THE PEOPLE AND THE LAND

Zionist Leaders in Easy Hebrew

ָה ַרב ִהלֵּ ל ִר ְיבלִ ין ִמ ְשׁ ְקלֹוב וְ ַה ֵסּ ֶפר קֹול ַהתֹּור
ָה ַרב ִהלֵּ ל ִר ְיבלִ ין ִמ ְשׁ ְקלֹוב נֹולַ ד ַבּ ַתּ ֲא ִריְך ב’ ְבּ ִתּ ְשׁ ֵרי

ימי
יֹוסף יִ ְפ ַעל ִבּ ֵ
יח ֶבּן ֵ
יח ֶבּן ָדּוִ דָ .מ ִשׁ ַ
וּמ ִשׁ ַ
יֹוסף ָ
ֶבּן ֵ

ה’תקי”ח (ְ 16בּ ֶס ְפּ ֶט ְמ ֶבּר  )1757וְ נִ ְפ ַטר ְבּ ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ

יחא ,וְ ִענְ יָ נֹו הוּא ֵקרוּב ַהגְּ ֻאלָּ ה ַעל
ִע ְק ְב ָתא ִד ְמ ִשׁ ָ

ט’ ְבּ ִסיוָ ן ה’תקצ”ח (ְ 2בּיוּנִ י .)1838

עֹור ֶרת ַהנְ ָהגָ ה
יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶד ֶרְך ִט ְב ִעית ַה ְמּ ֶ

ָהיָ ה ִמ ְבּכִ ֵירי ַתּלְ ִמ ָידיו ֶשׁל ַהגָּ אֹון ִמוִּילְ נָ ה (הגר”א)

יח ֶבּן ָדּוִ ד
לֹוקית נִ ִסּית נִ ְס ֶתּ ֶרת .לְ ֻע ַמּת זֹאתָ ,מ ִשׁ ַ
ֱא ִ

וּלְ ִפי ָמס ֶֹרת ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ִר ְיבלִ יןִ ,בּ ְשׁנַ ת ה’תקמ”ב ()1782

יח ,וְ ִענְ יָ נֹו הוּא ַהגְּ ֻאלָּ ה ַע ְצ ָמהּ,
יִ ְפ ַעל ִבּימֹות ַה ָמּ ִשׁ ַ

נֹוכַ ח ַהגָּ אֹון ִמוִ ילְ נָ ה ֶשׁ ֵאין ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתֹו לַ ֲעלֹות לְ ֶא ֶרץ

ֶשׁ ָתּבֹוא ַעל יְ ֵדי ַמ ֲע ִשׂים ִעם נִ ִסּים גְּ לוּיִ יםַ .בּ ֵסּ ֶפר נִ כְ ָתּב,

יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַע ְצמֹו ,וְ ֶה ֱע ִמיד ֶאת ָה ַרב ִהלֵּ ל ְבּ ָראשׁוּת

יֹוסף,
יח ֶבּן ֵ
כִּ י הגר”א ָר ָאה ֶאת ַע ְצמֹו כְּ נִ יצֹוץ ָמ ִשׁ ַ

נוּעת ֲ
“חזֹון ִציֹּון” ֶשׁ ְתּיַ ֵסּד ֲעלִ יָּ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ְתּ ַ

וּמשּׁוּם כָּ ְך ָשׁלַ ח ֶאת
ֶשׁ ַתּ ְפ ִקידוֹ לִ ְדאֹג לְ ִבנְ יַ ן ָה ָא ֶרץִ ,

וּמ ַסר לֹו ֶאת “סֹודֹות ַהגְּ ֻאלָּ ה”ַ .על ִפּי ָמס ֶֹרת זֹוָ ,ע ַמד
ָ

ַתּלְ ִמ ָידיו לְ יַ ֵשּׁב ֶאת ָה ָא ֶרץ.

ָה ַרב ִהלֵּ ל ְבּרֹאשׁ ֲעלִ יַּ ת ַתּלְ ִמ ֵידי הגר”א לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִבּ ְשׁנַ ת תקס”ט (.)1908

ַעל ַאף ַהנֶּ ֱא ָמר ַבּ ַתּלְ מוּד ַבּ ְבלִ י ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ֻסכָּ ה ַ(דּף
יֹוסף ֶשׁיֵּ ָה ֵרג
יח ֶבּן ֵ
נ”בַ ,עמּוּד א’) כִּ י נִ גְ זַ ר ַעל ָמ ִשׁ ַ

ֶאת ֶשׁלָּ ַמד מהגר”א אֹודֹות ַתּ ֲהלִ יכֵ י ַהגְּ ֻאלָּ ה ַעל ִפּי

וּמגֹוגַ ,על ִפּי הגר”א ְבּ ֵס ֶפר קֹול ַהתֹּור
ְבּ ִמלְ ֶח ֶמת גֹּוג ָ

ָחכְ ַמת ַה ַק ָבּלָ הָ ,ע ַרְך ָה ַרב ִהלֵּ ל ְבּ ֵס ֶפר “קֹול ַהתֹּור”.

גְּ זֵ ָרה זֹו ֻבּ ְטּלָ ה ִבּזְ כוּת א ֶֹרְך ַהגָּ לוּתִ ,בּנְ יַ ן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,

ִפּ ְרסוּמֹו ָה ִראשֹׁון ֶשׁל ַה ֵסּ ֶפר ָהיָ ה ִבּ ְשׁנֹות הֶ 20-שׁל

יעה זֹו ֶשׁל הגר”א
לֹּותינוּ ְבּ ַעד ַחיָּ יוְ .ק ִב ָ
יח ְוּת ִפ ֵ
ֶח ְבלֵ י ָמ ִשׁ ַ

ַה ֵמּ ָאה ה.20-

יֹוסף ַחי” ִהנָּ הּ ֶא ָחד ִמ ִשּׁ ְב ָעה ִע ְקרֹונֹות
ַה ְמּכֻ נָ ה “עֹוד ֵ

יטת “גְּ ֻאלָּ ה ְבּ ֶדּ ֶרְך ַה ֶטּ ַבע”.
ֶמ ֶסר ֶמ ְרכָּ זִ י ְבּ ֵס ֶפר הוּא ִשׁ ַ

מּוּב ִאים ְבּ ֵס ֶפר קֹול ַהתֹּור.
גְּ ֻאלָּ ה ַה ָ

יח
יחיםָ :מ ִשׁ ַ
נֹוסף הוּא ֶשׁיֶּ ְשׁנָ ם ְשׁנִ י ְמ ִשׁ ִ
מֹוטיב ֶמ ְרכָּ זִ י ָ
ִ
נֹוכַ ח
he realized

ֶמ ֶסר
message

עֹור ֶרת
ַה ְמּ ֶ
which awakens

ֻבּ ְטּלָ ה
was nullified

ְבּ ָראשׁוּת
at [the] head of

מֹוטיב
ִ
theme

נִ ְס ֶתּ ֶרת
hidden

יעה
ְק ִב ָ
determination

ַתּ ֲהלִ יכֵ י
processes of

יחא
ִע ְק ְב ָתא ִד ְמ ִשׁ ָ
footsteps of the
Mashiach

כְּ נִ יצֹוץ
like a spark

ִע ְקרֹונֹות
fundamentals

ִפּ ְרסוּמֹו
its publication
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