עיר
י-ם
ת"א
חיפה
ב"ש

כניסה
17:33
17:30
17:31
17:32

יציאה
18:24
18:22
18:23
18:23

ר"ת
19:08
19:04
19:06
19:06

פרשת ויקרא תשע"ח
שבת החודש  -ר"ח

גיליון נ"ו

יש הקרבת הקרבנות בזכות התורה
ֲל ֶהם
ְא ַמ ְר ָּת א ֵ
ׂ ָר ֵאל ו ָ
ֹשה ַוי ְַד ֵּבר ה' ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל מו ֵֹעד ֵלאמֹרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ׁ
ַו ּי ְִק ָרא ֶאל מ ֶ
ַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן ַלה' ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ ֶכם
ָא ָדם ִּכי י ְ

(א .א-ב)

יש להבין שלכאורה תיבת "מכם" יתרה
היא ,שכן פשוט הוא שמאחר ומדבר אל
ישראל הם אלו המקריבים? וכמו כן קשה
במה שהוסיף "את קרבנכם" שפשוט הוא
שיקריבו משלהם ,ומה בא לחדש בזה?
והגאון רבי מנצור בן שמעון (ראה אודותיו במדור
הסמוך ) בספרו שמן המאור ,כתב ליישב העניין
בהקדים את דברי הגמ' בברכות (לה ).שרבי לוי
הקשה כתוב אחד אומר ''לה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלו ָֹא ּה"
ָתן ִל ְבנֵי
(תהילים כד ,א) ומאידך כתיב "ו ְָה ָא ֶרץ נ ַ
ָא ָדם" (שם קטו ,טז) דקשיא אהדדי? ותירץ דלא
קשיא ,כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה.
נמצא שכל ההיתר ליהנות מהעולם הזה הוא
רק על ידי הברכה.

וא"כ קשה ,שדוקא בדבר שיש עליו ברכה
זוכים בו על ידי שמברכים עליו ,אבל
דבר שלא תיקנו עליו ברכה כגון כסף,
היאך מקבלים שכר על המצוות הנעשות
באמצעותו ,הרי הכסף של ה' הוא ,כמו
ָהב נְ אֻם ה'
"לי ַה ֶּכ ֶסף ו ְִלי ַה ּז ָ
שנאמר (חגי ב ,ח) ִ
ְצ ָבאוֹת? וכמו כן קשה על מצות הקרבנות,
שמאחר ואין עליהם ברכה ,לכאורה הם אינם
שלנו ,וא"כ היאך אנו מתכפרים בהקרבתם?
והנה הגאון רבי יצחק פראנסיס בספרו פני
יצחק (פ' תרומה פ"ג ע"ג) ,הביא את דרשת חז''ל
ּמה" (שמות
(שמו"ר לג' א') על הפסוק " ְוי ְִקח ּו ִלי ְּתרו ָ
ָת ִּתי ָל ֶכם
"כי ֶל ַקח טוֹב נ ַ
כה ,ב) הדא הוא דכתיב ִּ
ּתו ָֹר ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" (משלי ד ב) .ותמה בזה מאי
קשיא לרבותינו תחלה ,עד שהפסוק ''כי
לקח טוב ''וגו' יישב להם העניין? ותירץ על פי
המובא בקידושין (מא ,):שאין אדם תורם ממה
שאינו שלו ,ולכן הוקשה למדרש איך תרמו
ישראל ממה שאינו שלהם ,עד שהכתוב
ּמה"? לזה מיישב
מצוום " ְוי ְִקח ּו ִלי ְּתרו ָ
ָת ִּתי ָל ֶכם
"כי ֶל ַקח טוֹב נ ַ
המדרש ,הה''ד ִּ
ּתו ָֹר ִתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ" שכיון שנתן להם הקב"ה
את התורה ,זכו בארץ וכל אשר עליה ,ולכן
יכולים ישראל לתת את תרומתם מכספם,
אחר שזכו בו במה שקבלו את התורה.
וע"פ זה יובן המדרש (אליהו רבה פי"ז)" ,בשעה
שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר
הקב"ה ויקחו לי תרומה" .ולפי דבריו מבואר
יפה ,שהודיעונו חז"ל שבשעה שאמרו
ישראל "נעשה ונשמע" וקבלו את התורה,
מיד זכו בארץ וכל אשר בה ,וקורא אני בהם
ָתן ִל ְבנֵי ָא ָדם" לכן אמר הקב"ה
"ו ְָה ָא ֶרץ נ ַ
ּמה" להורות שיכולים לתת
" ְוי ְִקח ּו ִלי ְּתרו ָ

