


  

  

  

  

  

  

        ּּּּ ָמְרֳדַכי ָמְרֳדַכי ָמְרֳדַכי ָמְרֳדַכיאֹוראֹוראֹוראֹור
  ,מנהגיומלימוד מתורתו ו

  ,זיכרון דברים שנאמרו לזכרו

  .צילומים מתוך ספריו ותעודותיו 

  

  

  יום פטירתו לשנה השניה ביצא לאור 

  ט"תמוז תשס' יד

  ו "בנו מאיר אביטן הינערך 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

        לללל""""הרב מרדכי אביטן בר רחל זצוקהרב מרדכי אביטן בר רחל זצוקהרב מרדכי אביטן בר רחל זצוקהרב מרדכי אביטן בר רחל זצוק                     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2007(ז "נפטר בשנת תשס)  1917 (ז"תרעבשנת נולד 

  . היה 18קיבלת תעודת סמיכה ב� ) 1935(ה "בשנת תרצ

  )2007(ז "נפטר ליל שבת קודש יד תמוז תשס

  . יו# הילולת אור החיי# הקדוש–ו  תמוז "ש ליל ט"נקבר מוצ

  . היה במותו  90ב� 
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  אבי

  אבי איתי בתוך ליבי
  כרעודי שומע וזו

  עיני רואות פניו קורנים
  מלאך שלי אותי שומר
  וכה קרוב הוא ורחוק

  ובדמי אמריו
  

  עם בוקר לוחשות שפתיו
  תוך שלופף הוא בידיו
  סביב תפילין רצועותיו
  מה רבו הם מעשיו
  כפני מלאך היו פניו
  בעת הזו כאבותיו

  
  אבי אבי הלא תדע

  צמאה נפשי לתפילתך
  אל ניגונך בליל סליחות

   בתחינהלאל תשכים
  והוא שומע רינתך

  
  אבי עינייך הרואות

  עודי זוכר את השורות
  זמירות שבת מועד וחג
  מתורתך שלא אשכח
  ושירתך מדור לדור

  אוסיף ארון את המזמור
        

        מילים אביהו  מדינהמילים אביהו  מדינהמילים אביהו  מדינהמילים אביהו  מדינה
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  "תפארת מרדכי"ספר 

   ו" הי ובנותיוי בניו" לאור עהוצא 

  יב#ה ימלא  משאלות ל"הקב

  ה "ער אבינו "ובזכות מו

  .ישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה

  

  

  ש# הוריו   הרוצה להנציח ,מובא להלכה

  ראוי לו לתרו# להוצאת ספר בהלכה 

  . לזכות את הרבי#, או מכתב יד של הקדמוני# 

  ה בעולמו "שאי� לקב, והוא עדי' מקניית ספר תורה 

  א מזכה אב) ב�(אמות של הלכה וכיו� דברא ' אלא ד

  ראוי להדפיס את הספר ולזכות את הרבי#

  . ר אבינו" לעילוי נשמת מו הספר  ויהיה זה

  )י ילקוט יוס'"עפ(
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  פתח דבר 

 במלאת שנתיי# "כבה הנר המערבי בכו מלאכי מרכבה"

עומדי# , ל"ר אבי רבי מרדכי אביט� זצוק"לפטירתו של מו

ואיש גדולתו בתורה , צניעותו, תווענותנ, ומשתאי# מול גדולתו

שמ� , שפל רוח ובר* , שוחר תורה ותושיה, אחד מבני עליה. חסד

  .תורק שמו ובג� עד� מקומו 

  

ר אבי ומאיד* זכרו� מעשיו ופעולתו "חיסרו� דמותו של מו

 בסיעתא שמיא .הביאנו להעלות על נס את דרכיו וללמוד מתורתו

    ". מרדכיורא" חיבור בש# חיברנו ר אבי "וזכות מו

 את   מזכרוני עוד כנער בו העליתי ו� של החיבורחלקו הראש

חגי# ותפילות  וכ� צופה , יו# יו#  אשר נהג  אמנהגיו של אב

של  רבו וחברו רבי חיי# ר אבי ומעשיו "הייתי  במעשיה# של מו

הרבנות בעיר  חבר ד העיר דמנאת במרוקו"אב( ל "שושנה זצוק

, י מרוקובכיר חוקרי הפיוט של יהוד, איש דקדוק. שבע+באר

  ).ז"תשמ' נפטר בשנת ה,מחבר הספר אעירה שחר

אשר היו מבוססי# על פי תורת# דר* זו הבאתי את מנהגי# על 

אול# ברבות הימי# וגדולתו של גאו� הדור הרב , של חכמי מרוקו

  .נתבטלו והוחלפו לא מעט ממנהגנו א "שליטעובדיה יוס' 

