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אבל כבד
מאיתנו  אחד  כל  מבין  ודאי  דפה,  הרב  הגדול  הגאון  רבינו  לווית  תהיה  בבוקר   10 שעה  ו'  יום  מחר 
גודל האבידה, שאבדה לעם ישראל בכלל, ובפרט לעירנו ביאליסטוק, אשר היתה לה הזכות הגדולה 
שהאיש המפורסם והקדוש הזה היה ַרָּבּה. על כן צריך כל אחד לדעת את מי הוא מלווה, כדי שידע איך 
להתנהג בשעת הלוויה. לא להרים צעקות ולא רעש ולא להדחף, ביחוד לא לנגוע באנשים אשר סביב 

למיטה ולא לעשן. מחר בבוקר יתפללו בשעה 6.

סדר הלוויה
א. בשעה 10 בבוקר יוציאו את המיטה מבית הרב זצ"ל אל כיכר בית הכנסת דרך רחוב גומיענער ליב 

רחוב טיקטין.
היינו בחזית בית  זמנית בשלשה מקומות שונים  בו  יספידו שלשה מספידים  ב. בכיכר בית הכנסת 

הכנסת, בחזית בית המדרש הישן ובחזית בית המדרש החדש.
ג. כל ההספדים יחד לא יימשכו יותר משעה אחת; כל ספדן 20 דקות.

ד. כל ספדן יספיד רק ברשות הועד.
ה. מכיכר בית הכנסת ישאו את המיטה דרך רחוב וטילקוב עד בית הקברות.

ו. נושאי המיטה יהיו מנכבדי עירנו ומן האורחים אשר יבואו ללוות את הגאון הצדיק זצ"ל.
ז. המיטה תהיה מוקפת אנשים שיוכנו מראש )שדרות( ולכן מבקשים שלא לדחוף את נושאי המיטה.

ח. נשים תלכנה לחוד. הכירכרות ינועו בסוף אחרי המלווים.
ט. ההספדים בבית הקברות יארכו לא יותר משעה אחת.

המקור באידיש, תורגם ע"י מר דוד בגון

לווית הרב מוהליבר בביאליסטוק
              Schwad 02 13 39 באדיבות מחלקת הארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים

סדרי הלוויה
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תיאור מסע הלוויה, עיתון "המליץ"
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צילום שער אחד מספרי ההספד

ספרי הספד נוספים: ספר "ארזי הלבנון", צבי הירש טורבאוויץ, ווארשא תרנ"ט; "צרור המור", ישראל 
בנימין-בענט, שנת "תור חיים"; "רמת שמואל", אליקים געציל, ווילנה תרנ"ט; "וימת שמואל", יחיאל מיכל 

האוושא ווארשא תרנ"ח; "רבינו שמואל מאהליבער", ר' יצחק ניסענבוים, פערלאג תרנ"ט – ביידיש



אסופת מסמכים, 
קטעי עיתונות ותמונות 
בנושא העלאת העצמות 
והטמנתן בבית העלמין

במזכרת בתיה
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הכתבה שבעקבותיה עלה הרעיון להעלאת עצמותיו של הרב מוהליבר

שמואל סולץ
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ייפוי כוח מניֵני הרב מוהליבר 
לרב זלמנוביץ ולחברה קדישא של מזכרת בתיה
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מכתבו של מר דוד בגון לראש מועצת מזכרת בתיה 
על גילוי יסודות ה"אוהל"
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אישור נוטריוני להעלאת העצמות לארץ ישראל
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פרוטוקול הישיבה שבה הוחלט להעלות את העצמות
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חניכי "השומר הדתי" ליד "אוהל" הרב מוהליבר בביאליסטוק, סיון ה'תרפ"ט
דוד בגון בין החניכים

יסודות ה"אוהל" כפי שהתגלו על ידי דוד בגון בקיץ ה'תשנ"א
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אישור שגרירות ישראל בוורשה להבאה לקבורה בארץ ישראל
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כתבה ב"מעריב"

כריית הקבר ע"י צאצאי המייסדים: ארקין עמיהוד, מלר צבי )ציקי( ושקולניק זאב
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כתבה ב"הצופה"
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המודעה על הטמנת העצמות
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מכתב ראש הממשלה שהוקרא במעמד הטמנת העצמות
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הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא – הרב הראשי לישראל