תרומה משלהם ,עכת''ד.
ובזה מבאר רבינו את המדרש (תנחומא צו סי' ד),
מים" (ויקרא ז,
ֶבח ַה ְּׁש ָל ִ
על הפסוק " ְוזֹאת ּתו ַֹרת ז ַ
"א ְׁש ְמ ָעה ַמה י ְַד ֵּבר ָה ֵאל
יא) זהו שאמר הכתוב ֶ
ֲס ָ
ְאל ח ִ
ׁשלוֹם ֶאל ַע ּמוֹ ו ֶ
ה' ִּכי י ְַד ֵּבר ָ
ידיו" (תהלים
פה ,ט) ,אמרו אומות העולם לבלעם ,למה אמר
הקב"ה לישראל שיהיו מקריבים לו קרבנות
ולנו לא אמר? אמר להם בלעם הקרבנות אינן
אלא שלום ,ומי שקבל את התורה שכתובים
בה הקרבנות רשאי להקריב קרבנות,
אתם מתחלה פסלתם אותה ועכשיו אתם
מבקשים להקריב קרבנות? מי שקבלה הוא
ִתן ה'
מקריב קרבנות שנאמר "ה' עֹז ְל ַע ּמוֹ י ֵּ
י ְָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּ
ׁשלוֹם (שם כט יא) .ויש להבין מה
עניין תורה לקרבנות ולשלום?
אמנם על פי האמור יש לפרש ,שזהו
ששאלו אומות העולם לבלעם הרשע ,הלא
"כי ֲאנִ י
הקב''ה שונא קרבן גזול ,שנאמר ִּ
ֹלה" (ישעיה סא ,ד)
ׂנֵא ָגזֵל ְּבעו ָ
ה' א ֵֹהב ִמ ְׁש ָּפט שֹ
ומאחר וכל הצאן והבקר שבידם הוא של
הקב"ה ,שנאמר ''לה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלו ָֹא ּה" ,נמצא
שקרבנותיהם באים מן הגזל? אמנם בלעם
הרשע השיבם תשובה ניצחת ,שהקרבנות
מטרתם לעשות שלום בין החוטא לקב"ה,
אך זהו דווקא לישראל כיון שקיבלו את
התורה וע"י זה זכו בעוה"ז כדין מציל מזוטו
של ים (ב"מ כד ,).שכן אם לא היו מקבלים את
התורה היה מחזיר הקב"ה את העולם לתוהו
ובוהו ,לכן מן הדין יכולים להביא קרבנות,
ועל ידיהם עושים שלום בינם לאביהם
שבשמים ,אבל אתם שמתחילה פסלתם את
התורה ,ממילא העוה"ז אינו שלכם ,והיאך
תבקשו להקריב קרבנות?!
וע"פ זה יש לומר שלזה רמז הכתובַ'' ,ו ּי ְִק ָרא
ֹעד" (ויקרא
ֹשה ַוי ְַד ֵּבר ה' ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל מו ֵ
ׁ
ֶאל מ ֶ
א ,א) ,כלומר מכח אהל מועד ששם מונחת
התורה שקבלו ישראל ,וזכו בעבורה בכל
ְא ַמ ְר ָּת
ׂ ָר ֵאל ו ָ
"ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
העולם הזהַּ ,
לה'" (שם
ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן ַ
ב) שיכולים הם להקריב ,וקרינן בהו "מכם",
כיון שעל ידי התורה קנו ישראל את העולם
"מן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן
הזה ,ומשכך ִ
ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַּבנְ ֶכם" ואינו גזל בידם .ובזה
יש לפרש את הדגשת הכתוב "זֹאת ַה ּתו ָֹרה
ָלע ָֹלה ַל ִּמנְ ָחה'' (ז ,לז) ,כלומר על ידי זאת
התורה שקבלנוה ,הועילה לנו שנוכל להקריב
את העולה והמנחה.

