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 לרגל יום פטירתו –לדמותו של הרב משה צבי נריה זצ"ל 

 

  "על אדם כשר המוריד דמעות"

 ושלוש עשרים לפני ,לולה בשעות זה יוםב

 בו ה"אהר לכפר נודרכ את עשינו, שנים

 משה הרב של תוווייהל הללו בשעות התקיימה

 . ל"זצ נריה צבי

 ל"זצ הדרי הרב ר"מו מדוע? האיש היה מי

 כפרב ויהולל הישיבה כל את להוציא החליט

  רבות? שעותלמשך  ה"הרא

 על .להסביר אנסה ךא ,אותו שאלתי לאאמנם 

ניתן להסתפק  היה פניו

 נריה צבי משה הרבש בהסבר

 יוםהוא  שהיום ,ל"זצ

 ישיבת ממקימי היה, תורפטי

 זה .הנהלתהומחברי  הכותל

 סבור אני אבל, נכון

בהרבה,  גדולים שהדברים

 הרב ןכיו גם לכך הסתם ומן

 . הדרי

 ההספדים אחרל .התרגשתי דומאזו  בלוויה

 גדולים כשלעצמם שהיו, הדור גדולי שנשאו

  המנון את ושר הציבור כלנעמד , ומרומים

 ."שלוחה לכם אחים יד" ":עקיבא בני" תנועת

אולי הדבר נשמע מוזר, אולי ישנם שמגחכים 

  .עמוקבאופן  זאת אסביר אבל על כך,

 "עקיבא בני" של קומונרהרב נריה היה  האומנם

כבודו את המנון ל לשיר מצא לנכון שמישהו

 מתלמידיו היה ל"זצ נריה הרב? התנועה

 קוק ןההכ יצחק אברהם הרב מרן של הקרובים

 הרב זצ"ל י תורתנחילמהרב נריה היה מ .ל"זצ

 יו;על שכתב הרבים הספרים באמצעות לרבים

 בחכמתצומה הע תומדרג על ;תורתוו דרכו על

 ,למשל", לשם"ה בעל עם וייחס על; הסוד

 בלי חג לעבור אפשר איך .חשף נריה שהרב

? נריה הרב של "ה"ראי מועדי" בספר עלעלל

 את מקרוב להכיר צוהר לנו פתח נריה הרב

 על הסיפורים דרך ל"זצ קוק הרב של עולמו

  .פועליו עלו דמותו

ִאיר" ֵּ  "ָלָאֶרץ ַהמ 

 אלא ,העיקרית הנקודההיא  זו שלא דומני כן,א

 ממנה ,ל"זצ הרב תורת. יותר מעט עמיקיש לה

 התורה היא, פעל וממנה ל"זצ נריה הרב שתה

 לכל המקור להיות עליהש

ישנם מבחורי  .כיום פועלינו

 להיות שישאפוהישיבה 

בחרו לפנות ינים, אחרים דיי

ללימודי הרפואה בתום שנות 

בחרו יש וישנםהישיבה, 

על  - ל"בצה ד"מג היותל

 לבוא הללוכל השאיפות 

' 'ה דבר"'ל כפיפות מתוך, תורה של מבט מתוך

 על פי האידיאל הבנת מתוך, 1"הלכה זו -

, ארץ ישראל תורתמהותה של  היזו .תורהה

 התחומים כלאת ו השטחים כלהמאירה את 

 התורה זו .תורה באורה של בחיים המופעים

 בכל לאומי -הדתי הציבור את מוליכהה

-בני הציבור הדתיייתכן שלא כל  .מפעלותיו

 תעומדהרוח ה  יהושז להגדיר יודעים לאומי

 התורה" דרך רוחה של, הזו יהיהעש מאחורי

  .היהתחי לדור ל"זצ קוק הרב מרן של "הגואלת

 מדינת את היום שמוביל ,גדול ציבור צמח איך

 ובכל ברבנות, דיינותב? התחומים בכל ישראל

  .ישראל במדינת היוהעשי המדע תחומי

                                                      
 שבת, דף קלח, עמוד ב 1

 הכרה הרב נריה בנה

 , חלוציות זו שתורה

 של בחלוציות צורך שיש

 תורה
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 שעבר בשבוע :הדיינות דוגמא מעולםנביא 

