באדר
ז׳
יום
שרָ ֵאל ֲחכָ ִמים
ָּכל יִ ְ ׂ

א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר
ל־ה ָארֶ ץ ֶאת
ָּכ ָ
ת־ארֶ ץ ֶא ְפ
ֶוְא ֶ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחר
יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּתמ
זֹאת ָה ָארֶ ץ א

ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ
ת־כל־
ל־פנֵ י יְרֵ חוֹ ּוַיַרְ ֵאהוּ ה׳ ֶא ָּ
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר ַע ְּ
ד־דן׃ ב ֵוְאת ָּכל־נַ ְפ ָּתלִ י
ת־ה ִּגלְ ָעד ַע ָּֽ
ָה ָארֶ ץ ֶא ַ
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה
ת־ארֶ ץ ֶא ְפרַ יִם ְוּמנַ ׁ ֶּשה ֵוְאת ָּכ ֶ
ֶוְא ֶ
ת־ה ִּכ ָּכר
ת־ה ֶּנגֶ ב ְו ֶֽא ַ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחרֽ וֹן׃ ג ֶוְא ַ
ֹאמר
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּת ָמרִ ים ַעד־ ֽצֹ ַער׃ ד וַיּ ֶ
ה׳ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְברָ ָהם
הילולת משה רבינו
לְ ְיִצ ָחק ּוֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶהרְ ִא ִיתיךָ
עלינו
תגן
זכותו
ְב ֵעינֶ יךָ ׁ ָוְש ָּמה לֹא ַֽת ֲע ֽבֹר׃ ה ּוַי ָָמת ׁ ָשם מׁ ֶֹשה
ל־פיבאדרה׳׃נולד...ו ּוַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
באדרֹאמתב ַמשהע ִּ
ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ ץבשבעהמו ָ
ובשבעה
מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של
במיום ליום
צדיקים
לחודש.עוֹר וְ ֹֽלא־יָדַ ע ִא ׁיש
ומחודשית ְּפ
מוּל ֵּב
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹא
ן־מ ָאה
ת־קבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה ֶּב ֵ
ֶא ְ
שרִ ים ׁ ָשנָ ה ְּבמֹתוֹ ֹֽלא־כָ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא־נָ ס
ֶוְע ְ ׂ
שרָ ֵאל ֶאת־מׁ ֶֹשה ְּב ַֽערְ בֹת
לֵ ֽחֹה׃ ח ּוַי ְִבכּ וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
אחד.״
גוף
כולם
שהם
ישראל,
בנשמת
תתנוצץ
משה
״ונשמת
מו ָֹאב ׁ ְשלׁ ִֹשים יוֹם ַו ּֽי ְִּתמוּ ֵיְמי ְבכִ י ֵא ֶבל מׁ ֶֹֽשה׃
קידושין לח ,עא

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.

שערי אורה
הדלקת נרות השמן

"אוֹר מֻ ְפלֶ א אוֹר ַהיְקוֹד ֵהם יו ְֹקדִ ים
ֲהלֹא ֵה ָּמה יוֹרוּךָ מוֹרֶ יךָ "
בר יוחאי ,חכם שמעון לביא
ספרד  -מרוקו  -לוב ,רמ”ו  -שמ”ה 1585-1486

"וַי ְּק ּבֹר אֹת ֹו ַב ַּגיְ ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב מוּל ֵּבית ְּפעוֹר וְ לֹא יָדַ ע ִא ׁיש ֶאת
ִ
ְקבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּזה".
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 ( 2488לבריאת 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

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

שערי תפילה

זכות הצדיק תעמוד לכם

ָּכל נְ ִתיבו ֶֹת ָיה
נָ ְס ָעה ִא ִּמי ָּדרו ָֹמה לִ נְ ִתיבו ֶֹת ָיה,
ְּכ ִמיהוֹת ְקמוּעוֹת ַעל ַצ ּוָארָ ּהֶ ׁ ,ש ָּפׁ ַשט ַע ְצמוֹ,
ִּכ ּס ִוּפים ְּב ַארְ נָ ָק ּה
אשינוּ ַה ְּק ַט ִּנים.
ְוּס ִביב רָ ׁ ֵ
עמוס זרוק ,פרורוים מדרכי אבות ואמהות ,אשמורת2022 ,