ַּדַּבר הדור
“ניתן לומר על רבי שמואל מוהליבר זצ”ל, שכוחו וגבורתו בתחום הפעילות הציבורית 

למען קיום המצוה השקולה ככל המצוות, יישוב ארץ ישראל נבעו מגדולת תורתו 
שמכוחה נעשה גם מנהיג וַדַּבר הדור... מכוחו ומכוח כוחו הגענו עד למדינה יהודית 

בארץ ישראל...
ראוי ללמוד מאישיותו הגדולה של רבי שמואל מוהליבר שגם בתקופתו שהארץ 

הייתה כמעט שממה גמורה, לא עזב את הרעיון הגדול של שיבת הבנים לגבולם, וחתר 
להגשמתה על טהרת הקודש נגד כל ההפרעות והמכשולים. 

כעת הושלם המעגל; רבי שמואל מוהליבר שהודה בארצו נקבר בארצו, ושבו בנים 
לגבולם...”
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הרב מרדכי אליהו – הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

שר וגדול
“ואם אני ארצה לשמוע היום מה אומר הרב שמואל מוהליבר עליו השלום הוא אומר: 

יהודי רוסיה תקשיבו, יהודי העולם תקשיבו, ‘והעליתם את עצמותי מזה אתכם’. 
לא לשלוח רק את העצמות של הרבנים אלא אתם גם כן עלו לארץ, אתם תקדימו 

ותבואו לארץ... זו קריאת תורה לכל היהודים שברוסיה, לכל היהודים שבאמריקה, אל 
תישארו שם, עלו לארץ ישראל...

ותדעו שר וגדול נפל היום בישראל. עוד לא יודעים את הגדלות של הרב הגדול הזה. 
עוד לא יודעים את הגאונות שלו עוד לא יודעים את מעשיו הרבים.

...מכאן יתפרסם כוחו עוזו ותורתו על כוחה של ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל...
מעתה תהא המושבה תפארת לעם ישראל, כי רבים יעלו על ציונו וזכותו תגן עליהם 

אלף המגן ויזכו לבני חיי ומזוני רויחי, אמן כן יהי רצון."
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מר זבולון המר - שר החינוך

אחד מגדולי האומה
"פעילותו של הרב מוהליבר זצ”ל למען שיבת ציון ולמען יישוב הארץ קדמה כפי 

שנאמר פה לפעילותה של התנועה הציונית. הוא הקדים אותה לא רק ברעיונות שלו 
אלא בעיקר בפעולות שלו...

הרב מוהליבר, חשוב לדעת, ראה במחלוקות ובסכסוכים שבכנסת ישראל מקור לכל 
הרע, ובחיבת ציון ושיבת ציון ראה את התרופה לאחדותה של האומה...

היום כאן כולנו גומלים חסד של אמת לאחד מגדולי האומה שלנו. מי שקרא לעם 
היהודי של ימיו את חזון העצמות היבשות, עצמותיו באות לכאן... חזונו הגדול של הרב 

מוהליבר שבימיו זה היה חלום דמיוני הפך בימינו למציאות של ארץ ישראל פורחת 
שמאכלסת, עוד מעט נקווה, כחמישה מיליון יהודים, ובמציאות הזו היום הוא מוצא 
את מנוחתו הנכונה מנוחת עולמים. וביום הזה משיבה האומה תודה לאחד מבחירי 

בניה ומנהיגיה שהקדיש את מיטב חייו ומרצו להיטיב לעם היהודי ולכוונו לציון.”
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שייך לכל העם
“קטונתי מלדבר ולהעריך את הרב הדגול המנוח הרב מוהליבר הוא הרי גדול ואני כל 
כך קטן... הוא שייך לכל העם, לכל שכבות העם... אני חש שנפלה בחלקי זכות גדולה 

לייצג פה היום את כנסת ישראל... 
...בשם כנסת ישראל אני מתייחד עם זכרו ומאחל למזכרת בתיה שהעצמות הקדושות 

שטמונות בשטחה יביאו לה הרבה יותר ברכה, הרבה יותר תפארת, ויכוונו את כל עם 
ישראל לגאולה שלמה, יהי זכרו ברוך.”

חה"כ דב שילנסקי – יו"ר הכנסת
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הרב משה צבי נריה – ראש ישיבות בני עקיבא

השכינה שורה בארץ ישראל
"...גדול היום הזה למזכרת בתיה, גדול לכולנו...