 הרב של ושיעור השלישית םפעב תקיים כאןה

רץ בא הגדול הדין בבית דיין שליט"א, לוז ציון

המעמד הגבוה ביותר  המוסד בעל ישראל,

 הדיין צמח היכן .התורנית המשפט במערכת

 הוא ?א"שליט לוז ציון הרב ,והמוכשר הצעיר

 לכם לספר ברצוני .ביבנה ההסדר בישיבת צמח

 ולא ',א שיעור אחרל להתגייס רצה שהרב לוז

 ראש .ילמחו היה כבר הואזו בלבד אלא ש

 ,ל"זצ ויכטגולדחיים יעקב  הרב ,שלו הישיבה

 מתוך אותו להוציא כדי עצומה מלחמה לחם

 המדרש ביתב ושאירלה כדי הליך הגיוס,

 כלומר .הראשונה ההסדר ישיבת, יבנה ישיבתב

 גרםהוא זה ש מי !הסדר ישיבת בוגר הוא

 הוביל מי ?יבנה הראשונה ההסדר ישיבת שתהיה

 :המכונה ,ל"זצ נריה הרב ?זהעצום  ךיתהל את

 נהג הואאגב,  '.רוגותסה ותיפהכ דור אבי'

 ומעליה סרוגה כיפה לבש הוא :מיוחד באופן

 . רגיל רבני כובע

אשר שכ ,א"שליט דרוקמן מהרב בעבר שמעתי

כראשוני התלמידים עם  ה"אהר לכפר באו הם

 ותשע שבעים לפני "ש,ת בחשוון ייסוד הישיבה

 שלושיםכ הכל בסך הם מנו, וחודש שנה

היו  לאומי-הדתי הציבור בכל .תלמידים

ם במוסדות תלמידי שלושים רק הדרך בתחילת

  ישיבתיים!

 "בראשית הייתה המחשבה אידיאל נישא ומרומם"

בו ש בדור חי נריה הרב .עמוק יותר קצת נסביר

. כך הארץ בנייןו חלוציות היההעיקרי  הנושא

, שנה שמונים לפני הייתה האווירה בארץ

 שנות, המדינה קום לפני בארץ ישוביה תחילתב

 בכלל "עקיבא בני"ו, כו של היישובדר .השואה

 מי .קיבוציםהגשמה על ידי הקמת הייתה , זה

 מהרב שמענופעם  לא ?תורה לימודאז  החשיב

 את הקיםזצ"ל  כהנמן הרבאשר כש, הדרי

 תורה ילומד, המדינה בקום' זפוניב ישיבת

 היו בעלי מעמד חברתי נמוך ביותר. כיםאברו

ואף על  אווירה שלילית כזו,ב עלפ נריה הרב

ת "בני ישיב את הרואה בכפר קיםפי כן ה

עניינה של ישיבת "בני  .הראשונה עקיבא"

 של מתוך מבטישיבה הצומחת  הוא "עקיבא

שיש , חלוציות וז תורהש . נבנתה הכרהחלוציות

 הקים הואמתוך כך  .תורה של ציותוחלבצורך 

 נר הייתהבתחילתה ש, היאה הקטנה הישיבה את

 אהבת של, תורה של לאור שהפך ללפיד והפכה

 של, תורה של לגדלות שאיפותשל , תורה

  .אמונה

 המיוחד ואוליבדרך זו,  המיוחדים דבריםאחד 

, פרטי-עצמי-אישי מבוקש אינוההוא ש שבהם,

 שאדם מחשב את רווחיו האישיים מהפעולה, 

זוהי  .ישראל כללתועלת  הוא מבוקשה אלא

  .קוק הרב משנת תמציתה של

היינו שרים  שבצעירותינו שיר חיבר נריה הרב

 הוא מוכר כמה יודעואיני  ",עקיבא בני"ב אותו

... התורה אור את הגדול האור את נפיץ הבה" :היום

 בעל איזה ."ובכפר בעיר מקום בכל נקים ישיבות

 שיר כששרנו !ענק תהליך מניע אחד דםא !חזון

, לישיבות שנלך חשבנו לא "עקיבא בני"ב זה

כך היה נהוג בימים , כיוצא בזהו לצבא אלא

 יחד עם זאת, .נההשת קצת זה היום, ההם

 התנועה, "עקיבא בני" שלהכללית  באווירה

קיים המוטיב של  היה, דתית-הציונית החלוצית

  ".מקום בכל נקים ישיבות"

