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דברי זכרון אודות המחבר ר' עזרא זצ"ל
"איש היה בארץ וכו' והיה האיש ההוא תם וישר ,ירא אלוהים וסר מרע".
[א] על מדת התמימות כותב רש"י (על בראשית כה ,כז) "אינו בקי בכל אלה ,כלבו כן פיו .מי שאינו
חריף לרמות קרוי תם" .נוסף על כך היה ר' עזרא חי בפשטות מיוחדות ,לא נטה אחרי מותרות-החיים
ואחרי פינוקים.
[ב] והיה האיש הזה ירא אלוהים ,איש אמת וכל דיבוריו שקולים במאזני האמת לבל יוציא מפיו דבר
שאינו נכון.
[ג] והיה מהדר בכל כחו אחרי קיום המצוות .למרות עוניו ודוחקו הכלכלי (היו חדשים רבים ,בתקופות
שונות ,שהיה מחוסר פרנסה לחלוטין) היה מפזר ממון רב ברכישת חפצי מצוה .בין ברכישת ד' מינים
לסוכות קנה את המהודר ביותר ,בין למצות עבודת יד לימי פסח .כסף לא היה נחשב בעיניו למאומה
מול יקר תפארת מצוותיו של הקב"ה.
[ד] היה מקפיד להתפלל בכל יום ויום תפילת שחרית כוותיקין .בימים ההם לפני הנהגת "שעון קיץ"
היה מדובר לקום בכל יום בערך בשעה ארבע לפנות בקר.
[ה] היה אוהב קדושת ארץ ישראל בכל לבבו ,והיה תמיד שמח ועלז על שזכה להסתופף בחצרות ה'.
כה הוקיר ענין עלייתו לארץ ישראל ,עד שנהג בכל שנה ושנה באותו יום השנה שאז עלה לראשונה,
נסעו הוא ואשתו לשדה התעופה לוד ,שם לברך בחדוה את הקב"ה על שזיכה אותו להוציא אותו
מחושך הגלות באירופה ולהביא אותו אל הקודש[ .עיין כתובות קיב ע"א ,ר' אבא מנשק כיפי דעכו).
[ו] יקדה בקרב לבו אהבת לשוננו הקדושה .הוקיר כל אות ואות שבה .סלד מלהשתמש במלים
לועזיות כמו "טלפון" או "בננה" וחקר ומצא תחליפים עבריים למלים אלו ועשרות כיוצא בהן .נר לרגליו
היו דברי חז"ל (חגיגה טז ע"א) שבמה שהאדם מדבר רק לשון הקודש האדם דומה למלאכי השרת.
[ז] ר' עזרא היה מומחה בדקדוק לשון הקודש .התפרנס ממה שמחברי ספרים שכרו את שרותיו לנקד
את ספריהם ,וגם מומחים בעניני לשון התייעצו אתו בענין כללי הדקדוק .הלך בזה בעקבות הרמב"ם
(פירוש המשנה ,אבות ,תחילת פרק ב) "הזהר במצוה קלה כבחמורה" ומציין הרמב"ם דוגמא לזה
ענין ידיעת לשון הקודש .ר' עזרא היה זהיר.
[ח] היתה לר' עזרא אמונה נפלאה ונשגבה כי כל המצוות ,דאורייתא ומדרבנן ,רמוזות הן במלים של
המקרא .היה משוכנע בכל נימי נפשו "ליכא מדי דלא רמיזי באורייתא" (זהר ח"ג דף רכא ע"א) .בימים
ההם לא היתה יכולת בידו לרכוש "מכונת מחשב" והוא היה טורח ימים ולילות ,שעות רבות עד אין
מספר ,לערוך חשבונות למצוא היכן הן רמוזות בתורה ובנ"ך .יש בידינו עשרה תיקים כבדי משקל,
מלאים מאות ניירות שם ערך חשבונותיו .חלק גדול מהם בגימטריא פשוטה ,ובחלק השתמש במילואי

אותיות (הי ,הא ,הה) כמפורסם אצל גאון עולם ר' מנחם עזריה מפאנו ("יונת אלם" ,ח"ב פרקים א ,ב)
ועוד ענקי עולם .והרי זה הוא חלק "רמז" שבתורה (של פרד"ס) .ואמנם במאות ענינים מצא בסייעתא
דשמיא מיוחדת תיאומים נהדרים .ואלו הן הוכחות ברורות לאמיתות התורה ,כי כאשר יש לפנינו אלפי
תואמות ,לא נותרה שום אפשרות לפקפק או לערער.
באותם הימים טרם הומצא "מכונת מחשב" עם מעבד תמלילים ,בו האדם מוצא בקלות כל מאמר
ומאמר בגמרא ,לפי חיפוש מלה אחת מסויימת .אי לכך ר' עזרא פיזר הון תועפות לרכוש את סדרת
הספרים "אוצר לשון התלמוד" של הגאון הרב יהושע חיים קוסובסקי .אלו הם שלושים ושנים כרכים,
קונקורדנציה לכל הגמרא ,וכל כרך עלה אז  310לירות ,סכום גדול (כמו בימינו שלשים דולר) .ר'
עזרא צמצם בהוצאותיו בצורה קיצונית כדי לרכוש כרכים אלו אחד לאחד ,כדי לעשות מלאכתו מלאכת
שמים בנאמנות.
[ט] ר' עזרא היה מאמין גדול בגאולת עם ישראל .בכל יום ויום היה מצפה בכליון נפש לשמוע את
הבשורה המבשרת מהירות בוא המשיח .היה מתעניין בכל מאורעות עם ישראל ,בציפייה גדולה
"שמא מזה תצמח הישועה? שמא מענין זה תופיע האורה?" .אמונתו היתה מובהקת.
[י] לא להאריך לא נוכל כאן להרבות בפרטים .נסכם ,מפני מעלותיו היקרות חנן אותו הקב"ה רוח
מלעילא וזכה למצוא גימטריאות שלא נשמעו בעולם מאז מעמד הר סיני" .מקום הניחו לו אבותיו
להתגדר בו" (חולין ז ע"א) .אני החת"מ זכיתי להיות מיודד אתו וזכיתי לשמוע מפיו מקצת דמקצת
מפרי עמלו .התפלאתי מהחידושים .לכן קמתי ואזרתי כח לברר מדבריו בירור אחר בירור ,מקצת
דמקצת מאלפי גימטריאותיו .והנני להגיש אותם כאן לפני שולחן מלכים" ,מאן מלכי? רבנן" .הקדמתי
לספר "מבוא" שכתבתי עוד בשנת תשמ"ג לספרי "אור התורה" (על גימטריאות).

יבואו על הברכה בנו של ר' עזרא ,המחנך הדגול ,היקר והנעלה באדם ,רודף צדקה וחסד הרב ישראל
קינוולד ,ואמו גב' צביה תחי' שתמכו מממונם להוציא ספר זה לאור עולם.
תהי נשמת ר' עזרא זצ"ל צרורה בצרור החיים ,ודברי תורתו יתפרסמו בעולם.
דברי המשמש לתלמידי חכמים,
משה צוריאל