תולדותיהם של חכמים
הגאון רבי מנצור בן שמעון זצ"ל
נפטר ב' בשבט תשנ"ח
רבינו נולד בצפת בשנת תרע"ב ,דור חמישי
לגאון רבי דוד בן שמעון מחבר הספרים צוף
דבש ושערי צדק .התייתם בגיל צעיר מאוד
מאביו ,ודודו רבי אהרן בן שמעון גידלו בביתו,
שלחו ללמוד בישיבת תפארת הכרמל בחיפה
ומאוחר יותר בפורת יוסף.
לימים התמנה רבינו עצמו לר"מ בישיבה
והעמיד שם מאות תלמידים בעיון זך,
ובמקביל אף ישב על מדין בבית הדין הגדול..
את חכמת הקבלה למד מפי מחותנו הגאון
רבי אפרים הכהן זצ"ל שנחשב ראש
המקובלים בדורו ,ואף שתדיר עסק בחכמת
הנסתר ,לא זנח את לימודי הש"ס והפוסקים
ונודע בהתמדתו ויראת השמים הטהורה,
וזכה שכל בניו וחתניו תלמידי חכמים מופלגים ,בהם חתנו הגדול חכם שלום
כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף.
לאחר הסתלקותו ,בני משפחתו הוציאו לאור את כתביו בסדרת הספרים
'שמן המאור' ז' כרכים על התורה.

יום שבת א' ניסן
רבי יצחק הצרפתי ,פאס (מרוקו) מח"ס תולדות יצחק  ........................................................................תכ"א
רבי שמריה קאטריואס ,טבריה ,תוניס (שם מנו"כ) ,מח"ס זכר צדיק על משניות זרעים ומועד ושו"ת מהרש"ק  ....תקל"ד
רבי חיים אלקלעי מחסידי ישיבת בית אל בירושלים ,לא עבר עליו חצות לילה בשינה  ...................תקע"ט
רבי ברוך דרעי הראשון ,מרקש (מרוקו) .על מצבתו שם נכתב" :אחד מבני עליה השקדנים בתורה ללא לאות"  ...תר"ס
רבי ששון דניאל ,מחו"ר ישיבת מאיר אליהו בבגדד (שם מנו"כ) ...........................................................תרפ"ז
רבי אליהו יצחק חזן ,בגדאד ,רב קהילת הבבלים בהונג קונג ושנחאי מח"ס שו"ת ידי אליהו ............תרצ"ח
רבי יוסף יצחק הלוי קאצ'י ,צנעא (תימן) רב שכונת נורדייה בתל אביב (שם מנו"כ) ,מח"ס עדות ביהוסף עה"ת ...תשכ"ג

יום ראשון ב' ניסן
רבי ישעיה באסן ריג'יו( ,איטליה) מח"ס שו"ת לחמי תודה ,רבו של הרמח"ל ........................................תצ"ט
רבי משה דיין ב"ר אברהם ,חאלב ,מח"ס ישיר משה על שיר השירים ............................................תרס"א
רבי דוד אליהו מאזוז ,רבה של ספאקס (תוניס) ,חיפה .מח"ס בן יכבד אב עה"ת  ...............................תשמ"ג

יום שני ג' ניסן
רבי עמנואל נוניס קארוולהו ,רב קהילות הספרדים בניו יורק ופילדלפיה  ........................................תקע"ז
רבי משה סיתהון (טוטון) ,חאלב ,בגדד ............................................................................................תרמ"א