ו# משאש א* יחיד בדורו עמד על משמרתו גאו� הדור רבי של

כיה� כרבה הראשי של . מחבר# של ספרי הלכה ומחשבה ,ל"זצוק

וכ� , העיר קזבלנקה במרוקו ואחר כ* כרבה הראשי של כל מרוקו

הוא היה עמד בשער בת רבי# ויכול  .כרב הראשי של ירושלי#
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ברבי#  והודיע ,ב האריות של חכמי ההלכה בדורנוולעמוד בג

 להלכה למעשה כיצד שאסור לנטוש את מנהגי האבות והביא

עלינו להמשי* במנהגינו אשר מבוססי# על דר* האמת ועל פי 

' "פסקיה# של גדולי הדור במרוקו החל מתורת# של הרי

  .הראש ועד אחרוני הדור , #"והרמב

וכשהגיע לאר, ישראל הרב שלו# משאש חיזק את כל מנהגי 

מרוקו  כנגד אלו שרצו לבטל# וכל מנהגינו מבוססי# וברורי# 

 ואפילו יבוא ,ויסודת# בהררי קודש והמשנה ידו על התחתונה 

  .אליהו ויאמר שהוא מנהג טעות אי� שומעי� לו 

ובדר* המל* הלכתי בו הבאתי את מנהג אבי כפי שנהג הוא ואנשי 

 א " יוס' שליטולידו אחזתי בפסיקתו של הרב עובדיה, קהילתו 

  את מנהגחיזקתי  ,אביר "מנהג מונוגדת את במידה ופסיקתו 

אשר ל "גאו� רבי יוס' משאש זצוקה תורת ממקור חיי# שלאבי 

   .הביאנו אל מטרת האמת

 ובכ* באו נרשמו בספרמפאת קוצר הזמ� לא כל מנהגיו של אבי 

 ואת המקובלות והידועות לא ,תשעי# מנהגי# כמני� שנותיו

  .ועניני שחיטה אשר עוד חזו� למועד  מנהגיומציינתיו ועוד 

  

  ודברי# שנאמרופרקי זיכרו�ב עוסק י של החיבור חלקו השנ

במה שעלה בידי בחודש ובשנה , מסע הלוויה בשבעה החל מ

והצלחתי לשחזר ולדלות מ� השיחות ומדברי המספידי# את 

ותפילה  ורבי# עדיי� חסרי# בידנו ,  עליו השלו# ר אבי"מו

 במהל* השנה הובאו לידנו ועוד שנצליח לשחזר את היתרות 

י# לא מעטי# על מעשיו ואורח חייו א* לא עלה בידנו בעת סיפור
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כמו כ� הוספנו  .הזאת להעלות# על הכתב ועוד חזו� למועד 

ביחידה זו במעט הזמ� שעמד לרשותינו עד ליו# הזיכרו� השנתי 

, שיטתו הלימודית, פרקי" ממורשתו העוסקי" באורח חייו

 הלימודיי# וקשרי,  בעל הנס לימוד תורת אבי מהתנא רבי מאיר

  .ע# אור החיי# הקדוש ועוד

צילומי# מתו* ,  מתו# כתביוהחלק השלישי של הספר עוסק 

 תעודות  18 בהיותו ב� ,ו" אשר חיבר בשנת תרצספר השחיטה

ומי ית� ויעלה בידנו להעלות על הכתב את  .ועדויות נוספות

  .מנהגיו בעניני השחיטה ועוד עניני# רבי#  הקשורי# למורשתו

  

