בס"ד

חברון – מאז ולתמיד
הרב מואיז נבון
~ אברהם ~

בראשית פרק יג ,יד-יח
(יד) וַיֹקוָֹק ָאמַ ר ֶאל ַאבְ ָרם ַאחֲ ֵרי ִהפ ֶָרד לוט מֵ עִ ּמו שָ א נָא עֵ ינֶיָך ְּור ֵאה ִמן הַ ּמָ ֹקום אֲ שֶ ר ַא ָתה שָ ם
צָ ֹפנָה ָונֶגְ בָ ה ו ֵָֹק ְדמָ ה ָויָּמָ ה( :טו) כִ י ֶאת כָל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָתה ר ֶֹאה לְָך ֶא ְת ֶננָה ּו ְלז ְַרעֲָך עַ ד עו ָלם( :טז)
וְ שַ ְמ ִתי ֶאת ז ְַרעֲָך ַכ ֲעפַר הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִאם יּוכַל ִאיש ל ְִמנות ֶאת ֲעפַר הָ ָא ֶרץ גַם ז ְַרעֲָך יִּמָ נֶה( :יז) ֹקּום
ִה ְתהַ לְֵך בָ ָא ֶרץ ל ְָא ְרכָּה ּול ְָר ְחבָ ּה כִ י לְָך ֶא ְת ֶננָה( :יח) ַויֶאֱ הַ ל ַאבְ ָרם ַויָב ֹא ַויֵשֶ ב בְ ֵאֹלנֵי מַ ְמ ֵרא אֲ שֶ ר
בְּ חֶ בְּ רֹון ַויִבֶ ן שָ ם ִמזְ בֵ חַ לַיֹקוָֹק :פ
מלבי"ם בראשית פרק יג פסוק יח
ויאהל .ע"י דבור הזה עֹקר אהלו ממֹקום זה והתישב בחברון כיון שניתן לו רשות להתישב בכ"מ:
העמק דבר בראשית פרק יג פסוק יח
ויאהל אברם וגו' .התהלך בארץ ובכל מֹקום בואו ֹקבע אוהלים לדירת עראי:
ויבא .משוט בארץ והתהלך בה:
וישב .בקבע:
רש"ר הירש בראשית פרק יג פסוק טז
כעפר הארץ .יש להסתפֹק ,אם פשוטו של המֹקרא כמשמעו - ,כאילו אין מספר לזרע אברהם .הן
ישראל נמנו פעמים רבות - ,ואין שבח ישראל ברוב המונם" :לא מרבכם ...כי אתם המעט"
(דברים ז ,ז) ... .ייתכן ,שזה שבחו של עם אברהם :דומה ,שאין לך אומה ,שכל בניה יצאו מאב
אחד; אך אחד היה אברהם ,וממנו יצא המון עם רב  -וכולו "משפחה" אחת .משפחת ישראל היא
הגדולה שבמשפחות תבל... .
בראשית פרק כג ,א-כ
( ...ב) ו ַָתמָ ת שָ ָרה בְּ ִק ְּריַת ַא ְּרבַ ע ִהוא חֶ בְּ רֹון בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן ַויָב ֹא ַאבְ ָרהָ ם ל ְִספֹד לְשָ ָרה וְ לִבְ כ ָֹתּה:
רש"י (ב) בֹקרית ארבע  ... -על שם ארבעה זוגות שנֹקברו שם איש ואשתו אדם וחוה ,אברהם
ושרה ,יצחֹק ורבֹקה ,יעֹקב ולאה:
( ...יט) וְ ַאחֲ ֵרי כֵן ָֹקבַ ר ַאבְ ָרהָ ם ֶאת שָ ָרה ִא ְשתו ֶאל ְּמעָ ַרת ְּשדֵ ה הַ מַ כְּ ֵפלָה עַ ל פְ נֵי מַ ְמ ֵרא ִהוא חֶ בְּ רֹון
בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן( :כ) ַוי ָָקם הַ שָ דֶ ה וְ הַ ְּמעָ ָרה אֲ שֶ ר בו ל ְַאבְ ָרהָ ם לַאֲ חֻ זַת ָֹקבֶ ר ֵמ ֵאת בְ נֵי חֵ ת :ס
~ דוד ~

