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נ"ג

תולדותיהם של חכמים

יום שבת ט' אדר
תר"ז רבי יהודה נחמד, סגן רבה של טבריה )רבי חיים אבולעפיה( ושם מנו"כ  
תרמ"ג רבי משה בהלול, מקנס )מרוקו(, טבריה, שד"ר למצרים  
תער"ב רבי דוד גניש, מחכמי המקובלים בלוב,  
תש"ה רבי אליהו בנימין, ראש הרבנים בבגדאד  
תשכ"ה רבי כמוס נחאיסי, דיין בטריפולי )לוב(, תל אביב  
תש"ן רבי יעקב דוויק הכהן, מחו"ר פורת יוסף,  

 יום ראשון י' אדר
תכ"ג רבי שמעיה קובו, סלוניקי )יוון( אביו של רבי יוסף 
תקפ"ז רבי דוד אלקלעי, ירושלים מחו"ר ישיבת בית אל, אביו של רבי חיים 
תרע"ט רבי יוסף שמחון, פאס )מרוקו(, תלמיד רבי שלמה בוחבוט ומייסד התלמוד תורה הראשון ביפו 
תר"פ רבי אליהו רחמים ענתבי, צפת, מח"ס טוב טעם וטעמי התורה 
תש"א רבי אברהם אביטבול, ראש הישיבה במקנס )מרוקו( 
תשי"ז רבי יחיא אדהאן, תאפיללת )מרוקו( מח"ס אני לדודי על דודו רבי דוד אביחצירא 

יום שני י"א אדר
תקס"ו רבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א(, ירושלים, שם מנו"כ. מח"ס ברכי יוסף על השו"ע ועוד ספרים רבים, 
תרע"ג רבי אברהם אביחצירא בן האביר יעקב, תפיללאת )מרוקו(, טבריה, 

 יום שלישי י"ב אדר
תר"ב רבי שלמה הררי, מחו"ר דמשק )סוריה(, 
תרכ"ב רבי וידאל קואינקה, סלוניקי )יוון( ירושלים, שם מנו"כ. ר"י חסד אל ורבו של השמן ששון 
תרצ"ד רבי יצחק צרור, מח"ס פירוש צרור המור 
תרצ"ה רבי יהושע )שוע( שנדוך, מחו"ר בומבי )הודו( 
תשנ"ה רבי סעדיה ברזילי, תימן, גני תקוה 
תשנ"ו רבי משה פרדו, מייסד אור החיים בבני ברק 
תשנ"ח רבי חיים דוד הלוי, רבה של ראשון לציון ות"א, מח"ס מקור חיים פסקי דינים ח' חלקים 

יום רביעי י"ג אדר
תרס"ט רבי מסעוד חתשואל, ראב"ד טבריה וחיפה, תשובותיו נותרו בכת"י וחלקם הודפסו בסו"ס ישא איש  
תרפ"ז רבי דוד עבדאללה סופר, בגדד, כתב ספרים רבים שנותרו בכת"י  
תר"צ רבי שלמה אלבצראווי, בגדד ותל אביב. מח"ס דבר שלמה עה"ת  
תשל"ז רבי יוסף מונסה, ראש השוב"ם בירושלים  

 יום חמישי י"ד אדר
רבי שם טוב בן וואליד, מדייני טיטואן )מרוקו(

ש"ם רבי סעדיה אבן דנאן, פאס )מרוקו( 
תשנ"ז רבי משה מלכה, תודגא )מרוקו( רבה של פ"ת, מח"ס שו"ת מקוה  המים ונטפי המים עה"ת 

 יום שישי ט"ו אדר
תע"ר רבי יצחק אבולעפיה, ראב"ד דמשק )סוריה(, טבריה ושם מנו"כ מח"ס פני יצחק ה' חלקים 
תש"ח רבי דוד ברדע, דיין בתוניס 
רבי עזיזי דיעי, ג'רבא, תלמיד רבי מרדכי סגרון. רבה של חצור הגלילית מח"ס דעה והשכל האגדה תשנ"ט

"ַויָּבֹא  ג'( עה"פ  )פסיקתא דרב כהנא  הנה מובא במדרש 

ְרִפיִדם" )שמות יז, ח(, מפני  ָרֵאל בִּ ֶחם ִעם ִישְׂ לָּ ֲעָמֵלק ַויִּ

שרפו  מפני  ישראל?  עם  להילחם  עמלק  בא  מה 

ידיהם מן התורה ומן המצוות. 