רחל  אשר גידלה ' אימי מורתי צנועת הל ה ממקור הברכותוברכ

ה  ישלח לה בריאות "והקב, ה +שבטי  י'  בחסד וברחמי# יב, בח�

  .ונחת מיוצאי חלציה 

אשר תמכה ועודדה אותי " כי יש שכר לפעולת* "–ולרעייתי רחל 

עוני יי אשר ס מתנאל מרדכי ובתי יונית בעבודת הקודש הזו ובני

  ובפרט רפאל ורחמי# ואחרוני# אחי ואחיותי .בעבודת המחשב 

 אבינו ר "ו  ויהי רצו� שזכות ספר זה יעלה לרצו� מ.אשר היו לעזר

 ותשי# מחיצתו במחיצת הצדיקי# ,ל"מרדכי בר רחל  זצוק

ונשמתו תתעד� בטוב הצפו� לצדיקי# ויהיה מלי, יושר לאשתו 

נכדיו ונינו ובכלל כל אנשי , חתניו וכלותיו, ולבנותיוולבניו 

  .אמ� כ� יהיה רצו� , יריו הקהילה ומוק

  , כה איחלתי אנוכי הקט�

  .ל"וקמאיר ב� הרב מרדכי אביט� זצ
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  "תוכ� עניני

   

   קוי" לדמותו"נתו יחיהוצדיק באמ" $מבוא

  10............................................................תולדותיו 

  14..............מתו* כתבה מקומית "כבה הנר המערבי "

  

  לימוד מתורתו וממנהגיו –חלק ראשו� 

  22 .................................................................מבוא

  24................................................תפילות וסדר יו# 

  32................................................קריאת ספר תורה

  38................................................. ..שבת וקדושתה 

  49...........................................  ראש השנה–מועדי# 

  53.............................................  יו# כיפור–מועדי# 

  55................................................. סוכות  –מועדי# 

  58..................................................  חנוכה–י# מועד

  60............................................ טו בשבט   –מועדי# 

  62.................................................  פורי#  –מועדי# 

  63....................................................  פסח –מועדי# 

  65................................................. שבועות +מועדי# 

  66............................................ תשעה באב–מועדי# 

  פרקי זיכרו� –חלק שני  

  74.......................................ההספדי#  ומסע הלוויה 

  

  97...................... ........יו# פקודת השבעה והשלושי# 
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  125................................................ יו# פקודת השנה 

  164.................מאיר בעל הנס ' דרכי אבא בדרכיו של ר

  172 ...12+מסכת תאריכי# מיו# פטירתו ועד האזכרה ה

  178............................שיטתו בלימוד המשנה והגמרא 

  184...........אור החיי# ואורח חייו של אבי לאור תורתו 

  206. ...........................................קינות ודברי מליצה 

  

  מתו# כתביו  –חלק שלישי  

  212.............................. .......תעודת הסמכה לשחיטה 

  213..............................  .............................קמיעות 

  214.......................... ספר תורת חכ# והערותיו בספר 

  215... ................................................ספר השחיטה 

  282...................................................... מתעודותיו  

  293.......................................מאמר לנפטר בכתב ידו 

  296............ .......................................מקו# קבורתו 

  

  

  

  

        

          קווים לדמותו   קווים לדמותו   קווים לדמותו   קווים לדמותו ----צדיק באמונתו יחיה צדיק באמונתו יחיה צדיק באמונתו יחיה צדיק באמונתו יחיה 
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  תולדותיו 

גר וגדל ע#  ,במרוקו)  1917(ז "נולד בשנת תרע  מרדכי אביט�בי ר

בהיותו  .י התורה מאביועוד בינקותו ינק את רז. רבי יצחקו רחל הוריו 

. נער התחבבה עליו התורה ואת כל זמנו הקדיש ללימוד התורה

 ובתפיסה טובה בהבנת התורה בחריפותו,   בחוכמתוברבי#התפרס# 

 תאת המש* למודיו עשה בישיב. לעומק ולא להסתפק בפשט  בלבד

ש# למד ג# ,  הקדיש ימיו בצעירותו לתורה ,במרקש "תלמוד תורה"