שמואל ב פרק ב ,א-ה
(א) ַוי ְִהי ַאחֲ ֵרי כֵן ַוי ְִש ַאל דָ וִ ד בַ יֹקוָֹק לֵאמֹר הַ ֶא ֱעלֶה בְ ַאחַ ת עָ ֵרי יְהּודָ ה וַי ֹאמֶ ר יְֹקוָֹק ֵאלָיו ֲעלֵה וַי ֹאמֶ ר
דָ וִ ד ָאנָה ֶא ֱעלֶה וַי ֹאמֶ ר חֶ בְּ ֹרנָה ( :ב) ַויַעַ ל שָ ם דָ וִ ד וְ גַם ְש ֵתי נָשָ יו אֲ ִחינֹעַ ם ַהיִזְ ְרעֵ לִית וַאֲ ִבי ַגיִל ֵאשֶ ת נָבָ ל
ְהּודה
הַ כ ְַר ְמלִי( :ג) וַאֲ נָשָ יו אֲ שֶ ר עִ ּמו הֶ ֱעלָה דָ וִ ד ִאיש ּובֵ יתו ַוי ְֵּשבּו בְ עָ ֵרי חֶ בְּ רֹון( :ד) ַו ָיבֹאּו ַאנְשֵ י י ָ
ַוי ְִּמ ְּשחּו שָ ם ֶאת דָ וִ ד לְּמֶ לְֶך עַ ל בֵ ית יְהּודָ ה ַויַגִ דּו לְדָ וִ ד לֵאמֹר ַאנְשֵ י יָבֵ יש גִ לְעָ ד אֲ שֶ ר ָֹקבְ רּו ֶאת שָ אּול :ס
~ חזרה ~
המאה ה16
• רב מלכיאל אשכנזי ומגורשי ספרד – מייסד העיר ( ,)1540בונה ביה"כ "אברהם אבינו"
(מרכז ללימוד ֹקבלה)
• רב אליהו די וידאש – "ראשית חכמה" (ֹקבלה ומוסר) ,רב חברון
• רב שלמה עדני – "מלכת שלמה" (על המשנה)
המאה ה17
• רב אליעזר בן ארחה – שד"ר ששם חברון "על המפה" ,רב חברון 50 ,ספרים
• רב אברהם אזולאי – "חסד לאברהם" (דגש על א"י)
• רב אברהם ישראל זאבי (נכד של רב אברהם אזולאי – שו"ת אורים גדולים
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המאה ה18
• [רב חיים דוד אזולאי (חיד"א)]
• רב אהרן אלפנדרי – איזמיר לחברון
• רב מרדכי רוביו – שו"ת שמן המר (היתר מכירה) ,רב חברון
המאה ה19
• חב"ד
 oרב דוב בער "מיטלער רבי"  -שולח משפ' סלונים ותלמידים לייסד ישיבה ()1815
 oרב מנחם מנדל "צמח צדֹק"  -שולח מנוחה רחל סלונים בת רב דב בער ()1850
 oמנוחה רחל סלונים – "אדמורית" ,מהפכנית :אשֹקנזים+ספרדים
• רב יהודה ביבאס – מבשר ציון ,כוכב בין לאומי ,רואה הרמוניה בחברון כהגשמה משיחית,
מביא ספרייה ענֹקית
• רב חיים חזֹקיהו מדיני – שו"ת שדה חמד ( 18כרכים) ,רב חברון ,מביא ספרייה ענֹקית
המאה ה20
• רב אליהו סוליימן מני – "זיכרונות אליהו" (הלכה וֹקבלה) ,רב חברון
• רב סוליימן מנחם מני – "ממני פריך" ,רב חברון
• רב נתן צבי פינֹקל ה"סבא מסלבודֹקה" – מייסד ישיבת סלבודֹקה ,מוסר":גדלות האדם"
 oתלמידו :רב יחזֹקל סרנא  -מייסד ישיבת סלבודֹקה בחברון >> בי-ם (ישיבת חברון)
• תרפ"ט –  67נרצחים ,סוף הישוב
• ששת ימים  -רב גורן והמדרגה השביעית
• פרופ' טבגר וחנוכת ביה"כ אברהם אבינו
והחזרת ספרי תורה מהמאה ה16

~ חברון מסמל ~
•
•
•

עם ישראל – הרמוניה בין עדות
ארץ ישראל – יסוד הנחלה
תורת ישראל – משנהֹ ,קבלה ,הלכה ,מוסר
חברון :עם ישראל בארץ ישראל ע"פ תורת ישראל
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