שרפו  לעמלק  לו  איכפת  מה  וכי  להקשות  ויש 

ישראל את ידיהם מעסק התורה והמצוות? ועוד 

קשה שאם עם ישראל רפו את ידיהם מן התורה 

שציותה  עמלק  כלפי  הטענה  מה  א"כ  והמצוות 

שימש  הוא  הרי  זכרו,  את  למחות  התורה  עלינו 

כשליח לקיים את רצונו יתברך?

אזולאי דוד  יוסף  חיים  רבינו  מרן   ומבאר 

בהקדים  דוד,  ראש  בספרו  הסמוך(  במדור  אודותיו  )ראה 

שיעקב  יט(  פרשה  )זוטא  אליהו  דבי  התנא  דברי  את 

הבא  העולם  לקח  ויעקב  העולמות  חלקו  ועשיו 

ועשיו לקח את העולם הזה, והקשה ע"ז מהר"ש 

מהעוה"ז  נהנים  יעקב  בני  אנו  כיצד  א"כ  פרימו 

יותר מכדי חיינו לחם צר ומים לחץ?

וביאר הגאון מהר"ש פרימו ע"פ מה שאמרו חז"ל 

ועומדים מאז  היו תלויים  וארץ  )שבת פח.( ששמים 

בראשית,  מעשה  עם  הקב"ה  והתנה  שנבראו. 

חוזר  לאו  ואם  מוטב,  התורה,  את  מקבלים  אם 

וכשחיזר הקב"ה אצל עשיו  ובוהו.  העולם לתוהו 

ומיאנו  התורה  את  להם  לתת  בכדי  וישמעאל 

בסכנת  נתון  העולם  היה  הזמן  באותו  לקבלה, 

הצילו  וקיבלוה,  ישראל  עם  אצל  וכשבא  חורבן, 

את העולם מחורבן, ועי"ז זכו ישראל גם בעוה"ז. 

ודומה הדבר למה שמצינו בגמרא )ב"מ כד.( "המציל 

שעמד  העוה"ז  וכן  שלו",  אלו  הרי  ים,  של  מזוטו 

את  שקיבלו  ע"י  הצילוהו  וישראל  חורבן  לפני 

התורה, גם להם יש חלק בעוה"ז. ע"כ. 

 והגאון החיד"א המליץ את הפסוק בישעיה )א' יט-כ(

ְוִאם  ּתֹאֵכלּו:  ָהָאֶרץ  טּוב  ם  ַמְעתֶּ ּושְׁ ּתֹאבּו  "ִאם 

ר", ודרשו  בֵּ י ה' דִּ י פִּ לּו כִּ ֻאכְּ ָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב תְּ תְּ

תאבו  אם  לבניו,  הקב"ה  אומר  פי"ג(  )ויק"ר  רבותינו 

ותשמעו לקולי ותקיימו את מצוותי, הרי הם זוכים 

לּו", חרב  ֻאכְּ מן הדין גם בעוה"ז, ואם לאו, "ֶחֶרב תְּ

מלשון חרובים, כלומר הנאתכם מן העוה"ז אינה 

אלא כדי קיום נפשכם.

ועתה, על פי האמור יתבאר שעמלק שהוא מזכרו 

בטענה  ישראל  בעם  להילחם  יצא  עשיו,  של 

שהם גזלנים, מפני שראה אותם יוצאים ממצרים 

מלאים כל טוב, ומרפים את ידיהם מעסק התורה 

כיוון  בעוה"ז  וחלק  זכות  להם  אין  ולכן  והמצוות 

שאינם יכולים לטעון שהם מצילים מזוטו של ים. 