נזכה בעזרת ה’ לראות כיצד דמותו, אישיותו, תורתו ומשנתו 
מסייעת לכולנו לשכן את השכינה בארץ ישראל, עדות היא 

שהשכינה שורה בארץ ישראל, כן יהי רצון."
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הרב ישראל מאיר לאו – רבה של תל אביב-יפו

רבן של כל בני הגולה
“הוא לא היה רק רבן של שאקי ושל סובאלק, הוא לא היה רק רבן של ראדום ושל 

ביאליסטוק, הוא היה רבן של כל בני הגולה להזכיר להם שהם בני גולה, לומר להם 
‘קומי צאי מתוך ההפיכה רב לך שבת בעמק הבכא’.

וכפי שאמר "הראשון לציון" הוא נתן בזה מאה שנים לאחור את התחושה ואת הידיעה 
כי שם ביתו בארץ ישראל, וזה הבית הלאומי של העם היהודי. ואם הוא אישית לא זכה 

להגיע לכאן הרי היום לאחר מיתתו קולטת אותו ארץ ישראל באהבה וחיבה.
ינעמו לו על כן רגבי עפר ארצנו הקדושה ונהיה אנו תלמידיו ומכוחנו תלמידי תלמידיו, 

שואבים ממעיינות הקדושה לדעת כי כאן כמו בפרשת השבוע, פה מוצב הסולם, זה 
הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.

בכוח תורתו ודוגמתו של הרב מוהליבר זצ”ל, אנו יודעים כי אין זה כי אם בית אלוקים 
וזה שער השמים.”



49

הרב אפרים זלמנוביץ – רבה של מזכרת בתיה

צדיק וענק רוח
"היום זכתה מזכרת בתיה לכבוד גדול. צדיק וענק רוח שוכן בתוכה. הרב שמואל 

מוהליבר זצ”ל ייטמן כאן. היום יום היסטורי לעם ישראל ולמדינת ישראל...
כאוהב ציון ידוע ידע שלא מדינה תביא התיישבות אלא התיישבות ועוד התיישבות, 

יישוב ועוד יישוב יביאו את המדינה...”
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מר רפי אלול – ראש מועצת מזכרת בתיה

מר ישראל חיים ארקין – נצר למייסדי המושבה

ראייה ממלכתית
“...הרב מוהליבר הצליח לרתום את הברון רוטשילד לראייה כוללת, לראייה 

התיישבותית, הייתי אומר לראייה ממלכתית של ההתיישבות בארץ ישראל...”

מזכרת בתיה יותר קדושה
“...מהיום מזכרת בתיה היא לא אותה מזכרת בתיה – היא מזכרת בתיה יותר קדושה...”
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כתבה ב"ידיעות אחרונות"

כתבה ב"המודיע"
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"הצופה", ד' בכסלו, ה'תשנ"ב

המשך בעמוד 53
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המשך הכתבה
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סיקור העלאת העצמות ברחבי העולם

Jewish Bulletin, סן פרנסיסקו Jewish Ledger15.11.91, רוצ'סטר, ניו ג'רסי 5.12.91

Jewish Press, ברוקלין ניו יורק 15.11.91
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La Voix Sepharade, ליון, צרפת 12.11.91
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מכתבי הוקרה מהנין, הד"ר אריה לב מוהליבר, 
לראש המועצה, מר רפי אלול
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מכתב מהרב נריה לראש המועצה, מר רפי אלול



בנייה
וחנוכת

ה"אוהל"
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ה"אוהל" בבנייה

הכיתוב על הלוחות הוא העתקה מהלוחות המקוריים שהיו בביאליסטוק
למעט שתי השורות התחתונות בלוח השמאלי
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ממכתבי הרב נריה זצ"ל בעניין הכיתוב על המצבה
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פנים ה"אוהל"
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חוץ ה"אוהל"
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מודעה על אזכרה וחנוכת ה"אוהל"
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הרב מרדכי אליהו, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

יום קדוש לקדושת ארץ ישראל
“...גדולתו זה אהבת ציון, אהבת ארץ ישראל, גדולתו בפסקי הלכה והלכות ודינים... 

