
ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה׳ 
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ֶאֶרץ מוָֹאב ַעל־ּפִ ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ֶאת־ ְיהָוה  ְרֵאהּו  ַוּיַ ְיֵרחוֹ  ֵני  ַעל־ּפְ ר  ֲאׁשֶ ה  ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ן׃ ב ְוֵאת ּכָ ְלָעד ַעד־ּדָֽ ל־ָהָאֶרץ ֶאת־ַהּגִ ּכָ
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ְקַעת  ר ּבִ ּכָ ֶאת־ַהּכִ ֶגב ְוֽ ֲחֽרוֹן׃ ג ְוֶאת־ַהּנֶ ם ָהַאֽ ַעד ַהּיָ
ַער׃ ד ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו  ָמִרים ַעד־צֹֽ ְיֵרחוֹ ִעיר ַהּתְ
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת 
ה ֶהְרִאיִתיָך ְבֵעיֶניָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ּוֽ
ֶבד־ ֶעֽ ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ
אֹתוֹ  ְקּבֹר  ַוּיִ ו  ה׃  ְיהָוֽ י  ַעל־ּפִ מוָֹאב  ֶאֶרץ  ּבְ ְיהָוה 
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ֶאת־מֹׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ח  ה׃  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

יום ז׳ באדר
ָרֵאל ֲחָכִמים ל ִיׂשְ ּכָ

הילולת משה רבינו
זכותו תגן עלינו
בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד... 
מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של 

צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש.
קידושין לח, עא

״ונשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל, שהם כולם גוף אחד.״



נהגו ביום ההילולה לפקוד קברם של הצדיקים וללמוד מתורתם, לעשות 
סעודה גדולה עם מאכל ומשקה ולהזמין במיוחד את מי שאין לו מה 
לאכול, לברך את המשתתפים, לאסוף צדקה לשיר פיוטים ולספר ניסים 

ונפלאות שלהם. 

לפניכם ארבעה שערים להילולת משה רבינו עליו השלום: שערי אורה, 
שערי תפילה, שערי שמחה ושערי תורה. 

כל אחד מהשערים הוא מבואה לעולמה המיוחד של הילולת הצדיק 
שמקשרת בתפילה, שמחה וברכה בין אדם לבורא ובין אדם לאנשי ביתו.

ותהיה זכותם עלינו ועל כל ישראל.

אתם מוזמנים להכנס בשערים אלו ולהוסיף משלכם לכל שער ושער.



"אוֹר ֻמְפֶלא אוֹר ַהְיקוֹד ֵהם יוְֹקִדים
ה יוֹרּוָך מוֶֹריָך" ֲהלֹא ֵהָמּ

בר יוחאי, חכם שמעון לביא
ספרד - מרוקו - לוב, רמ”ו - שמ”ה 1585-1486

עוֹר ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת  ית ְפּ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ֵבּ ְי ְבּ ר אֹתוֹ ַבַגּ ְקבֹּ "ַוִיּ
ה."  ְקֻבָרתוֹ ַעד ַהּיוֹם ַהֶזּ

דברים לד, ו

את ההילולה נפתח בהדלקת נר כמסורת ישראל שנאמר 'נר ה' 
נשמת אדם'.

לעילוי נשמת משה בן יוכבד ועמרם שנפטר ונולד לפי המסורת 
ביום ז' באדר שנת ב׳תפ"ח )2488 לבריאת העולם(.

ולעילוי נשמת חכם שיום פטירתו אינו ידוע ואנו מציינים אותו ביום 
ז’ באדר שכל נשמות חכמי ישראל כלולות במשה רבינו.

ולזכרם של חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע וביום 
זה מציינים את זכרם.

לרשימת החכמים באתר 'החכם היומי'
שתאריך פטירתם אינו נודע

שערי אורה
הדלקת נרות השמן

״ונשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל, שהם כולם גוף אחד.״



ל ְנִתיבוֶֹתיָה  ּכָ

רוָֹמה ִלְנִתיבוֶֹתיָה, י ּדָ ָנְסָעה ִאּמִ
ט ַעְצמוֹ, ׁשַ ּפָ אָרּה, ׁשֶ ִמיהוֹת ְקמּועוֹת ַעל ַצּוָ ּכְ

ַאְרָנָקּה ּסּוִפים ּבְ ּכִ
ים. ַטּנִ ינּו ַהּקְ ּוְסִביב ָראׁשֵ

עמוס זרוק, פרורוים מדרכי אבות ואמהות, אשמורת, 2022 

 