יום שלישי ד' ניסן
רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י ב"ר חיים איזמיר (טורקיה) ,מח"ס יפה ללב ט' חלקים על השו"ע ועוד .......תרס"ז
רבי עזרא עבאדי דהב חתן רבי יהודה פתיה ,חאלב ,י-ם (ושם מנו"כ)  ....................................................תרע"ד
רבי יהודה אצלאן עטיה ,חאלב ,ירושלים (שם מנו"כ) מח"ס מנחת יהודה עה"ת ועוד בכת"י  ...............תשכ"ב

יום רביעי ה' ניסן
רבי שלמה מלכה ,רבה של סודן ,אומדורמאן ,סודן .........................................................................תש"ט
רבי שמעון דיין ,תאנונית (מרוקו) ,תלמיד רבי ישראל אביחצירא ,אב"ד קזבלנקה  .............................תשל"ה

יום חמישי ו' ניסן
רבי יחיא צארום הסופר ,תימן ,ירושלים .........................................................................................תרע"ז
רבי יעקב רופא (שבות) ,חאלב ,בואנוס איירס (ארגנטינה) ,מח"ס קול מבשר  ...........................................תש"ח
רבי מכלוף יאנה ,מושב פורת ,מח"ס שמעו בנים מוסר ................................................................תשס"ח

יום שישי ז' ניסן
רבי חיים אבולעפיה ,צפת ,איזמיר (טורקיה) ,טבריה ,מח"ס עץ חיים ועוד  ............................................תק"ד
רבי חיים מועלם ,בגדאד ,חתן רבי שמואל מג'לד ,כל חיבוריו נותרו בכת"י ......................................תרפ"ד
רבי שאול צדקה ,רב קהילת שמש צדקה בירושלים (שם מנו"כ)  ...........................................................תש"ח
רבי ששון עזיז מזרחי ,ירושלים (שם מנו"כ) ,מח"ס באתי לגני על הסוד ...............................................תשנ"ח

לדעת חכמה ומוסר

ת־ק ְר ַּבנְ ֶכם (א ,ב)
ן־ה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶא ָ
ן־ה ָּב ָקר ו ִּמ ַ
ן־ה ְּב ֵה ָמה ִמ ַ
ַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן ַלה' ִמ ַ
ָא ָדם ִּכי־י ְ

כתב רבי מרדכי הכהן בפירוש שפתי כהן על התורה ,דכשהאדם רוצה להתקרב לה' ולחזור בתשובה ,עליו
ן־ה ְּב ֵה ָמה" ,צריך לעשות
"מ ַ
"א ָדם ִּכי־י ְַק ִריב ִמ ֶּכם" ,כלומר שירצה להתקרב לה'ִ ,
להרגיש עצמו כבהמה ,וזהו ָ
עצמו כבהמה שלא יחוש משום בזיון שיעשו לו ,דומיא דבהמה ,אלא יטה את עצמו לעול תורה ומצוות ,דומיא
דבהמה ,עיין דבריו.
ודבריו מוכרחים ,כי אמרו רבותינו (עבודה זרה כ ):שענוה גדולה מכולם ,והניח ה' כל ההרים הגבוהים ולא נתן תורתו
אלא על הר סיני ואין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה ,חזינן שעיקר קבלת התורה ועיקר השפעתה
על האדם באה רק כאשר ישפיל ויצמצם עצמו ולא יחשיב עצמו למאומה ,וזו הדרך שבה יתפנה בגופו מקום
להשראת השכינה ,ואני את דכא ושפל ברך.
ואפשר דמשום הכי אמרו במסכת תענית (יא ).דכל היושב בתענית נקרא קדוש ,ונחשב לאדם במקום קרבן
כמבואר במסכת ברכות (יז ).והוא שורש אחד ,כי כשלא אוכל נכנסת בו שפלות וענווה.
הקדמת ספר עטרת תפארת לרבי חיים סינוואני .יומא דנשמתא כ"ז אדר תשל"ט