 ציר הייתיו עשרה-שבע בן כשהייתי היה המהפך

 , שהתקיימה "בני עקיבא" ג של"ה היבוועיד

 עםיחד  חבר הייתיבימים ההם  .בגוש עציון

 בנישל " המתמדת עדהובו פורת חנןהרב 

 הסדרניקים". במהלך הוועידה דיברו עקיבא

 ,מאיר אפרים' רביניהם , הכותל מישיבת

ענוד ול דגלה שנות אתל החליטה והתנועה

כך לפחות אני  .ישיבותה של לראשה את הדגל

זה  יהה ., וזכיתי להיות שותף בכךראיתי זאת

. ברור הדבר היום אבל, שנים נמשךש תהליך

 לעשות לא ניתן תורה שבלי ברור כיום לכולם

 .תורה מתוך לבוא הכל על, מאומה

מבוגריה הראשונים  ,א"שליט מלמד זלמן הרב

-בית ישיבת ראש ה וכיום"בת כפר הראישל יש

הראשונים  המחזורים אחדבני  אשרכשהעיד  ,אל

 לרב באו הם, הא"הר כפרב את לימודיהם סיימו
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 גבוהה ישיבה בהקמת הצביעו על הצורךו נריה

 ואהבת הארץ אהבת ,תורה אהבת של ברוח

 בני ישיבות מרכז"ל ההגיעזו  הבקש .העם

 זה לחץמ וכתוצאה, כיםישי אנו אליו ",עקיבא

 ההסדר ישיבת, "ביבנה כרם" ישיבת הוקמה

 נריה הרב של מכוחו . ישיבה זו הוקמההראשונה

 מאותו עשרות קמו . מאזשיצר המהפכהמכוח ו

אף ו ,ואלפים מאות נהקומת ועוד ישיבות,

 חומכ .ויאירו וילמדו יקומו עוד מבינכם

תהליך  .התפתחות של תהליך ו החלהז המהפכה

, האורות רואה ,ל"זצ הרב של מכוחוזה מּונע 

 ךא, דרכו ממשיך ל"זצ ב צבי יהודההר ובנו

 את הקיםש זה הוא נריה הרבבמישור המעשי 

כפר הרא"ה,  עקיבא בני ישיבת, 'הישיבות אם'