רּוְך  ּבָ דוֹׁש  ָרֵאל, ָאַמר לוֹ ַהּקָ ִיׂשְ ֵנס ְלֶאֶרץ  ִלּכָ ׁש  ה ְמַבּקֵ ָהָיה מׁשֶ ָעה ׁשֶ ...ּוְבׁשָ ן ֶאל ה’  ָוֶאְתַחּנַ
ְוַחּנִֹתי,  ָיִדי  ּבְ לוֹ  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ִלי,  ָאַמְרּתָ  ָכְך  לֹא  עוָֹלם  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ  ְלָפָניו  ָאַמר  ָלְך,  ַרב  הּוא: 
ה  ם ֲעׂשֵ א ִחּנָ ׁש ִלי ֶאְצְלָך ְמאּוָמה, ֶאּלָ ּקֵ ְתּבַ ּמִ ו ֵאיִני אוֵֹמר ׁשֶ ה ִעּמוֹ, ַעְכׁשָ ם ֲאִני עוֹׂשֶ ַנת ִחּנָ ַמּתְ ּבְ

ן. ִעְנָין ָוֶאְתַחּנַ ֵריַנן ּבָ ּקָ ה ׁשֶ ִין, ִמּמַ י, ִמּנַ ִעּמִ
דברים רבה ב

"ומה שהורגלו לדרוש בשם הצדיק, זכותו יגן עלינו אמן, הכוונה הוא שבזכותו ימלא ה' את 
בקשתם, והצדיק בעצמו יעתיר ויתפלל בעדם לפניו, יתברך, למלאת את רצונם, מצד שהוא 
חביב ואהוב לפניו יתברך, 'ורצון יראיו יעשה'. והצדיק הוא רק כצינור הגדול, המשפיע הטוב 

מלפני השם יתברך, לכל המסתופפים בצלו, וביותר ביום הילולה שלו."
חכם אליהו חי דמרי , יוסף חי, דפוס עידאן, כהן וצבאן, ג'רבה תש"ה )1945(. 
תוניסיה - ישראל, תרנ"ג - כ"ג טבת תשל"ד 1974-1893

יש עיתים בהם האדם עומד ובקשתו מנגד והוא מבקש מענה ותפילה שמורה לו. אתם מוזמנים 
ביום קדוש ומיוחד זה להעתיר תפילה בזכותו של משה רבינו על כל הנדרש בעבורו תפילה.

שערי תפילה
זכות הצדיק תעמוד לכם



ַנת ֶחְלקוֹ ַמּתְ ה ּבְ ַמח מֹׁשֶ ִיׂשְ
ּוַמה ָקָראָת-ּלוֹ ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת-ּלוֹ

ַנת ֶחְלקוֹ ַמּתְ ה ּבְ ַמח מֹׁשֶ ִיׂשְ
-ּלוֹ רֹאׁשוֹ ָנַתּתָ ֶתר ּבְ -ּלוֹ ֶכּ ּוַמה ָנַתּתָ

ַנת ֶחְלקוֹ  ַמּתְ ה ּבְ ַמח מֹׁשֶ ִיׂשְ
ָידוֹ ִרית הוִֹריד ּבְ ֵני לּוחוֹת ַהּבְ ָידוֹ ׁשְ ּוַמה הוִֹריד ּבְ

ג'ו עמר, עיבוד לפיוט מתפילת שחרית של שבת

את  שהפיקה  חאקי,  הבבא  אביחצירא  יצחק  חכם  של  אשתו  אביחצירא,  מרים  הרבנית 
בעצמה  להעביר  ומתעקשת  קציצות,  של  ענק  סיר  מעמידה  הייתה  בביתם,  ההילולות 
קציצות מהסיר אל קערות ההגשה, מבעד פתח קטן שהייתה יוצרת עם המכסה. לאורך 
הערב הייתה מגישה כך הרבנית מאות קציצות המפורסמות בשם 'קציצות אביחצירא' על 
שם המתכון המיוחד שלה. לקראת סופו של הערב הייתה שואלת אם יש עוד שמעוניינים 
לאכול, וכל עוד רצו, הייתה ממשיכה לשלות קציצות חמות מתחתית הסיר, סיר עם שפע 
שאין לו סוף. משעה שאמרו לה שכולם אכלו ושבעים, הייתה מסירה את המכסה, והרי 

הסיר ריק ואין בו יותר שום קציצה. אז הייתה מצווה את אנשי המטבח לשטוף את הסיר. 
סיפרה ברוריה כנפו אשת נכד הרבנית ממה שראתה בעיניה

נהגו ביום פטירת הצדיק לערוך ִהּלּוָלה היא שמחה, חגיגה וששון שביום זה הוא מתעלה לדרגה 
נוספת בגן עדן ולשם עליית נשמתו של הצדיק, אנו מרבים בשמחה ברכה והודיה לה'. 

הנכם מוזמנים לערוך סעודת מצווה ולפתוח את ביתכם לרווחה לכל דורש ושואל. הוסיפו בסעודה 
זו דברי תורה ופיוט לזכר משה בן עמרם. 

