בו,  פועלת  שהאחדות  הגובה  לאותו 
עמד בפני עצמו, אולם עכשיו בשוב בנים לגבולם, רוח 
להשלים  קרוא  וישראל  בפעולתו,  שוב  מתחיל  אחדות 
בין כל הניגודים ולאחד בקרבו את הרמב"ם ורבי יהודה 
הלוי, את הגאון מווילנא והבעל שם טוב, את ר' ישראל 
סלנטר והרש"ר הירש, ולבסוף את ישיבת 'עץ חיים' ואת 

דגניה...".

שושנה רייך, בית הרב


