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 "דבס
 ולתמידמאז  – חברון

 נבון ואיזמ ברה
 

 ~ אברהם ~
  יח-פרק יג, ידבראשית 

)יד( ַויֹקָוֹק ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפֶרד לוט ֵמִעּמו ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָּמֹקום ֲאֶשר ַאָתה ָשם 
ם: )טז( ָצֹפָנה ָוֶנְגָבה ָוֵֹקְדָמה ָוָיָּמה: )טו( ִכי ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ֹרֶאה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עולָ 

 ַשְמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִאם יּוַכל ִאיש ִלְמנות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַגם ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה: )יז( ֹקּוםוְ 
א ֲאֶשר ְמֵר ִהְתַהֵלְך ָבָאֶרץ ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה ִכי ְלָך ֶאְתֶנָנה: )יח( ַוֶיֱאַהל ַאְבָרם ַוָיבֹא ַוֵיֶשב ְבֵאֹלֵני מַ 

רֹון ֶחבְּ  ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח ַליֹקָוֹק: פ בְּ
 

  "ם בראשית פרק יג פסוק יחמלבי
 כיון שניתן לו רשות להתישב בכ"מ: בחברוןויאהל. ע"י דבור הזה עֹקר אהלו ממֹקום זה והתישב 

 
  דבר בראשית פרק יג פסוק יחהעמק 

 בואו ֹקבע אוהלים לדירת עראי:ויאהל אברם וגו'. התהלך בארץ ובכל מֹקום 
 ויבא. משוט בארץ והתהלך בה:

 :וישב. בקבע
 

  "ר הירש בראשית פרק יג פסוק טזרש
כאילו אין מספר לזרע אברהם. הן  -כעפר הארץ. יש להסתפֹק, אם פשוטו של המֹקרא כמשמעו, 

ואין שבח ישראל ברוב המונם: "לא מרבכם... כי אתם המעט"  -ישראל נמנו פעמים רבות, 
ייתכן, שזה שבחו של עם אברהם: דומה, שאין לך אומה, שכל בניה יצאו מאב ... )דברים ז, ז(. 
. משפחת ישראל היא "משפחה" אחת וכולו -ד היה אברהם, וממנו יצא המון עם רב אחד; אך אח

 ... הגדולה שבמשפחות תבל.
 

  כ-פרק כג, אבראשית 
ַבע ִהוא)ב( ַוָתָמת ָשָרה  ... ַית ַארְּ ִקרְּ רֹון בְּ  ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסֹפד ְלָשָרה ְוִלְבֹכָתּה: ֶחבְּ

על שם ארבעה זוגות שנֹקברו שם איש ואשתו אדם וחוה, אברהם ...  -ארבע בֹקרית )ב( רש"י 
 ושרה, יצחֹק ורבֹקה, יעֹקב ולאה:

ֵפָלה)יט( ְוַאֲחֵרי ֵכן ָֹקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ָשָרה ִאְשתו ֶאל ...   ֵדה ַהַמכְּ ָעַרת שְּ רֹוןַעל ְפֵני ַמְמֵרא ִהוא  מְּ  ֶחבְּ
 ָֹקֶבר ֵמֵאת ְבֵני ֵחת: ס ַלֲאֻחַזתַהָשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶשר בו ְלַאְבָרָהם  ַוָיָקםְבֶאֶרץ ְכָנַען: )כ( 

 
 ~ דוד ~

  ה-שמואל ב פרק ב, א
ַחת ָעֵרי ְיהּוָדה ַויֹאֶמר ְיֹקָוֹק ֵאָליו ֲעֵלה ַויֹאֶמר ַוִיְשַאל ָדִוד ַביֹקָוֹק ֵלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ְבַא ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן א( )

ֹרָנהָדִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה ַויֹאֶמר  : )ב( ַוַיַעל ָשם ָדִוד ְוַגם ְשֵתי ָנָשיו ֲאִחיֹנַעם ַהִיְזְרֵעִלית ַוֲאִביַגִיל ֵאֶשת ָנָבל ֶחבְּ
בּוִוד ִאיש ּוֵביתו ַהַכְרְמִלי: )ג( ַוֲאָנָשיו ֲאֶשר ִעּמו ֶהֱעָלה דָ  רֹוןְבָעֵרי  ַוֵישְּ : )ד( ַוָיֹבאּו ַאְנֵשי ְיהּוָדה ֶחבְּ

חּו ָשם ֶאת ָדִוד  שְּ ֶמֶלְך ַוִימְּ  ַעל ֵבית ְיהּוָדה ַוַיִגדּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ַאְנֵשי ָיֵביש ִגְלָעד ֲאֶשר ָֹקְברּו ֶאת ָשאּול: סלְּ
 

 ~ חזרה ~
 

 16ההמאה 
 "אברהם אבינו(, בונה ביה"כ "1540מייסד העיר ) – מלכיאל אשכנזי ומגורשי ספרדרב  •

 (ֹקבלה)מרכז ללימוד 

 , רב חברון(ֹקבלה ומוסר"ראשית חכמה" ) –אליהו די וידאש רב  •

 (נהשהמ" )על מלכת שלמה" –שלמה עדני רב  •
 
 17המאה ה

 ספרים 50, רב חברון, המפה"על "חברון ששם  "רשד –אליעזר בן ארחה רב  •

  (על א"ידגש ) "חסד לאברהם" – יאברהם אזולארב  •

 גדוליםשו"ת אורים  – אזולאי אברהם רבשל  נכד)אברהם ישראל זאבי רב  •
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 18המאה ה
 [חיים דוד אזולאי )חיד"א(רב ] •

 לחברוןאיזמיר  – אלפנדרירב אהרן  •

 , רב חברון(היתר מכירה) המרשו"ת שמן  – רב מרדכי רוביו •
 
 19המאה ה

  חב"ד •
o " (1815) סד ישיבהילישולח משפ' סלונים ותלמידים  -רבי" מיטלער רב דוב בער 
o  (1850מנוחה רחל סלונים בת רב דב בער )שולח  - מנדל "צמח צדֹק"רב מנחם 
o  ספרדיםמהפכנית: אשֹקנזים+"אדמורית",  –מנוחה רחל סלונים 

הגשמה משיחית, רואה הרמוניה בחברון כ, כוכב בין לאומי, ציוןמבשר  – יהודה ביבאסרב  •
 ענֹקיתמביא ספרייה 

 ענֹקיתמביא ספרייה  , , רב חברוןכרכים( 18) שו"ת שדה חמד –חיים חזֹקיהו מדיני רב  •
 
 20המאה ה

 וֹקבלה(, רב חברוןהלכה ) "אליהו תזיכרונו" –אליהו סוליימן מני רב  •

 רב חברון"ממני פריך",  –סוליימן מנחם מני רב  •
 "האדם:"גדלות מוסר סלבודֹקה,ישיבת מייסד  –" סבא מסלבודֹקהנתן צבי פינֹקל ה"רב  •

o  :ישיבת חברון( ם-יב חברון <<בסלבודֹקה ישיבת מייסד  - רב יחזֹקל סרנאתלמידו( 

 נרצחים, סוף הישוב 67 – תרפ"ט •

  תוהמדרגה השביעירב גורן  -ששת ימים  •

  ביה"כ אברהם אבינווחנוכת טבגר פרופ'  •
  16ה והחזרת ספרי תורה מהמאה

 
 

 
 
 

 ~ סמלמחברון ~ 
 

 הרמוניה בין עדות – ישראלעם  •

 יסוד הנחלה – ישראלארץ  •

 משנה, ֹקבלה, הלכה, מוסר – ישראלתורת  •
 

 : עם ישראל בארץ ישראל ע"פ תורת ישראלחברון
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