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 משותפות להנהגה –הרב אוריאל אליהו  

)השאר מתו או חזרו( סך היהודים בעולם באותה תקופה 1000איש הגיעו  1500-)תס(1700-ממנעים משיחיים -עליית ר"י החסיד

 ונץ{והשגת אישורים לבניה לאורך הדורות מאז החורבן בלוח א"י ל}עיין סקירת העליות   כמליון.

 ר' גרשון מקיטוב גיסו של הבעש"ט,ר' נחמן מהורדונקה.-(1740כבר בת"ק)

 הבעש"ט וממשיכו ר' יעקב יוסף  מפולנאה.-ניסו לעלות

 שנה לפני קום המדינה. 200( 1747תק"ז)-יית תלמידי הבעש"טעל

 (.1770תק"ל)-ר' אהרון הגדול מקרלין ר' יעקב בנו של-חסידות קרלין

 (.1777בשנת תקל"ז)-(6000מכלל היהודים בארץ) 5%יהודים  300בגליל -רמ"מ מויטבסק

 התיישבות יהודית רציפה מימי בית שני.-בצפת טבריה ופקיעין

 מנדלסון לר' נפתלי הרץ ויזל בעל ספר המידות[ן השכלה חיבור הרה אסון בי-והלאה )תק"מ( 1780]

 ( מעבר חסידי חב"ד מטבריה לחברון ועליית עוד חסידים מחו"ל לחברון.1801א)ס"קת

באותן שנים מוקמת ע"י הגר"א תנועת "חזון ציון" ובתקמ"ג ממנה הגר"א את רבי הלל  נסיון של הגר"א לעלות לארץ.-(1782ב)"תקמ

 .)עיין עוד הרחבות בספר "חזון ציון"( משקלוב לעמוד בראשה ומוסר לו רזי תורת הגאולה המכונסים אח"כ בספרו קול התור

 בראשות ר' סעדיה משקלוב.-תקס"ט ,בראשות רמ"מ משיקלוב-(1808תקס"ח)-עליות תלמידי הגר"א

 בראשות ר' ישראל משקלוב. -תק"ע                                  

אשכנזים ומקימים מוסדות תורה ורפואה וחברת שמירה  9ספרדים ו  20לירושלים ומוצאים שם  מתלמידי הגר"א 7בתקע"ב עוברים 

 )הקדמת קול התור(בשם "הגברדיאה"

 חידוש גדול באותם ימים( 26ר' אברהם שלמה זלמן צורף)כבן  -תקע"ב

דור המריבות בין ספרדים לאשכנזים עיסוק רב א. בגאולת חורבת ר"י החסיד ב. יסוד קהילת האשכנזים מחדש. ג. סי–]במשך תקופה 

ד.קניית חצרות ובתים שלא להיות תלויים בשכירות מהישמעאלים ו. התחלת העמדת הישוב על רגליו מבחינה תעסוקתית ע"מ להפסיק 

 את התלות בכספי החלוקה.)ע"פ "שלושה דורות בישוב( [

 הרב קלישר)דרישת ציון( והרב גוטמאכר.-תלמידי רעק"א

ואכן מונטיפיורי נכנס למו"מ עם  א"י כל(ע"מ לקנות את 9318( ולמונטיפיורי בתקצ"ט)1836ה לרוטשילד בשנת תקצ"ו)הרב קלישר פונ

 .סורי בשנת ת"ר-מהלך שלא הגיע לכדי מימוש בעקבות הכיבוש הטורקי מוחמד עלי לקנות את כל א"י תמורת הלוואה

 

מתחילה רווחה מסויימת ועליה ארצה גם של משפחות -מידי מוחמד עלי כיבוש סוריה וא"י ע"י הסולטן עבד אל מג'יד– (1840)ת"ר

 רבות)שם(.צעירות 
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 )בשנה זו נולד הרצל( ועידה בטורון יחד ר' נתן פרידלנדר)מגדולי תנועת המוסר(.-(1860בתר"כ)