כולם צריכים להפוך את היום הזה יום פטירתו ליום קדוש לקדושת ארץ ישראל... 
שיבואו לכאן תלמידים, שיבואו לכאן רבנים, שיבואו לכאן בחורי ישיבות, לעלות 

לקברו, להעלות זכרו, אולי נלמד ותדבק בנו מידה אחת ממידותיו."
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הפרופ' אבנר חי שאקי, שר הדתות

זכות ראשונים
“... הזכות הגדולה, הגדולה מאוד, ההיסטורית שנפלה בחלקו של הרב מוהליבר זצ”ל 

שהוא למעשה הראשון שהעלה את הרעיון של שיבת ציון בימינו... זכותו של הרב 
מוהליבר זצ”ל היא זכות ראשונים, ובכגון דהא, הראשונות היא הגדולה...

מן הדין שלא יישאר נער בישראל ולא תישאר נערה בישראל שלא יבואו כאן 
להשתטח על קיברו ולהכיר מי היה האיש הגדול הזה, מי היה המנהיג הרוחני הציוני 

המופלא הזה...”
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מר משה ריבלין, יו"ר דריקטוריון קק"ל

תמרור דרך לכל ההולכים לציון
"רבי שמואל מוהליבר זה שם של חותם, תמרור דרך של כל ההולכים לציון... כבר 

אמרו כאן על גדולתו בתורה אבל הוא לקח גדולה זו וסמכותו זו כפוסק על מנת 
להתייצב בשער בת רבים ובשם ההלכה ללחום מלחמתה של ציונות, ומילה זו לא 

הייתה קיימת אז... הוא ידע לקשור חזון והגשמה...
כל מה שיש בקרן הקיימת הם פרי רוחו, מחשבתו, הגותו, התלהבותו לאהבת ישראל 

של אותו מיוחד רבי שמואל מוהליבר.”
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הרב נריה

הרב לאו



71

יושבים מימין לשמאל: הרב שלמה בורשטיין, הרב ישראל מאיר לאו, הרב יוסף גליקסברג, הרב מרדכי אליהו

מימין לשמאל: מר רפי אלול, הפרופ' אבנר חי שאקי, הרב אפרים זלמנוביץ, הרב מרדכי אליהו, 
הד"ר אריה לב מוהליבר, מר משה ריבלין, הרב יוסף גליקסברג

www.museum-mohaliver.org.il  :ההספדים במלואם באתר מוזיאון הרב מוהליבר
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הנין, הד"ר אריה לב מוהליבר עם אחייניותיו, הגב' מיה מוהליבר והגב' אילנה שינדלר

מימין לשמאל: הרב אפרים זלמנוביץ, הד"ר אריה לב מוהליבר, מר רפי אלול, אחיעזר ארקין



עלייה ל"אוהל"
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הרב אברהם צוקרמן, ראש ישיבות בני עקיבא
בסיור משפחתי לציון יום הולדתו התשעים, חנוכה ה'תשס"ו
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עם מדריכי בני עקיבא

בחלאקה לנכדו ֶלֶׁשם )ר"ת לכבוד שמואל מוהליבר(

הרב דרוקמן נושא דברים באזכרת הרב מוהליבר ה'תשע"ד

הרב חיים דרוקמן, ראש מרכז ישיבות בני עקיבא
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הרב צבי שכטר, ראש ישיבה ב"ישיבה יוניברסיטי" בניו־יורק

מתוך ספר המבקרים
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חניכי סניף בני עקיבא מזכרת בתיה ה'תשע"ב

עובדי משרד החינוך
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ותיקי קיבוץ גן שמואל הנקרא על שם הרב שמואל מוהליבר

מתוך ספר המבקרים
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מתוך ספר המבקרים, האלוף )מיל'( עוזי דיין
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צוות "רפת קדם" משואות יצחק, ח' בשבט ה'תשע"ח )24.1.18(



חזון הרב נריה
בענין הקמת מוסד 

תורני־טכנולוגי 
על שם הרב מוהליבר 

בחסות 
אוניברסיטת בר־אילן
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מוזיאון
הרב מוהליבר
מזכרת בתיה

הוקם על ידי 
"ציוני דרך" מרכז סיור ולימוד 

)המדרשה למורשת הציונות(
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המבנה לפני השיפוץ
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המבנה לאחר השיפוץ
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חנוכת מוזיאון הרב מוהליבר, י"ט בסיון ה'תשס"ט
במעמד הרב שלמה עמר, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