מאוצרותיהם של חכמי התורה
ַק ִריב ִמ ֶּכם
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם ִּכי י ְ
ׂ ָר ֵאל ו ָ
ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ָק ְר ָּבן ַלה' ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת
ק ְר ַּבנְ ֶכם( :א ,ב)
ָ
איתא במדרש (ויק"ר ב ,ד) אמר משה לפני הקדוש ברוך
הוא ,רבש"ע ,משבעים אומות שבראת בעולמך אי
אתה מצוה אותי (על ענייני הקרבנות) אלא על ישראל? אמר
ׁשר ִּד ֶּבר
"כֹל ֲא ֶ
לו :שקבלו עליהם מלכותי בסיני ואמרו ּ
ה' ַנ ֲע ֶש
ׂה וְנִ ְׁש ָמע" (שמות כד ,ז) .וקשה מה ראה משה
לטעון זאת במצות הקרבנות יותר משאר מצוות
שבתורה ,עוד יש להבין מה השיבו הקב"ה באומרו
שקיבלו עליהם מלכותו וכו'?
ויראה לבאר ע"פ מה ששנינו בערכין (כא ,).עה"פ
"י ְַק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ" (שם א ,ג) ,שהקרבן אינו מתקבל עד
שיהיה לרצונו ,ואם אינו רוצה כופין אותו עד שיאמר
רוצה אני ,ופי' הרמב"ם (הל' גירושין פ"ב ה"כ) שהטעם
שמועילה הכפייה ,הוא משום שהאדם בלבו פנימה
רוצה לשמור את התורה ,אלא שיצרו הרע מעכבו,
לכן ע"י שכופין אותו תש כח יצרו וחוזר וניעור אותו
הרצון.
ומעתה ,כיון שבמצות הקרבנות רצונו של האדם הוא
מעכב את המצוה ,חשש משה שמא יחסר ברצונם
של ישראל ויימצא בידם עוון ולא זכות ,לכן שאל
מאת הקב"ה מדוע ציוה לעם ישראל את הקרבנות
יותר משבעים האומות .והשיבו הקב"ה שכיון שבסיני
הקדימו נעשה לנשמע והוכיחו בזה שיש להם רצון
חזק לקיים את המצוות ,לכן בטוח היה שיקיימו מצוה
זו מרצון.
מדת הרחמים ,לרבי רחמים מעתוק דמרי,
רבה של אלחאממה (תוניס)

ַק ִריב ִמ ֶּכם
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם ִּכי י ְ
ׂ ָר ֵאל ו ָ
ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ק ְר ָּבן ַלה' (א ,ב)
ָ
"א ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן ַלה',
איתא במדרש (ויק"ר ב ,א) ָ
ֲבן י ִַּקיר ִלי ֶא ְפ ַריִם",
זהו שאמר הכתוב (ירמיה לא ,יט) ה ֵ
והדברים צ"ב.
והנה מובא בקידושין (לב ):\.שיש חילוק בין מלך לאב
לעניין מחילה ,שאב שמחל על כבודו כבודו מחול ,אך
לעומתו מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.
"א ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ֶּכם
ומעתה יובן ,שאמרה התורה ָ
ָק ְר ָּבן ַלה'" שמביא אדם קרבן על חטאתו ומתכפר
לו באופן שעשה תשובה ,והוקשה לבעל המדרש הרי
מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול? לזאת אמר
ֲבן י ִַּקיר ִלי ֶא ְפ ַריִם" שכיון שדין בנים לנו ,לכן מועיל
"ה ֵ
הקרבן לכפר עווננו ,כיון שאב שמחל על כבודו כבודו
מחול.
פקודת אלעזר ,לרבי אלעזר הלוי ,ראש הישיבה במראכש.