וחזר הדבר שוב בימי אחשורוש, כדאיתא בגמרא 

ט(  )אסתר  הּוִדים"  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  "ִקיְּ עה"פ  פח.(  )שבת 

שהרי  סיני,  בהר  עליהם  קיבלו  שכבר  מה  קיימו 

כגיגית  הר  עליהם  הקב"ה  כפה  סיני  שבהר  ידוע 

בכדי שיקבלו את התורה. ובימי אחשורוש קם 

להשמידם,  עמלק  של  מזכרו  הרשע  המן  עליהם 

וזאת משום שרפו ידיהם מהתורה והמצוות שהרי 

נהנו מסעודתו של אותו רשע מיד הבינו את כוחה 

של התורה הקדושה שהיא כמגן וצינה בעדם לכן 

חזרו וקיבלוה עליהם ברצון. 

כיון  הלא  עמלק,  נענש  מדוע  להבין  עלינו  ועתה 

הוא  נעשה  והמצוות  התורה  מן  ידיהם  שרפו 

שלוחו של מקום להחזיר את עם ישראל למוטב 

וא"כ מדוע הצטוינו למחות את זכרו?

ומבאר רבינו שתביעת השי"ת כנגד עמלק היתה 

בכך שנטפל ברשעותו לעם ישראל בלכתם בדרך. 

שעל פי הרוב, הדרך גורמת שיהיה רפיון בכח העיון 

כד( מה,  )בראשית  לאחיו  יוסף  שאמר  וכפי   שבתורה, 

ֶרְך" ובגמ' תענית )י:( אמר רבי אלעזר  דָּ זּו בַּ ְרגְּ "ַאל תִּ

אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה, 

בתורה  לעסוק  חובה  שהרי  אלעאי  רבי  והקשה 

בדרך ומתרצת הגמ' הא למיגרס הא לעיוני. וידוע 

שלחכמים אם הם גורסים ולא לומדים את התורה 

וכדאיתא  תורה  ביטול  הוי  ההלכה  ובעומק  בעיון 

בכתבי  קוראים  אין  מה  מפני  )קטו.(  שבת  בגמ' 

ופירש  המדרש  בית  ביטול  מפני  בשבת  הקודש 

רש"י "ובתוך הדרשה היו מורין להן הלכות איסור 

והיתר, וטוב להן לשמוע מלקרות בכתובים". וכך 

שהתרפו  במדבר  בדרך  ישראל  לעם  אירע  גם 

מהתורה.

מה  על  ישראל  נתבעו  מדוע  להבין,  שצריך  אלא 

שנאלצו להתרפות מלימודם בדרך ושלח ה' את 

הבוחן  שהקב"ה  משום  בהם?  להילחם  עמלק 

נחלשו  לבם"  "רפיון  שמתוך  ידע  ולב,  כליות 

את  שלח  לכך  הדרך",  מ"טורח  ולא  בלימודם 

ולעוררם על כך. אבל עמלק לא  עמלק להזכירם 

אלא  לבם  רפיון  מתוך  מלימודם  שנחלשו  ידע 

חשב שמחמת הדרך נחלשו, ונמצא שלפי ידיעתו 

בחינם ועל כך נתבע שיימחה שמו מן העולם.

על פי זה יובן מדוע חז"ל קבעו את מצוות זכירת 

עמלק דווקא ביום השבת )שו"ע או"ח ס' תרפ"ה ס"ב( ולא 

לישראל  שיש  לרמוז  שבאו  משום  החול,  בימות 

יש  בשבת  שהרי  העולמות,  בשתי  וכח  זכות 

מצוות עונג שבת, ואמרו בגמ' )שם קיח.( כל המענג 

את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, והסמיכו 

וגו'  ה'  ַעל  ְתַענַּג  תִּ "ָאז  יד(  נח,  )ישעיהו  הפסוק  על 

ר", דהיינו  בֵּ י ה' דִּ י פִּ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך כִּ ְוַהֲאַכְלתִּ

העוה"ז.  טוב  מכל  השבת  את  לענג  מצוה  שיש 

בהנאתם  ישראל  כנגד  פה  פתחון  לעמלק  ואין 

יעקב"  "נחלת  שהיא  והתורה  מאחר  העוה"ז,  מן 

העוסק בה זוכה לשתי עולמות, וכנזכר. 

ומאחר ואותו עמלק הרשע לא שם ליבו לכל זאת 

ובא ונלחם בעם ישראל לכן ציווה השי"ת למחות 

את זכרו מן העולם. 