 והקמת חברת ישוב א"י. טועידה בפרנפורק-(1861בתרכ"א)

ויהודי מרוקו. ושכונות בית  דב"ש ףנחלת שבעה ע"י הרב צו–מונטיפיורי. בתרכ"ה משכנות שאננים בתמיכת –תר"כ -היציאה מהחומות

שכונות בנה ר' יוסף ריבלין מחוץ לחומות  13 ור' יואל משה סלומון. )נכדו של ר' הלל משקלוב(דוד ומאה שערים ע"י ר' יוסף ריבלין

 ירושלים.

 מרק טווין.-תרכ"ז

 ע"פ היסוד של הרחבת י"ם דווקא ביריחו קניית אדמות יריחו להקמת פתח תקוה -תרלו

 

 

  -המושבות הראשונות

 ר' יואל משה סלומון ועוד.-( פתח תקוה ע"י אנשי הישוב הישן1878תרל"ח)

 כמה שבועות לפני פ"ת.-גיא אוני)ראש פינה( ע"י אנשי הישוב הישן בצפת                      

 יר"ש.-ה ראב וכו')דוד גוטמן, שטמפפר יהוד                    

 ושאול פנחס רבינוביץ. ועידת קטוביץ של חובבי ציון בראשות הרב מוהוליבר ויהודה ליב פינסקר מהמשכילים-(1884תרמ"ד)

 (  ]בשנה זו עלה הרב לארץ[1882-1904תרס"ד)-תרמ"ב-העליה "הראשונה"

 בניהם הבילוייםרוב העולים משפחות דתיות ומסורתיות, רובם בגיל העמידה, מיעוטם צעירים ו

 תימנים)כפר מרמורק,כפר התימנים ועוד( 2500עליית -תרמ"ב

 יהודה ראב יר"ש)כובע חליפה וזקן(.–השומרים הראשונים 

 פועלים. 48-, בשיאם)השתלטות דרך בית הספר(ישראל בלקינד, עבדו בראשון לציון אצל האיכרים הדתיים-ביל"ו

 גדרה שהוקמו על קרקעות שרכש בשבילם הרב יחיאל מיכל פינס. המושבה היחידה שהקימו היתה

 בפ"ת אמר שזו לא היתה העליה הראשונה[. 1929-]בנאום של בן גוריון ב

שנים אחרי עליית  204) מתרס"ד והלאה גם דתיים וגם חילוניים)בעיקר סויליסטים( ביניהם בן גוריון א"ד גורדון בן צבי ועוד.-עליה שניה

 ר"י החסיד(
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אלקים הנגלות לעינינו מעל כל הבנינים החדשים מההברות היקרות אשר  חפצם הצליח בידם שכונות אחדות כבר עמדו על תילן מה יקרו לנו מראות

 משכנות ישראל ובית יעקב אשר יציצו מעיר ויפרחו כבין חציר לבנות סביבות עיר קדשנו ירושלים נחלת שבעה מאה שערים אבן ישראל יסדנו

את כל המקומות ההם יתנוססו עתה נאות שלום ומשכנות מבטחים לבני  סות מה יגל לבנו בראותנו אשר תחת סלעי מגור ואבני ציה אשר עטרוהנהר

 ל לנו זאת מזה שנתים בשקול כל איש אגורות כסף לאגודתלחוץ מי מ ציוןהיקרים השמחה היא ביחוד ע זה שהדבר נעשה בכח עצמם בלי תמיכות

לתלפיות ושארית עם עני ודל ישכנו שמה בצאתם ממעון צר ואפל אשר  ים כי כעת תראינה עינינו יותר מחמשים בתי חמד עומדיםחברת מאה שער

במו בתוך העיר או מי הגיד לנו במועד השנה העברה בעת ירינו אבן פנתבתי חמד אבן ישראל ומשכנות ישראל או מי האמין אז לשמועתינו  ישבו