מימין לשמאל יושבים: מר מאיר דהן, הרב שלמה קביעת מזוזה
עמר, הרב אפרים זלמנוביץ
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הרב אלישיב הכהן נושא דברים במוזיאון

מתוך ספר המבקרים, י"ט בסיון ה'תשס"ט )11.6.09(



92

הרב דב ברל ויין עם תלמידי ישיבה מירושלים

תלמידות אולפנה
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ביקור עובדי "יד בן־צבי"
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סיורי משפחות, פסח ה'תשע"ז

מדריכות "ציוני דרך"
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מוזיאון הרב מוהליבר כאתר מורשת לאומית

בעקבות בקשת ציוני דרך" - מרכז סיור ולימוד מזכרת בתיה הוכר מוזיאון 
הרב מוהליבר אתר מורשת לאומית ואף אושרה תמיכה להרחבת המוזיאון 

אל תוככי מגדל המים הסמוך.



"ציוני דרך"
מרכז סיור ולימוד

מזכרת בתיה
)המדרשה למורשת הציונות(
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"ציוני דרך" - מרכז סיור ולימוד מזכרת בתיה
המרכז הוקם בעקבות העלאת עצמותיו של הרב מוהליבר לארץ ישראל.

מטרתנו היא הנחלת ערכי הציונות ואהבת הארץ בקרב האוכלוסיות 
השונות, באמצעות סיורים חווייתיים בנושאי ראשית הציונות, 

מורשת קרב, תנ"ך וטבע.

ראשית הציונות
מזכרת בתיה - סיור בעקבות מייסדי המושבה באתריה ההיסטוריים של 
מושבת הברון בשילוב הצגות רחוב וצפייה במיצג אורקולי במוזיאון הרב 

מוהליבר.
גדרה, נס ציונה, רחובות, ראשון לציון, זיכרון יעקב ובנימינה.

יפו ונוה צדק - בעקבות הראי"ה קוק זצ"ל, סופרים ואנשי רוח.

מורשת קרב
חזית הדרום בתש"ח - נגבה, ניצנים, יד מרדכי, מצודת יואב, גבעת ותום ותומר.
הדרך לירושלים - אתר מקורות "מים לירושלים", חולדה, לטרון, דרך בורמה, 

קסטל, מצפה הראל, רכס שיירות, קריית ענבים, הר אדר ונווה אילן.
בעקבות סרן ערן שמיר - בגבעות מע'אר.

בעקבות סמ"ר רפנאל מוסקל - בתל מלוט ועיינות גבתון.
בעקבות סרן יוני שמוכר - בתל חדיד.

בעקבות התנ"ך
בעקבות יהושע - תל ירמות, עמק איילון ועוד.
בעקבות דוד וגלית - תל עזקה, תל שוכה ועוד.

במשעולי שמשון - בין צרעה ואשתאול.
בעקבות ארון הברית - נחל שורק ותל בית שמש.

סיורי טבע
סיורים חוויתיים במגוון מסלולים בהרי ירושלים, שפלת יהודה, מישור החוף, 

הכרמל והגלבוע.

הזמנת סיורים ופרטים נוספים בטלפון: 08-9340034
www.midrasha-m-b.org.il     midrasha.mb@gmail.com



98

סיורים במושבה
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סיורים מחוץ למושבה



נספחים
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נספח א - פגישת הרב מוהליבר והברון רוטשילד
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נספח ב - ההסכם שנערך עם המייסדים
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"הקאלאניע מזכרת בתיה )עקרון(, 
אשר אנכי יסדתיה על הוצאות 

השר הנדיב עדמונד דה ראהטשילד 
מפאריס... הם כולם עובדי אדמה 
מנעוריהם, כשרים ויראי ה' למאד"

מדברי הרב מוהליבר על מייסדי מזכרת בתיה, 
שו"ת מהר"ש מוהליבר, אורח חיים סימן י"ט

בול הרב מוהליבר
ברקע: מתיישביה הראשונים של מזכרת בתיה

בשובל: משתתפי ועידת קאטוביץ'

"ציוני דרך", מרכז סיור ולימוד   ת"ד 5062 מזכרת בתיה 7680400
www.midrasha-m-b.org.il   08-9340034 .טל