ַק ִריב ִמ ֶּכם
ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ָא ָדם ִּכי י ְ
ׂ ָר ֵאל ו ָ
ַּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵי ִי ְש
ָק ְר ָּבן ַלה' ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת
ק ְר ַּבנְ ֶכם (א ,ב)
ָ
מובא במדרש (תנחומא פר' צו ,ד) שבאו מלכי אומות

העולם אצל בלעם הרשע ,אמרו לו מפני מה צוה ה'
לישראל פרשת הקרבנות ולנו לא ציוה .אמר להם,
ישראל שקיבלו את התורה נתן להם את הקורבנות,
אבל אתם שדחיתם את התורה לא נתן לכם את
הקרבנות ,וכוונתו שמכיון שקיבלו ישראל את התורה,
צריכים הם לקרבנות שיכפרו עליהם ,אם עברו עליה.
אך קשה שהרי גם אומות העולם נצטוו בשבע
מצוות ,ולכן גם הם זקוקים לקרבנות שיכפרו עליהם
אם עברו על אחת מהם ,וא"כ מה תשובה השיב להם
אותו רשע?
והנה ,מובא בפסיקתא דרב כהנא (כד ,ז) ששאלו
ֶפׁש
"ה ּנ ֶ
לנבואה ,חוטא מה עונשו ,אמרה להם ַ
ַהח ֵֹטאת ִהיא ָתמוּת" (יחזקאל יח ,ד) שאלו לתורה ,חוטא
מה עונשו ,אמרה להם יביא קורבן ויתכפר לו ,שאלו
לקב"ה אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו.
ובזה תובן תשובתו של אותו רשע ,שאמר לאומות
העולם שמאחר וישראל קיבלו את התורה ,והתורה
היא זאת שאמרה שהחוטא יביא קרבן ויתכפר לו ,לכן
בדין הוא שפרשת הקרבנות תינתן לישראל ויועילו
להם הקרבנות ,אבל אתם שדחיתם את התורה ולא
רציתם אותה היאך תוכלו להשתמש בתשובתה
שהנפש החוטאת תביא קרבן.
אדרת אליהו ,לרבי יוסף חיים ,בעל הבן איש חי,
בגדאד (עיראק) ,נלב"ע תרס"ט

ְאׁש ִּת ְהיֶה ַלי ְָלה ּבוֹ ְל ֵעינֵי
ִּכי ֲענַן ה' ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּכן יו ָֹמם ו ֵ
ׂ ָר ֵאל ְּב ָכל ַמ ְס ֵע ֶ
ָכל ֵּבית ִי ְש
יהם( :שמות מ ,לח) ַו ּי ְִק ָרא ֶאל
א ָליו וגו' (ויקרא א ,א)
ֹשה ַוי ְַד ֵּבר ה' ֵ
ׁ
מֶ
יראה לבאר טעם סמיכות מסע וחניית הענן ,לקריאת
הקב"ה למשה רבנו ,ע"פ מה שכתב רש"י עה"פ (במדבר
ט ,יח) "על פי ה' יסעו בני ישראל" שכיון שהיו ישראל
נוסעים ,היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על גבי בני
יהודה כמין קורה ,ולא היה מהלך עד שמשה היה
אומר קומה ה'" .ועל פי ה' יחנו" שכיון שהיו ישראל
חונים היה עמוד הענן מיתמר ועולה ונמשך על גבי
בני יהודה כמין סוכה ,ולא היה נפרש עד שמשה היה
אומר "שובה ה' רבבות אלפי ישראל" .וסיים רש"י
שזהו מה שאמר הכתוב (שם כג)" ,על פי ה'" דהיינו
העלות הענן וחניית הענן" ,ביד משה" שהליכת הענן
וחנייתו היא רק אחר שמשה אומר קומה ה' ,ושובה
ה'.
ובזה יובן טעם הסמיכות ,שאחר שסיים הכתוב
"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" והיינו ע"י מה
שמשה רבינו היה אומר קומה ה' ושובה ה' וכנזכר ,בא
לומר שאין זה שמשה רבנו היה אומר זאת מעצמו
מתי הענן צריך לנסוע ולנוח ,אלא "ויקרא אל משה
וידבר ה' אליו" ,לומר שמשה רבנו היה אומר זאת ע"פ
מה שהיה ה' קורא לו ומדבר אליו ,וזאת ע"י שהיה
מתקפל הענן.
אהבת ישראל ,לרבי ישראל אביחצירא ,ראב"ד ארפוד (מרוקו)