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל 
יומא דנשמתא – י"א אדר תקס"ו

לא  הרבים,  ומסעותיו  נדודיו  ולמרות  החיד"א,  מרן  עוזנו  גאון  לפני  סדורה  היתה  כולה  התורה  כל 
נשתכח מאומה מתורתו.

ללמוד  נכנס  שש  ובגיל  תפ"ד,  בשנת  בירושלים  נולד  רבינו 
בישיבת 'בית יעקב' בראשות הגאון רבי יונה נבון, מח"ס "נחפה 
וחכמתו.  גאונותו  את  המגלה  בכתיבה  החל  מילדותו  בכסף". 
בגיל י"ד נשא את בתו של החכם רבי נסים ברכה, ובגיל ט"ז החל 

לכתוב את ספרו שם הגדולים. 
תחילה,  ישראל.  ארץ  עניי  לטובת  רבינו  ערך  רבות  מסעות 
הולנד  אשכנז,  ארצות  לאיטליה,  נסע  שנים  כ"ט  בן  בהיותו 
שהיה  עד  ותוניס  מצרים  לטורקיה,  גם  נסע  בהמשך  ואנגליה. 

מכונה בפי חכמי דורו 'התייר הגדול'.
שם  שמצא  יד  כתבי  שינן  עתיקות,  ספריות  חקר  במסעותיו 
מלאים  מספריו  ורבים  לספריה,  מחוץ  פה  בעל  והעתיקן 

חידושים שלא שמעתם אוזן.
למעלה ממאה ספרי גאונות כתב רבינו, בכל מקצועות התורה. 

יוסף, פתח עינים,  ורבים משמותיהם ע"ש אברי הגוף, ראש  הספרים כתובים בלשון מליצית צחה, 
ברכי  בטן,  חדרי  דוד,  לב  שמיר,  צפורן  באצבע,  מורה  ימין,  זרוע  שלל,  צווארי  לפי,  דבש  אוזן,  יעיר 

יוסף, שמחת הרגל ועוד.
לכל מקום שבא עורר את העם לתשובה להתמדת לימוד התורה ולתיקון המידות, והכל ראו כי רוח ה' 
דבר בו. כך למשל הוכיח את חכמי תוניס שעוסקים רק בפלפול וסברות, ולא עוסקים בלימוד ההלכה.
מזגו היה נוח לבריות מאוד, ומימיו ברח מן המחלוקת והמריבה, ואף את הרבנות שנא ומיאן לקבלה 

בערים ובקהילות חשובות, למעט תקופה קצובה במצרים ובליוורנו.
הפשיסטיים את  השלטונות  העבירו  ונטמן שם, בשנת תש"א  נפטר  בליוורנו  בהיותו  תקס"ו  בשנת 

קברו למקום אחר, ובשנת תש"ך הועלו עצמותיו ונטמנו בהר המנוחות, ומופתים גדולים נראו אז.



ָרֵאל וגו' )כז, כ( ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ ְוַאתָּ
מובא במדרש )ויק"ר א, ו( שהיתה נפשו של משה עגומה 
לא  והוא  למשכן  נדבתם  הביאו  שהכל  מחמת  עליו 
הביא, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שדיבורך חביב 
עלי יותר מן הכל. וצריך להבין מדוע נפשו של משה 
היתה עגומה עליו מאחר שלא נצטווה שיביא בעצמו 
מה  צ"ב  עוד  בנ"י?  את  שיצוה  רק  אלא  נדבתו  את 

ניחמו הקב"ה למשה בתשובתו?
בעניין  ח(  נא,  )שמו"ר  וייראה לבאר ע"פ המובא במדרש 
ויכפר  זהב המשכן  יבא  הקב"ה  "אמר  נדבת המשכן, 
שנדבת  משה  ששמע  ולאחר  העגל",  מעשה  על 
לבנ"י  ונתכפר  העגל  מעשה  על  לכפר  באה  המשכן 
באיסור  נכשל  הוא  גם  שמא  בעצמו  דן  בתרומתם, 
במסכת  קי"ל  שהרי  הלוחות,  את  ששיבר  במה  ע"ז 
כעובד  הוא  הרי  בחמתו  כליו  שהמשבר  )קה:(  שבת 
ע"ז, ולפ"ז גם הוא צריך להביא את תרומתו לכפרה, 
אך כיון שלא יכול היה להביא מטעם שתרומתם של 
ישראל היתה יותר מכדי הצורך )שמות לו, ז(, היתה נפשו 