שערי שמחה
מאכל ומשתה 

בסעודת ההילולה



יוחאי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו  יוחנן משום ר' שמעון בן  "דאמר ר' 
בעולם הזה - שפתיו דובבות בקבר" 

בכורות לא, ע"ב

בעודכם סועדים את ליבכם הרבו בדברי תורה, מדרש ואגדה על משה רבינו שזכות היא לו. 

"ומֶֹשה ָהָיה רֶֹעה"
צֹאן.  רּוְך הּוא ְלמֶֹשה ְבּ דוֹׁש ָבּ ָחנוֹ ַהָקּ ְבּ

ִדי, ְוָרץ ַאֲחָריו ַעד  ּנּו ְגּ ַרח ִמֶמּ ר ָבּ ְדָבּ ִמּ ל ִיְתרוֹ ַבּ נּו רוֶֹעה צֹאנוֹ ֶשׁ ָהָיה מֶֹשה ַרֵבּ ֶשׁ ָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו: ְכּ
ּתוֹת. ִדי ִלְשׁ ל ַמִים ְוָעַמד ַהְגּ ֵרָכה ֶשׁ ָנה לוֹ ְבּ ְמּ יַע ְלָחסּות ִנְזַדּ ִהִגּ ָון ֶשׁ יַע ְלָחסּות. ֵכּ ִהִגּ ֶשׁ

ה". ֵני ָצָמא, ָעֵיף ַאָתּ ָרץ ָהִייָת ִמְפּ יַע מֶֹשה ֶאְצלוֹ, ָאַמר: "ֲאִני לֹא ָהִייִתי יוֵֹדַע ֶשׁ ִהִגּ ָון ֶשׁ ֵכּ
ְך. ֵתפוֹ ְוָהָיה ְמַהֵלּ יבוֹ ַעל ְכּ ִהְרִכּ

יָך, ְך - ַחֶיּ ָשׂר ָוָדם ָכּ ל ָבּ רּוְך הּוא: ֵיׁש ְלָך ַרֲחִמים ִלְנהֹג צֹאנוֹ ֶשׁ דוֹׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ
ְרֶעה צֹאִני ִיְשָׂרֵאל. ה ִתּ ַאָתּ

מדרש שמות רבה, פרשה ב, ב 

אור תורת משה רבינו 

אור  הוא  הירח  שאור  וכמו  אחד,  גוף  כולם  שהם  ישראל,  בנשמת  תתנוצץ  משה  נשמת 
השמש, כן אור התורה המאיר בתלמידי חכמים, אפילו בדורות הללו, הוא אור תורת משה 

רבינו, עליו השלום.
חכם אברהם אזולאי, חסד לאברהם, מעיין ב', נהר ל"ז
מרוקו ישראל ש"ל - ת"ד 1643-1570

שערי תורה
לימוד תורתו של הצדיק



מלמד משה קיבל תורה, ולא התורה הידועה, גם מה שעתיד לחדש.
'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה 
לאנשי כנסת הגדולה.' - לא אמר 'התורה' בה"א, שאם כן היה משמע שלא קיבל משה 
רבנו, עליו השלום, אלא התורה הידועה דווקא, שכן הוא הוראת ה"א הידיעה. ובאמת אינו 
כן, שמשה רבנו, עליו השלום, קיבל אפילו מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש בתורה. ולכך 

שנה: 'תורה' - לכלול כל התורה וכל המסתעף ממנה."
חכם מיכאל כמוס חדאד, אורח חיים, פרקי אבות א, דפוס דוד עידאן, ג'רבה, תרפ"ו )1926(, 
תוניסיה, תרפ"ו 1926 

מלמד להתפלל עבור כל לומד, לממש את כל מה שלמד.
"בתקופה של משה, קיבלנו את ספר האוִֹרית. ספר האוִֹרית שימש ושירת אותנו מאז ועד 
היום, ויישאר לעולם ועד. היינו עם אבוד. במשך אלפי שנים, חיינו בנפרד משאר העולם. 
למרות זאת, שמרנו את האמונה שלנו, שמרנו על האוִֹרית, שהיא דרך החיים שלנו. וכעת, 
בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, הגענו ארצה עם האוִֹרית של משה רבנו. ה' נתן את האוִֹרית 
לנביא משה כדי לתת לנו את השבת הקדושה. מודים לכם, כל אלה שעזרתם וסייעתם לנו 
על מנת שנגיע לזה. אלו שנמצאים כאן איתנו, הילדים שלנו, והאחים שלנו, ה' יברככם. אני 
מבקש מכם, לכבד ולאהוב את הכוהנים )הקסים( שלנו, את הארץ, ואת הדגל של הארץ. לכם 
שנמצאים כאן, ולאלו שנמצאים בכל רחבי הארץ, אנו מתפללים בשבילכם, אנו מתפללים 
לטובתכם שדרככם תהיה טובה קלה ומבורכת. אנו נתפלל להגשמת משאלותיכם ונתפלל 
שתממשו את כל מה שלמדתם. אנו מתפללים עבור כל לומד, ומתפללים להצלת הנפש, 