 . ימיו סוףל עד הישיבה ראשכ בה כיהן

 נריה הרב שאמר משפט לכם לקרוא ברצוני

 הישיבות" :תנומא ואחד אחד לכל נוגעה ,ל"זצ

 דמותו על שנכתב ביותר הטוב הספר םה והאולפנות

 מתווספים שבספרים רוך ה'וב, ל"זצ קוק הראיה של

 .בשנה בשנה שנה מידי נאים ופרקים דפים והולכים

 ועוד 'א שיעור עודמידי שנה נוסף  – "!לחי כה

 ועוד תלמידי חכמים נבנים עוד, גדלים אנשים

 ראיית של הגדולה בדרך הולכיםה אנשים

עשייה  לשדרך , ארץ ישראלל שיבההו המציאות

ארץ בעם ישראל  תחיית את לפתח במטרה

 וכל המקדש ושיבת הנבואה שיבתאת , ישראל

לא רק לצורך עם ישראל.  של הגדולים הדברים

 שהרב קוק הרב של נוחזו וזה האישית. הפרנסה

 צומח צמח שמהן ,ישיבותחינך לאורו ב נריה

 . עם ישראל של עולמו כל ויצמח

ִצים ַנֲעֹבר ַנְחנו  "  "ֲחלו 

 וחיבורימ אחד .אלינו אתז את לחבר ברצוני

 אורות" החוברת היא נריה הרב של היפים

 את נריה הרבזו קיבץ  חוברתב ."התפילה

 כתבי מתוך תפילהלנושא ה הפסקאות הנוגעות

בתיאור  מספר הואבתחילת החוברת  .ל"זצ הרב

את החוברת  .ל"זצ הרב של תותפיל עלמרתק 

  .על התפילה שלומ קצרים מאמרים בשני סיים

 תהליך מעוניינים ליצור תלהכ בישיבתגם אנו 

 חלוציות יצר נריה הרב אם .תחלוצי מהפכה של

 .תפילה של חלוציות ליצור חייבים אנו תורה של

עיקר ש כתוב ל"האריז שבכתבי פעם רנואמ כבר

כל  אנו .2התפילה היא הגאולה דור של תועבוד

רבים כל  דבריםדעתנו נתונה ל, דעת ריוזפכך 

 של עבודה, 3הלב עבודת היא תפילההרי ו, כך

דורשת מאמץ זו  שעבודה וןוכי .הלב ננותהתכוו

 ולהתעורר לקום קשהש ממילא לא פלא

תם, בתפיל ישנם כאלה הממהריםו, לתפילה

ת לו  בפרטים שונים על ידי קוּ  ישנם המקליםו

  שונות.

ן" ֶליךָ  ְלָבָבם ְוָהכֵּ  "אֵּ

 נלמד .התפילה בפלך בישיבה לאחוז רוצים אנו

 על ידי השיעורים במסגרת התפילה ענייניאת 

 מערכות בכל ילהפהת את חזקנו, א"שליט מים"הר

רת בעז פירות המהלך, את נרגיש נוא .הישיבה

 ברצוני !תפילה של חלוצים להיות נוביכולת '.ה

 עוררל פשריאש הראה שהיום הגבאי את לשבח

 אני .כוחו את הראה הציבורואכן , הציבור את

 טוביה הרב לי שאמרכנות זאת במילים ל מעז

 הישיבה כל "!הקדוש שלישי יום" :א"שליט

 בבית להתפלללהגיע  גדול מאמץ התשע

 ישיבהב תפילה '.הקדוש שלישי יום'ב המדרש

 פיכ ,ה גבוההעלבמ תפילה היזומיוחדת,  היא

קבע את נ .האחרונות השיחותמ באחת שדיברנו

 גם, בשחרית גםמקום תפילתנו בבית מדרש זה 

 וגם שבת של במוסף גם, בערבית גם, במנחה

, בעזרת נמשיךואילך  זה יוםמ .שבת בקבלת

 יםחברהו אותנו, ויחזק ימשיך והגבאי ה',

  בכך. וימשיכו חזקותי

                                                      
 העבודה ועיקרהנה: ", ד"ה תניא, קונטרס אחרוןעיין  2

ץ חיים בע ל"ז ו"הרח ש"כמ להיהתפ היא משיחא בעקבות
  ופרי עץ חיים" )מובא בפסקי תשובות, סימן פט, אות א( .

-א' ה את לאהבה': דתניאב, עמוד א: "עיין תענית, דף  3
 הוי ?בלב שהיא עבודה היא איזו -' לבבכם בכל ולעבדו יכםקל

' ופי". עיין עוד אבודרהם, דיני שמונה עשרה: "להיתפ זו :אומר
 'יכםקל-א' ה את ועבדתם' :ד"ב אב יצחק ר"ב אברהם ר"ה

 העולם בעסקי הטרודה המחשבה להסיר הוא 'עבודה' לשון
 " )מובא בפסקי תשובות, שם(.הכוונה בשעבוד ולהביאה
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, ועל כן הגאולה דורבש סיוןינה התפילה היא

על  ללמודעלינו  ,לכן .קשה לקום אליה

, התפילה ביאור את ללמוד, בעומק תפילהה

 מקבל לא גדול דור .התפילה מהות על ללמוד

היות ואבותיי התפללו אף אני 'ש ההנחה את

 להיות ולהעל חלילה. אף אם יתפלל זו 'אתפלל

 לבנות יש פיכך,ל .4מלומדה אנשים תפילתכ

התפילה  נושאקומתו הרוחנית של  אתלעומק 

בית תחולל מ מהפכההבעזרת ה',  בקרבנו.