עגומה עליו. 
ומעתה זהו שהשיבו הקב"ה, "חייך שדיבורך חביב עלי 
לו,  ואמר  להניח דעתו  מן הכל", שרצה הקב"ה  יותר 
שמתוך שאני מצוה אותך לומר לעם ישראל שיביאו 
נדבתם ואיני אומר לך שתביא כמותם, תדון מזה שלא 
וכדאיתא  ויפה עשית ששיברת את הלוחות,  חטאת 

בשבת )פז.( שאמר לו הקב"ה יישר כחך ששיברת.  
כסף צרוף, לרבי יוסף בכ"ר יוסף 

ָזְך  ַזִית  ֶמן  ֵאֶליָך שֶׁ ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ ְוַאתָּ
ִמיד )כז, כ( אוֹר ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלמָּ כָּ

ד(  פ"א,  רבה  )שה"ש  במדרש  המובא  ע"פ  לבאר  ייראה 
שבשעה שאמר הקב"ה את שתי הדיברות הראשונות 
ואינם  לומדים  היו  ג(  ב,   - כ  )שמות  לך"  יהיה  ולא  "אנכי, 
שליח,  ע"י  ולא  ה'  מפי  ושמעו  מאחר  שוכחים, 
)פח:(  שבת  בגמ'  כדאיתא  נשמתם  שפרחה  וכשראו 
)שם טז( ואז  ביקשו ממשה "דבר אתה עמנו ונשמעה" 

התחילו לשכוח את לימודם.
דברים  חמישה  שיש  )יג:(  הוריות  בגמ'  מובא  והנה 
שגורמים לזכור את הלימוד ואחד מהם הוא שמן זית, 

שהרגיל בו זוכר את תלמודו.
הקב"ה  שאמר  הפסוק,  כוונת  לפרש  יש  ומעתה 
שביקשו  כפי  ָרֵאל"  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ַצוֶּה  תְּ ה  "ְוַאתָּ למשה 
יהיו  זה  כיון שמחמת  ממך שתדבר אתה עמהם, אך 
משכחים את תלמודם, לכן תאמר להם שיקחו שמן 

זית זך, שע"י כך יזכרו את לימודם ולא ישכחו עוד. 
תורת אהרן, לרבי אהרן בן שמעון, ראב"ד צפת  

ִאּתוֹ  ָניו  בָּ ְוֶאת  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן  ֶאת  ֵאֶליָך  ַהְקֵרב  ה  ְוַאתָּ
ָרֵאל ְלַכֲהנוֹ ִלי ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר  ֵני ִישְׂ ִמּתוְֹך בְּ

ֵני ַאֲהרֹן )כח, א( ְוִאיָתָמר בְּ
את  אליו  ויקריב  שיקח  למשה  ה'  ואמר  מאחר  צ"ב 
שוב  ופרט  חזר  מדוע  הכהונה,  עבור  בניו  ואת  אהרן 

את שמותיהם?
ונראה לבאר ע"פ הגמ' בזבחים )קא:( "אמר רבי חנינא 
 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי דכתיב )במדבר כה, יג(

דהיינו  עֹוָלם"  ֻהנַּת  כְּ ִרית  בְּ ַאֲחָריו  ּוְלַזְרעוֹ  ּלוֹ  ְוָהְיָתה 
שפינחס לא קיבל את כהונתו בנחלת אבות אלא 

בזכות מעשהו שהרג את זמרי. והנה אם התורה היתה 
כותבת רק הקרב את אהרן ואת בניו בלי לפרט את 
שמותיהם היינו מבינים שגם את בני בניו כיהן שהרי 
בני בנים כבנים )יבמות:( ולכן פירט ומנה את שמותיהם 

למען נדע שדווקא בניו נתכהנו ולא בני בניו.
אהל יעקב, לרבי יעקב חי זריהן, ראב"ד טבריה, נלב"ע תשי"ג.     