 יעצרו כח לשלם את מכסת הכסף אשר הוטל עליהם בטוי לזה נתן גם ורשים אשר לחמם בדאגה יאכלו ומימיהם בעצבון ישתואביוני אדם דלים  אשר

 במכתב רבי יוסף ריבלין אשר פעל ביחוד ביסוד השכונות הנזכרות הרימ"ס ואכן הרימ"ס מודיע בהזדמנות זו כי זה שלש שנים אשר נעמול התחלה

השאיפה לזאת מעיד גם מכתב הר"י ריבלין בשם שמחת בקציר  לכוונתו היא לקנית אדמות יריחו שעסקו בה אז עונסיון גם בהמפע היקר הזה 

 ישראל בראותו את הקוצרים קרא  שזרעו בשנה ההיא חטים בשדה משכנותהמספר 

  .אדמתם לראל שוכנים ערנה יברכך ה"' האמנתי כי יש לו בקולהם בגילה אדירה אשר הזילה דמע מעיניו ה' עמכם וגם הם השיבו ל

תכלית ליושב ציון כי אם גם ביעוד ישראל עוד במאמרו  להמעשית ש א רק בשאלהלהרימ"ס וחבריו  לויש להקדים כי ישוב הארץ קשור גם אצ

מסידור שלם ישוב ומתמרמר על הרפורמים שהוציאו את ציון וירומחר יהודה וירושלם הוא מדבר על התקוה אשר תנחמהו את העם כי   להראשון ש

כי הישוב שבני הארץ ייסדו יהיה רק התחלה לישוב גדול רבות פעמים מפעולה קטנה להורה לתועלת הישוב הופיע אור גדול "תפלותיהם הוא מקוה 

ו עונטלא גם אנו ה' מיעבה הטשבו ואך בפתחינו פתח כמחט סדקית נפתח לנו פתח תקוה כפתחו ש אולם להגדיל הישוב אכן לא רק ובנו בתים ויי

ר כרמים ואכלו את פרים דבר אל בקדשו שתי הבטחות נעימות אלה מפי עליון יצאו וצבא וקץ אחד לשנימו ובראותנו כי חפץ ה' הצליח בידינו בדב

אנו  האחד באופן נפלא מדוע לא נשים תקותינו כי אם אך נתנה יד גם לדבר השני זרוע ה' תתמכנו ובו נעשה חיל אולי בחמלת ה' אשר עלינו נזכה

ובימינו תושע יהודה  םלהיות הדור המוצלח הזה אשר יזכו להשתשע בחיק אמותם האדמה הק' הכמהה לחבק את כל בניה יחד להביא מארץ שבי

 וירושלם תשכון בטח

במעשיהם  בענין זה אמר הרימ"ס שני דורות עמלים כעת בישוב הארץ האחד שם ארץ ישראל והשני שם פלשתינה וכשם שנפרדו בשמותם כן יפרדו

ויודעים כי תקוה  וכונתם, האחרונים קוראים בשם הלאום אומרים ארץ תהי לנו ונקים דור עובדים ובעלי לשון והראשונים מגמתם הארץ ותורת הארץ

 )חוברת אמת ליעקב תרנו('אין לנו כ"א כאשר בנינו יהיו אכרים ועובדים בעלי תורה ומוסר ודרך ארץ יחדו וכו
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 אגרת למונטיפיורי מר' מרדכי צורף
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 ) זו זכות גדולה יותר להיות עבד המלך(
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 137התקופה הגדולה עמ' 
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 בקונספציה הציונית לעומת המהלך האלוקי המשיחי של שיבת ציוןיסודות הכשל 
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 "תחיית הקודש" 49מאמרי ראי"ה עמ' 

 

 עיי"ש –"על במותינו חללים"  93מאמרי ראיה עמ 

 אגרות ראיה אג' תקעא

 עין איה כבתה אין זקוק לה ,פסקא בתוך השיר –"אחרון בבויסק" 
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