 לכל מכאן אירת להתפי של חלוציותו מדרשנו

  .ישראל בית

ב ה" ֵּ ְקש  ָמע 'ַוי ַ ש ְ  "ַוי ִ

 של מאמרו מתוך קטן בגביש לחתום ברצוני

 שלו הזיכרון יוםבועל ידי לימוד זה , נריה הרב

כאמור,  .נובעד טוב מליץ ויהיה 5ידובבו שפתיו

 מאמרים שני הובאו "אורות התפילה" ספר בסוף

 בהם עוסק שהוא הנושאים אחד .תפילה על

 אמונת נושאוהוא , אותנואף  מטריד דומא

איננו ו מתפללים נוארבות  פעמים .התפילה

 , כעיןנולתפילת ישירות נהענ ה"שהקב רואים

 תפילותינו ודאיש 6נריה הרב כותב .פנים הסתר

 נחמן מדברי קטע מביא הוא .לריק הולכות אינן

 יום ובכל, הגלות אורך רואים כשאנו" :7מברסלב

בין  –" נושעים ואין ה"הקב אל צועקים אנחנו

י בנ נומעמ יש" -בענייני הכלל ובין בענייני הפרט 

, לריק התפילות שכל בליבם ו"ח שטועים ישראל

 השכינה של קומתה בונות ...התפילות כל באמת אבל

 השכינה נבנית בתפילה שמרבים מה וכל ...מעט מעט

  ."קומתה שיעור שישתלם עד יותר

                                                      
ֹּאֶמרפסוק יג: " כו, ישעיהו, פרק 4 י ַיַען ה' ַוי  ש   כ ִּ ג ַ  ַהז ֶה ָהָעם נִּ

יו פִּ ָפָתיו ב ְּ ש ְּ י ו בִּ נִּ דו  ב ְּ וֹּ  כ ִּ ב  לִּ ַחק וְּ י רִּ נ ִּ ֶ מ  י מִּ הִּ ָאָתםיִּ  ַות ְּ י רְּ ַות אֹּתִּ צְּ  מִּ
ים ָדה ֲאָנש ִּ ָ ֻלמ   מצד רק ותוהמצ יעשה יש כי :צונו לומרר" –" מְּ

ל ובכ, ומחשבה כונה מבלי, עליהם והונהג מנעוריו הורגל שכן
' ה וםושצ מפני יעשום לא הם אבל', ה מצות שהם יודע זאת
 מבלי זאת וגם, ואבותיהם הוריהם םוו  יצ שכן מפני רק כלל
 ." )מלבי"ם(וההרגל הלימוד מצד רק להמצוה טעם איזה דעת

וחנן משום רבי דאמר רבי י" עיין יבמות, דף צז, עמוד א: 5
מפיו  שמועהדבר שאומרים  תלמיד חכםשמעון בן יוחי כל 

 ".הזה שפתותיו דובבות בקבר בעולם
 )במהדורת מעליות, תשס"ג( 150מוד ע 6
 ליקוטי מוהר"ן, חלק א, סימן ב, אות ו 7

הקדמתו ב זצ"ל הרב בדבריאת הדברים  שליםא

י א" :9םהביא נריה הרבגם ש, 8לסידור התפילה

 לא, "רישומה את תעשה שלא לתפילה אפשר

 פעלה לא התפללאדם ש תפילהש להיות יכול

 המטרה ל פיע פעולתה את פועלת היא אם" מאומה.

 חולהתפילה על  :כגון – "שלה ימתוהמס הפרטית

 דרכים מסבבת או" - משהו קבלל או בריאשי

 אם ."דעים תמים מפלאות אלה - ומסובכים רבים

זהו  צורך הדבר עליו התפללנול ועילת התפילה

 - פועלת היא אופן בכל אבלי ההשגחה. תר  מס  

 ."בתפילה מתגלה מלא עולם בנייןאבל בכל אופן "

 10אז גם" :נפלא דברהרב נריה  כותב אור כךל

 עיקר וכאמור הואיל ,לריק נותפילת הייתה לא

 אל האדם של היהפני הוא התפילה של עניינה

 הצרכים של יםפרוטה בתפילה באו ולא. הבורא

 יהיהפנ לידי להביאו כדי אלא ,לאדם החיוניים

 ."בוראו אל הישירה

 ולפנות' ה אל קרובים להיות רת ה'בעז נזכה

' ה ָקרֹוב" :11בנו יםויקו, אלינו יפנה והוא אליו

ר ְלֹכל ֹקְרָאיו ְלָכל ת ִיְקָרֻאהו   ֲאש ֶׁ ֱאמֶׁ  ."בֶׁ

                                                      
 עולת ראיה, חלק א, ענייני תפילה, עמוד יב  8
 35אורות התפילה, עמוד  9

 כלומר: גם אם לא נענינו 10
 תהילים, פרק קמה, פסוק יח 11