ָניו ִאּתוֹ ִמּתוְֹך  ה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת בָּ ְוַאתָּ
ָרֵאל ְלַכֲהנוֹ ִלי )כח, א( ֵני ִישְׂ בְּ

למשה  הקב"ה  "כשאמר  ד(  לז,  )שמו"ר  במדרש  איתא 
אמר  לו.  הרע  גדולה(  לכהונה  אהרן  )את  אליך  הקרב  ואתה 
היא אבדתי  לך שאילולא  ונתתיה  לי  היתה  לו, תורה 
עולמי". ומובא בגמ' )זבחים קב.( שהטעם שהרע לו, כיון 
שעד אותו הזמן בשבעת ימי המילואים שימש משה 

בכהונה גדולה.
כהונתו,  נטילת  על  למשה  הרע  מדוע  צ"ב  והדברים 
ִמּכֹל  ְמאֹד  ָעָנו  ה  מֹשֶׁ "ְוָהִאיׁש  בו  והלא המקרא מעיד 
בעבור  למשה  שהרע  יתכן  וכיצד  ג(  יב,  )במדבר  ָהָאָדם" 
ניחמו  מה  קשה  עוד  אחיו?  לאהרן  הכהונה  שניתנה 
לך"  ונתתיה  לי  היתה  "תורה  לו  שאמר  בזה  הקב"ה 

וכו'?
"עני  )נט.(  בקידושין  הגמ'  דברי  את  בהקדים  ויתבאר 
המהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו נקרא רשע". 
ופי' שאם עני מחזר אחר מין מאפה, ובטרם הספיק 
כיון  רשע  נקרא  לפניו,  בו  וזכה  אחר  בא  בו  לזכות 

שיורד לחיי חבירו.  
יש לפרש את דברי המדרש, שמשה היה  זה  פי  ועל 
בכהונה,  לשמש  החל  שכבר  המהפך"  "עני  בגדר 
כשיהיה  זה  באיסור  יכשל  אהרן  שאולי  משה  וחשש 

כהן גדול במקומו, לכן מטעם זה הרע לו. 
היתה  "תורה  וביה,  מיניה  הקב"ה  השיבו  זה  ועל 
"עני  בגדר  היו  המלאכים  גם  שכן  לך",  ונתתיה  לי 
התורה  שתישאר  המלאכים  ביקשו  שהרי  המהפך", 
לכן  במתנה,  לך  שנתתיה  כיון  אך  פח:(.  )שבת  עימם 
בתוס' וכמובא  התורה,  את  אתה  שתיטול  הוא   בדין 
)קידושין שם בד"ה עני( שבמתנה אין דין "עני המהפך". ובזה 

נכשל  שאהרן  עוד  חשש  ולא  משה  של  דעתו  נחה 
באיסור "עני המהפך", מטעם שגם לו ניתנה הכהונה 

במתנה.
חכמת שלמה, לרבי שלמה סלימאן פרץ, רב איזור דאדס )מרוקו(, 

מנו"כ טבריה

ָרֵאל ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים )כט, מה( ֵני ִישְׂ תוְֹך בְּ י בְּ ַכְנתִּ ְושָׁ
אחד  גוי  אלעשא  "א"ר  ו(  ד,  רבה  )ויקרא  במדרש  מסופר 
שאל את ר' יהושע בן קרחה כתיב בתורתכם )שמות כג, 
ים ְלַהּטֹת' אנו מרובים מכם מפני מה אין  ב( 'ַאֲחֵרי ַרבִּ

אתם הולכים עמנו בע"ז"? ותירצו המפרשים ע"פ מה 
שמשמע בב"ב )כד.( שיש דעה ש"רוב וקרוב הלך אחר 
א"כ  עלינו  שכינתו  משרה  שהקב"ה  ומכיון  הקרוב", 

דין קרוב לו ובטלה טענתם של אומות העולם.
ָרֵאל"  ֵני ִישְׂ תֹוְך בְּ י בְּ ַכְנתִּ ומעתה, זהו שאמר הקב"ה "ְושָׁ
שכינתי  את  משרה  שאני  ע"י  אני,  שקרוב  שכיון 
בתוככם, לכן בדין הוא ש"ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים", כיון 