מעשי חכמים
הגאון רבי אברהם עדס זצ"ל
יומא דנשמתא כ"ח מנחם אב תרפ"ה

יושב רבי אברהם בחדר לימודו,
וראשו כבד עליו .מועד נישואי בנו
מתקרב ואין לו די ממון .שקדן גדול
היה רבי אברהם וכל ספר שהגיע
לידיו נהג ללמדו בזריזות מהחל ועד
כלה .זקני ירושלים זוכרים אותו
יושב בבית הכנסת בבא תמא ומדי
שבועיים או שלושה שבועות עורך
סיום מסכת ומיד מתחיל מסכת
חדשה.
תלמידי חכמים רבים שיחרו לפתחו
כדי שיאיר עיניהם בהבנת הסוגיא בה עסקו ,ולכולם השיב במאור
פנים .אף סידנא בבא סאלי ,באחד מביקוריו בארץ הקודש ,הגיע
לפניו לשטוח את ספיקותיו בחכמת הסוד (כך סיפר לימים לנכדו הגאון רבי
עזרא עדס זצ"ל ,רבה של הרצליה).
כעת טרוד היה רבי אברהם בשל החתונה הקרבה ואין לאל ידו
לשלם את הוצאותיה .לאט לאט נעצמו שמורות עיניו על הגמרא
ובחלומו נוטל הוא את הטלית והתפילין וצועד לבית הכנסת.
בדרך פוגש באדם זר ששואל בשלומו ,מתעניין למצב רוחו
הקודר ושומע שדחוק הוא במעות.
"לא תדאג" ,אמר לו הזר" ,היום תפגוש ברבי ניסים המצרי והוא
יתן לך סכום כזה וכזה" .למחרת ניגש לפקיד של הגביר רבי ניסים
נחום ששהה במצרים באותה עת ,ושאל אם הגיע מכתב אליו.
הפקיד עיין וראה שזה עתה הגיע מכתב מהגביר עבורו ,ובתוכו
סכום מדוייק כפי שראה בחלומו!
ושוב אירע בעת שעלה לירושלים המקובל רבי יהודה פתייה
מבגדד ,עלה רבי אברהם עדס לבקרו ,ושאל אותו מדוע לא
מדפיס הוא את חיבורו על האידרא .רבי יהודה פתייה תמה,
מניין לו סוד זה .אמת שכתב חיבור לפני כחמש עשרה שנה ולא
הדפיסו ,אך זה הוא סוד שאפילו בעירו בגדד לא יודעים אותו,
ומניין לחכם הירושלמי מסוד זה?
גילה לו רבי אברהם את סודו שרבי שמעון בר יוחאי נגלה אליו
בחלום הלילה וסיפר לו שעתיד לעלות חכם בבלי לירושלים ועמו
כתבי יד על האידרות ,והטיל עלי לזרז אותך בהוצאת החיבור
לאור עולם.
גילויים רבים ונוספים היו לרבי אברהם ,אבל אנו נציין עובדה
אחת המלמדת מעט בעבור מה זכה למה שזכה:
פעם אירע שירד בירושלים שלג כבד מאוד ,ונערם לגובה של
מטר וחצי .הכניס רבי אברהם שלג לחדר סגור בגובה של כמה
טפחים והחל לערוך עליו גלגולי שלג על פי כוונות רבינו האר"י.
כשהגיע למספר מאה בערך ,גילה שהתבלבל במספר הגלגולים
בגלל הכוונות העמוקות ,והחל להתגלגל מחדש למרות הקור
הגדול! (ע"פ הספר האיר המזרח)
רבי אברהם עדס נולד בחאלב בשנת תרי"ז ,ונשא את בת רבי
משה סוויד .העמיד הרבה תלמידים ורוב חכמי חאלב הם מתלמידיו.
בשנת תרנ"ה עלה לארץ ישראל ,השתקע בשכונת הבוכרים
בירושלים ,ואורו זרח על סביבתו ,כשראו אצלו מעשי פלא רבים.
נפטר כ"ח מנחם אב תרפ"ה

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 מ 3,000ספרים 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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