
/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  (מתוך חזון החמד)

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

משה לא יכול לנחול את הארץ עם בני ישראל, ומבקש לפחות להיכנס 
ולראות אותה. ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן; 
ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן (דברים ג, כה). בקשתו זו נענית באופן חלקי, ֲעֵלה 
ֹראׁש ַהִּפְסָּגה, ְוָׂשא ֵעיֶניָך ָיָּמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך: ִּכי ֹלא 
עולה  הברכה'  'וזאת  בפרשת  כו-כז).  ג  (דברים  ַהֶּזה   ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַתֲעֹבר 

משה לפסגת הר נבו, ומשם הוא רואה את אתרי הארץ השונים.

ארץ  ישראל,  ארץ  את  לראות  רצונם  על  רבים  כתבו  הדורות  לאורך 
רבי  היה  מהם  אחד  בהם.  ולבקר  השונים  ואתריה  עריה  את  הקודש, 
 / מֹו  כְּ ְסָפַרד,  ל טּוב  כָּ ֲעֹזב  ֵעיַני  בְּ ֵיַקל  'ליבי במזרח':  יהודה הלוי בפיוטו 
ִביר ֶנֱחָרב. אחרים – נוסעים, מבקרים ועולי רגל  ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות דְּ ֵיַקר בְּ
אודות  על  וכתבו  הארץ  את  לתור  הגיעו  רצונם,  את  לממש  הצליחו   –

קורותיה ואתריה.

מילותיו של משה רבנו בבקשתו לראות את הארץ, העניקו השראה לדוד 
חסין, מגדולי משוררי מרוקו במאה ה-18, בפיוט שכתב: אֹוִחיל יֹום יֹום 
ֶאְׁשָּתֶאה ָּתִמיד ֵעיִני צֹוִפָּיה/ ֶאְעְּבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ַאְדַמת ֹקֶדׁש ִטֶּבְרָיה. הפיוט 
ְרִאָּיָתּה/  טֹוָבה  ַּגם  ָנֲעָמה ְיִׁשיָבָתּה  ה-18  המאה  של  טבריה  את  מתאר 
ָים ִּכֶּנֶרת חֹוָמָתּה ָׁשָּמה ָהִעיר ְּבנּוָיה, ועוסק בעיקר בתיאור גדולי ישראל 
הקבורים שם ְיָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם ָנחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם/ ְּבתֹוָכּה ְקבּוָרָתם ֻּכָּלם 
רבי מאיר,  חייא,  רבי  רבי עקיבא,  זכאי,  בן  יוחנן  רבן  ביניהם  ֲעִלָּיה.  ְּבֵני 
רבי יוחנן, רב הונא, רב כהנא, רב ירמיה, ונוסף עליהם הרמב"ם. מלבד 
המתים, מתאר רבי דוד חסין את רבי חיים אבולעפיה. ְּבָרם ָזכּור ְלטֹוָבה 
ִחֵּדׁש   [...] ַאּבּוְלַעְפָיא  ִמִּמְׁשַּפַחת  ַהָּצָבא  ַׂשר  ַחִּיים  ֵעץ  ַרָּבא/  ֵניהּו  ָהַרב 
ָהִעיר ִׁשְכְלָלּה חֹוָמָתּה ְוַגם ֵחיָלּה/ ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ִּכְלְּכָלּה ָּכל ָיָמיו ֲאֶׁשר ָהָיה. 
בשנת ת"ק (1740) הזמין דאהר אל עומאר, שליט הגליל, את רבי חיים 
אבולעפיה להיות רבה של העיר טבריה ולחדש בה את היישוב היהודי. 
הוא מילא תפקיד משמעותי זה במשך ארבע שנים עד לפטירתו. הוא 
נטמן בבית העלמין הישן בדרומה של העיר. רבי חיים אבולעפיה האמין 

כי חידוש היישוב היהודי בגליל הוא פתח לימות המשיח ולגאולת העם 
כולו. כחלק מפעולותיו לחיזוק היישוב, הקים את בית הכנסת  היהודי 
ברעידות  חרב  הכנסת  בית  מספריו.  אחד  שם  על  שנקרא  חיים'  'עץ 
האדמה בשנים תק"ט (1759) ותקצ"ז (1837) ובשיטפון של שנת תרצ"ד 
את  עיכבו  תרצ"ו–תרצ"ט  מאורעות  מחדש.  הוקם  פעם  ובכל   ,(1934)
מלאכת שיקום בית כנסת, והוא שוקם לאחרונה בשנת התש"י (1949). 

המבקרים בטבריה כיום יכולים לראות ממצאים ארכאולוגיים קדומים, 
ביניהם ממצאים בני אלפיים שנה, ואתרים חדשים רבים. נוסף עליהם 
אפשר גם לפגוש את טבריה של המאה ה-18 שעליה שורר דוד חסין: 
ששופצו  הצדיקים  קברי  העיר,  ברחבי  הפזורים  העיר  חומת  שרידי 
בבית  בקברו  אבולעפיה,  חיים  רבי  של  ודמותו  האחרונים  בעשורים 

הקברות הישן ובבית הכנסת 'עץ חיים'. 
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