שרָ ֵאלָ ,א ַמר לוֹ ַה ָּקדו ֹׁש ָּברוּ ךְ
משה ְמ ַב ֵּק ׁש לִ ָּכנֵ ס לְ ֶארֶ ץ יִ ְ ׂ
וָ ֶא ְת ַח ַּנן ֶאל ה’ ...וּ ְב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ֶ
הוּ א :רַ ב לָ ךְ ָ ,א ַמר לְ ָפנָ יו רִ ּבוֹנוֹ ׁ ֶשל עוֹלָ ם לֹא כָ ךְ ָא ַמרְ ָּת לִ יָּ ,כל ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְּביָ דִ י וְ ַחנּ ִֹתי,
שה
שה ִע ּמוַֹ ,עכְ ׁ ָשו ֵאינִ י או ֵֹמר ׁ ֶש ִּמ ְת ַּב ֵּק ׁש לִ י ֶא ְצלְ ךָ ְמאוּ ָמהֶ ,א ָּלא ִח ָּנם ֲע ֵ ׂ
ְּב ַמ ְּתנַ ת ִח ָּנם ֲאנִ י עוֹ ֶ ׂ
ִע ִּמיִ ,מ ַּניִ ןִ ,מ ַּמה ׁ ֶש ָּקרֵ ינַ ן ָּב ִענְ יָ ן וָ ֶא ְת ַח ַּנן.
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 שמחה
מאכל ומשתה
בסעודת ההילולה

ש ַמח מׁ ֶֹשה ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶחלְ ק ֹו
יִ ְ ׂ
את-לּ וֹ
את-לּ וֹ ֶע ֶבד נֶ ֱא ָמן ָקרָ ָ
ַוּמה ָקרָ ָ
ש ַמח מׁ ֶֹשה ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶחלְ קוֹ
יִ ְ ׂ
ַוּמה נָ ַת ָּת-לּ ֹו ֶּכ ֶתר ְּבר ֹׁאשוֹ נָ ַת ָּת-לּ וֹ
ש ַמח מׁ ֶֹשה ְּב ַמ ְּתנַ ת ֶחלְ קוֹ
יִ ְ ׂ
ַוּמה הוֹרִ יד ְּביָדוֹ ׁ ְשנֵ י לוּחוֹת ַה ְּברִ ית הוֹרִ יד ְּביָדוֹ
ג'ו עמר ,עיבוד לפיוט מתפילת שחרית של שבת

הרבנית מרים אביחצירא ,אשתו של חכם יצחק אביחצירא הבבא חאקי ,שהפיקה את
ההילולות בביתם ,הייתה מעמידה סיר ענק של קציצות ,ומתעקשת להעביר בעצמה
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 ִהּלּולָ ה 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 תורה

לימוד תורתו של הצדיק

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

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

"ומ ֶֹשה ָהיָה ר ֶֹעה"
ְּב ָחנוֹ ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּא לְ מ ֶֹשה ְּבצֹאן.
ָא ְמרוּ רַ ּבו ֵֹתינוְּּ :כׁ ֶש ָהיָה מ ֶֹשה רַ ֵּבנוּ רו ֶֹעה צֹאנוֹ ׁ ֶשל ְיִתרוֹ ַּב ִּמדְ ָּבר ָּברַ ח ִמ ֶּמנּ וּ ְּגדִ י ,וְרָ ץ ַא ֲחרָ יו ַעד
ׁ ֶש ִה ִּג ַיע לְ ָחסוּתֵּ .כוָן ׁ ֶש ִה ִּג ַיע לְ ָחסוּת נִ זְ ַּד ְּמנָ ה לוֹ ְּברֵ כָ ה ׁ ֶשל ַמיִם ָוְע ַמד ַה ְּגדִ י לִ ׁ ְש ּתוֹת.
יִית ִמ ְּפנֵ י ָצ ָמאָ ,עיֵף ַא ָּתה".
יִיתי יוֹדֵ ַע ׁ ֶשרָ ץ ָה ָ
"אנִ י לֹא ָה ִ
ֵּכוָן ׁ ֶש ִה ִּג ַיע מ ֶֹשה ֶא ְצלוָֹ ,א ַמרֲ :
ִהרְ ִּכיבוֹ ַעל ְּכ ֵתפוֹ ָוְהיָה ְמ ַה ֵּלךְ .
ָא ַמר ַה ָּקדוֹׁש ָּברוּךְ הוּאׁ :יֵש לְ ךָ רַ ֲח ִמים לִ נְ הֹג צֹאנוֹ ׁ ֶשל ָּב ָשׂר וָדָ ם ָּכךְ ַ -ח ֶיּיךָ ,
ַא ָּתה ִּתרְ ֶעה צֹאנִ י ְיִשׂרָ ֵאל.
מדרש שמות רבה ,פרשה ב ,ב