לתיקון העוול, ולתיקון העם. תחי ירושלים. תחי האמא שלנו."
חכם קס אבא יצחק יאסו, 'מסכת חייו פועלו ומנהיגותו של לק' ַּכַהַנת ֶמְמְהֶראי ֶקס יצחק ָיאסּו', דברים שנשא בכנס ב3.7.87, עמ' 37-39,
 אתיופיה - ישראל, תר”ס - תשנ”ה 1900-1995



ַעְרבֹת מוָֹאב ֶאל־ַהר ְנבוֹ רֹאׁש  ה ֵמֽ ַעל מֹׁשֶ א ַוּיַ
ל־ ְרֵאהּו ה׳ ֶאת־ּכָ ֵני ְיֵרחוֹ ַוּיַ ר ַעל־ּפְ ה ֲאׁשֶ ְסּגָ ַהּפִ
ִלי  ל־ַנְפּתָ ּכָ ְוֵאת  ב  ן׃  ַעד־ּדָֽ ְלָעד  ֶאת־ַהּגִ ָהָאֶרץ 
ל־ֶאֶרץ ְיהּוָדה  ה ְוֵאת ּכָ ֶ ְוֶאת־ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּוְמַנּשׁ
ר  ּכָ ֶאת־ַהּכִ ְוֽ ֶגב  ְוֶאת־ַהּנֶ ג  ֲחֽרוֹן׃  ָהַאֽ ם  ַהּיָ ַעד 
ַוּיֹאֶמר  ד  ַער׃  ַעד־צֹֽ ָמִרים  ַהּתְ ִעיר  ְיֵרחוֹ  ְקַעת  ּבִ
ְלַאְבָרָהם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה׳ 
ה ֶהְרִאיִתיָך  ֶנּנָ ְלַיֲעקֹב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאּתְ ְלִיְצָחק ּוֽ
ה  מֹׁשֶ ם  ׁשָ ָמת  ַוּיָ ה  ר׃  ֲעבֹֽ ַתֽ לֹא  ה  ּמָ ְוׁשָ ְבֵעיֶניָך 
ְקּבֹר אֹתוֹ  ַוּיִ ו  י ה׳׃  ֶאֶרץ מוָֹאב ַעל־ּפִ ּבְ ֶבד־ה׳  ֶעֽ
א־ָיַדע ִאיׁש  עוֹר ְוֹלֽ ית ּפְ ֶאֶרץ מוָֹאב מּול ּבֵ י ּבְ ַבּגַ
ן־ֵמָאה  ּבֶ ה  ּומֹׁשֶ ז  ה׃  ַהּזֶֽ ַהּיוֹם  ַעד  ֶאת־ְקֻבָרתוֹ 
ְולֹא־ָנס  ֵעינוֹ  א־ָכֲהָתה  לֹֽ מֹתוֹ  ּבְ ָנה  ׁשָ ִרים  ְוֶעׂשְ
ְרבֹת  ַעֽ ּבְ ה  ָרֵאל ֶאת־מֹׁשֶ ִיׂשְ ְבֵני  ְבּכּו  ַוּיִ ה׃ ח  ֵלחֹֽ
ה׃ מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶֽ ּתְ ּיִ ים יוֹם ַוֽ לֹׁשִ מוָֹאב ׁשְ

ר לאו ת  צאו להו ו ם  י למחבר ת  ו ר שמו ת  ו י ו כ הז כל   ©

לעילוי נשמת חכמי ישראל
דע שמנהגינו להדליק נר נשמה לכבוד הצדיקים 

ולעילוי נשמתם, שנאמר נר ה׳ נשמת אדם.

ומה טוב להוסיף מאור התורה על אור הנר, 

שנאמר נר מצווה ותורה אור.

ומה טוב להרבות מתורת הצדיק ביום פטירתו, 

שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי

כל תלמיד חכם, שאומרים דבר שמועה מפיו 

בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר.

ואף אם כל השמים יריעות, וכל בני אדם 

לבלרים, וכל היערים קולמוסים,

איננו יכולים לכתוב מה שלימדו רבותינו. אך 

טוב מעט לצדיק, ובזכות תורתו הקדושה,

ובזכות הלימוד שילמדו ישראל בשמו, ביום 

פטירתו, הקב״ה ישים חלקנו עמהם,

ולעולם לא נבוש כי בקב״ה בטחנו, ועל חסדו 

הגדול באמת נשעננו,

ומה רב טובך אשר צפנת ליראך.

יום ז׳ באדר
ָרֵאל ֲחָכִמים ל ִיׂשְ ּכָ