שבטלה טענתם של אומות העולם.
דרך כוכב, לרבי כדיר הכהן, ג'רבא 

מעשי חכמים

מכון "חכמי ספרד" – בראשות הרב משה פרץ שליט"א רב ק"ק "לב אליהו" וראש ישיבה לצעירים מצוינים נתיבות 
אלפי ספרים של חכמינו הספרדים זיע"א לא הודפסו שוב זה מאות בשנים, וחלקם אף נותרו עדיין בכתבי יד ואין להם גואל עד שכמעט נשתכחה תורתם וחכמתם.

בחסדי ה' המרובים הקמנו ספריה גדולה, יחידה מסוגה בעולם, המכילה יותר מ3,000 ספרים עה"ת מחכמי ספרד, חלקם בכתבי יד נדירים.

וכעת אנו עמלים לברר מקחן של צדיקים ולהוציא לאור תעלומה, מאוצרות חידושיהם המיוחדים ומעשיהם המופלאים
בסדרת ספרים מורחבת על חמשה חומשי תורה, ועליו ליקוט יחודי מגאוני וחכמי ספרד, תורה מפוארה אשר לא נראה כמותה! 

זכותם של החכמים זיע"א תעמוד לכל התורמים והמסייעים שיצליחו בכל מעשי ידיהם בבריאות ונחת, באריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים, אמן.
לתרומות והקדשת הגיליונות הבאים, לקבלת הגיליון בדוא"ל, למשלוח חידושי תורה, עובדות, ספרים, תמונות ומסמכים ניתן ליצור קשר 
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לדעת חכמה ומוסר
ִמיד )כז, כ( אוֹר ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ ִתית ַלמָּ ֶמן ַזִית ָזְך כָּ ֵני ִישְָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך שֶׁ ה ֶאת בְּ ַצוֶּ ה תְּ ְוַאתָּ

יש לדקדק שהיה לו לומר 'ויקחו שמן זית זך'. ומהו שאמר 'ְוִיְקחּו ֵאֶליָך', וכי למשה לוקחים את השמן? 
והנה ידוע שיש כמה בחינות בתלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שלומד תורה לבדו ביום ובלילה ויש לו רווח מכמה צדדים. תחילה שאינו פוסק 
מלימודו לדבר דברים בטלים, כיון שאין לו עם מי לדבר ואינו מתכעס ואינו מתגאה ואינו פוגע בכבוד חבירו וכיוצ"ב. ומצד אחר יש לו הפסד 
שאינו שונה עם תלמיד חכם וחסר לו פלפול בתורה וממילא לא יוכל להבין את הדברים על בוריין כדרך שאמר התנא באבות )ו, ח( 'ובפלפול 

התלמידים', ומלבד זאת אינו מזכה לאחרים ללמד אותם.
ֵני ִישְָׂרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך" שזה רומז לתלמידי חכמים, כמו שאמרו בשבת )קא:( "משה, שפיר קאמרת". וזהו  ה ֶאת בְּ ַצוֶּ ה תְּ וזהו כוונת הכתוב "ְוַאתָּ
אֹור", דהיינו שצריך הת"ח לכתת  ִתית ַלמָּ ֶמן ַזִית ָזְך כָּ שרמז שיקחו אליך, היינו שיהיו כמשה רבינו שצריך אדם ללמוד עם חברותא. וזהו אומרו "שֶׁ
ִמיד", שהתלמיד חכם  ולעמול בתורה ועי"ז מתלבנת ההלכה ויכול להורות, ואז התורה תהיה אצלו זכה ומזוככת, ובזכות זה יזכה "ְלַהֲעלֹת ֵנר תָּ
אפילו שנפטר תורתו קיימת מצד החידושים שחידש והניחם בעולם הזה ולומדים בהם או שגם אם זכה והניח תלמידים שלימד אותם תורה 

והם ממשיכים ללמד את תורתו.