אור תורת משה רבינו
נשמת משה תתנוצץ בנשמת ישראל ,שהם כולם גוף אחד ,וכמו שאור הירח הוא אור
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

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 האוֹרִ ית .ספר האוֹרִ ית 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 האוֹרִ ית ,שהיא דרך החיים שלנו .וכעת,
בעזרתו של הקדוש ברוך הוא ,הגענו ארצה עם האוֹרִ ית של משה רבנו .ה' נתן את האוֹרִ ית
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' ּכַ ַהנַ ת ֶמ ְמ ְהרֶ אי ֶקס יצחק יָאסּו' ,דברים שנשא בכנס ב ,3.7.87עמ' ,37-39
אתיופיה  -ישראל ,תר”ס  -תשנ”ה 1900-1995

באדר
ז׳
יום
שרָ ֵאל ֲחכָ ִמים
ָּכל יִ ְ ׂ

ל־הר נְ בוֹ ר ֹׁאש
א ּוַי ַַעל מׁ ֶֹשה ֵֽמ ַערְ בֹת מו ָֹאב ֶא ַ
ת־כל־
ל־פנֵ י יְרֵ חוֹ ּוַיַרְ ֵאהוּ ה׳ ֶא ָּ
ַה ִּפ ְס ָּגה ֲאׁ ֶשר ַע ְּ
ישראל ֵוְאת ָּכל־נַ ְפ ָּתלִ י
חכמי ב
ד־דן׃
נשמת ָּֽ
לעילוי ַע
ת־ה ִּגלְ ָעד
ָה ָארֶ ץ ֶא ַ
ל־ארֶ ץ יְהוּדָ ה
ת־ארֶ ץ ֶא ְפרַ יִם ְוּמנַ ׁ ֶּשה ֵוְאת ָּכ ֶ
ֶוְא ֶ
ת־ה ִּכ ָּכר
ת־ה ֶּנגֶ ב ְו ֶֽא ַ
ַעד ַה ּיָם ָה ַֽא ֲחרֽ וֹן׃ ג ֶוְא ַ
ֹאמר
ִּב ְק ַעת יְרֵ חוֹ ִעיר ַה ְּת ָמרִ ים ַעד־ ֽצֹ ַער׃ ד וַיּ ֶ
ה׳ ֵאלָ יו זֹאת ָה ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ִּתי לְ ַא ְברָ ָהם
לְ ְיִצ ָחק ּוֽלְ ֲיַעקֹב לֵ אמֹר לְ זַ רְ ֲעךָ ֶא ְּתנֶ ָּנה ֶהרְ ִא ִיתיךָ
ְב ֵעינֶ יךָ ׁ ָוְש ָּמה לֹא ַֽת ֲע ֽבֹר׃ ה ּוַי ָָמת ׁ ָשם מׁ ֶֹשה
ל־פי ה׳׃ ו ּוַי ְִק ּבֹר אֹתוֹ
ֶֽע ֶבד־ה׳ ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב ַע ִּ
ַב ַּגי ְּב ֶארֶ ץ מו ָֹאב מוּל ֵּבית ְּפעוֹר וְ ֹֽלא־יָדַ ע ִא ׁיש
ן־מ ָאה
ת־קבֻ רָ תוֹ ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּֽזה׃ ז וּ מׁ ֶֹשה ֶּב ֵ
ֶא ְ
שרִ ים ׁ ָשנָ ה ְּבמֹתוֹ ֹֽלא־כָ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לֹא־נָ ס
ֶוְע ְ ׂ
שרָ ֵאל ֶאת־מׁ ֶֹשה ְּב ַֽערְ בֹת
לֵ ֽחֹה׃ ח ּוַי ְִבכּ וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
מו ָֹאב ׁ ְשלׁ ִֹשים יוֹם ַו ּֽי ְִּתמוּ ֵיְמי ְבכִ י ֵא ֶבל מׁ ֶֹֽשה׃
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.
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