דרכי חיים לרבי וידאל קואינקה, ראש ישיבת 'חסד אל' בירושלים. יומא דנשמתא י"ב אדר תרכ"ב

מאוצרותיהם של חכמי התורה

הצדיק רבי משה פארדו זצ"ל
יומא דנשמתא י"ב אדר תשנ"ו

בימי  ישראל.  בנות  של  לחינוכן  משה  רבי  הקדיש  חייו  כל  את 

והקים  המלאכה  על  משה  רבי  ניצח  הצנע,  ובתקופת  בראשית 

קריית חינוך גדולה ומפוארת בדרך ישראל סבא.

הכספי  העול  למרות 

גם  דאג  תדיר,  עליו  שרבץ 

היו  כאילו  אחרים  למוסדות 

שנכנסו  קירוב  פעילי  שלו. 

עם  יצאו  להתייעצות,  אליו 

הגם  בידיהם,  עתק  סכומי 

בחובות  שקע  עצמו  שהוא 

פעילים  "כולנו  צוואר.  עד 

ומה  הוא,  ברוך  הקדוש  של 

שלי  המוסד  אם  לי  איכפת 

יקבל או המוסד שלו"?!

אחד  של  לשכתו  את  פקד  שבאיטליה  ב"מילאנו"  ביקורו  בעת 

הסוחרים, סיפר הרב על מוסדותיו הברוכים ועל משפחות שקמו 

תרומתו  את  הרים  ראש,  בגילוי  שישב  למרות  הסוחר,  בזכותו. 

בברכה  לשלום  ולהיפרד  לקום  היה  אמור  משה  רבי  יד.  ברוחב 

באחת  לראשו,  ידיו  את  הושיט  זאת  שבמקום  אלא  נאמנה. 

הרים את כובעו ובשניה שלף את כיפתו והניחה על ראש הסוחר 

הנדהם.

"כסוחר", אמר לו רבי משה, "אמור אתה לזהות עסק טוב. תלמד 

ממני ותעשה כמוני. גם מילאנו צריכה קריית חינוך בדרך ישראל 

סבא!"

רבי משה לא חשב שאם יקים הסוחר 'עסק' כזה במילאנו, יצטרך 

להפנות אליו את כל תרומותיו ואף להתרים עבורו את יתר עשירי 

ואף  יתמעטו  משה  רבי  של  למוסדותיו  ותרומותיהם  הקהילה, 

יעצרו. אך אין זה שיקול, מינאי ומינך יתקלס עילאה!

ירדה  לא  כבר  הכיפה  ומאז  ברצינות  ההצעה  את  קיבל  והסוחר, 

לייסוד  פעל  לתפארת,  תורנית  קהילה  במילאנו  והקים  מראשו, 

אור  מגדל  המהווה  אברכים  כולל  הקים  מגוונים,  תורה  שיעורי 

ותמך  טהרה  מקווה  בנה  יעקב',  ו'בית  תורה  תלמוד  יסד  רוחני, 

במערכת כשרות מהודרת.

גלגל העשייה לא נעצר. האברכים הרחיבו את פעילותם והעמיקו 

את אחיזתם, הקהילה התרחבה בכמות ובאיכות ומאות משפחות 

שבו לכור מחצבתם מכוחו וכח כוחו של רבי משה.

את  ורואה  סוחר,  אותו  של  המהודר  למשרדו  שנכנס  מי  כל 

תמונתו של רבי משה ממוסגרת בעיטורי כסף על הקיר המפואר, 

שואב  אני  ומרצי  כוחי  כל  "את  משנתו:  את  הבית  מבעל  שומע 

שלי  ההשראה  הוא  פארדו.  משה  רבי  של  ופעלתנותו  מדמותו 

להמשיך ולפעול עוד ועוד!".

אביב  בתל  וניהל  בטורקיה,  תר"ע  בשנת  נולד  פארדו  משה  רבי 
חנות מסחר גדולה, ממנה חלק את רובי רווחיו למוסדות התורה. 
ישראל,  לבנות  החיים  אור  מוסדות  את  פתח  תשי"ב  בשנת 
והקריב את כל חייו עבורן, ובזכותו הוקמו אלפי משפחות של בני 

תורה. נפטר בשנת תשנ"ו ונטמן בבני ברק

עכשיו אפשר לתרום לגיליון 

תורת החכמים 
בעמדות של 

"נדרים פלוס"