מבי� הלומדי# בלטו .  יחד ע# תלמידי# נוספי#דיני שחיטה

ה# נהגו ללמוד שעות רבות .  דוד ורבי מורדכי' רמסעוד ' בבקיאות# ר

רבי מורדכי היה  .והשיא היה לקראת המבח� כדי לקבל תעודת שוחט

ה " בשנת תרצ.הראשו� שקיבל תעודת הצטיינות והסמכה לשוחט

  . עשרה בהיותו ב� שמונה כהסמה תעודת  קיבל) 1935(

  

הוא .  בגיל שמונה עשרה התחת� ע# אימנו רחל ועסק במסחר למחייתו

רכש חנות קטנה בסיוע כספי מצד המשפחה המורחבת  וכ* התפרנס 

בימי שני וחמישי נהג לצאת לשוק וש#  .במהל* חייו עד שעלה ארצה

למסחרו לימוד התורה לא מש  במקביל אול# , למכור את מרכולתו 

,  חקר + פנויה  ובכל דקה ניצל את הזמ� ללימוד תורהובכל שעה. מידו 

 . בזוהר ועוד ,כתבי הרמב#ב,  ובמשנהגמראעיי� ב ,דרש ושינ� בתורה

 ע# השני# הל* ונעשה לאד# גדול בתורה ונתמנה לשליח ציבור ושוחט

  .  בעיר רסאטובודק 

  

ובכ* התפרנס , ברח מ� הכבוד והשתדל שלא יקראו לו רב רבי מרדכי 

  . כפיו מבלי להצטר* לקבל שכר עבור עבודתו כרב מיגיע
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צה עבר לגור רלפני העליה או געגועיו לאר, ישראל היו רבי# ,בכל חייו

 עלה 1962בשנת  .בקזבלנקה במש* שנתיי# עד לקבלת אישור עליה

 באר, ישראל בשני# הראשונות ג# התפרנס מיגיע כפיו .לאר, ישראל

א* ברח מ� , נות בבאר שבע ברבשרת למרות שהוצעו לו הצעות ל

 חנותו ממרוקו והושמה בעיר "נעקרה" כאילו , ולאחר ימי#.הכבוד

 12וכ* פתח לו חנות שממנה פרנס את משפחתו הברוכה , באר שבע

  מעול# לא מש ספר התורה מידיו . והברכה הייתה שורה במקו#ילדי#

ד  תמי, למרות עיסוקו במכולת. ובכל רגע פנוי הקדיש ללימוד תורה

   .ומלאכתו עראי הדגיש שהתורה עיקר 

  

יקו� השכי# לעורר את השחר בתלילה כשסדר יומו החל עוד בחצות 

. לימוד בחוק לישראלועסק ב חצות ולאחר מכ� התפלל במני�  ע# הנ,

לאור* שני# ניצל כל ומכולת הלאחר התפילה  ניגש לפתוח את חנות 

ע# , ד מ� הפרשההיה מספיק ללמו. היו אנשי# בחנות רגע קט שלא 

, ב פירושי# לתורה "האלשי* הקדוש ומ, ביאוריה# של אור החיי# 

  .ולימוד בזוהר גמרא , עבר ללימוד משנה 

היה  ולאחר מכ� זר למכולת לזמ� קצר וחהיה לאחר מנוחת צהרי# 

 ש# ישבו שניה# שעות ארוכות ,ל" תורה ע# רבי חיי# שושנה זצלומד 

  .מראבלימוד תורה ולימוד מעמיק בג

  היה זר לביתו ולקראת השעה שמונה בערבוחהיה לאחר תפילת ערבית 

 . ועסקו בלימוד גמרא,יצחק' רשב ללימוד קבוע בגמרא ע# תלמידו וי

  . שב לארוחת ערב ומיד לאחריה לימוד משנה ויהיה בסיו# הלימוד 

 והיה מקדיש את השבת ,יו# שבת היה יו# כפול ומוכפל בלימוד תורה

 .האלשי* ועוד רבי# , לימוד באור החיי# ורובו לתורה  למיעוט שינה
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בי� ושחרית של שבת תפילת  משנה קבוע לאחר הוא העביר שיעור 

בצאת השבת היה , מנחה לערבית היה מעביר שיעורי# בבית הכנסת 

  .  ללימוד בזוהר ע# חברו רבי מנח# גבאי   את זמנו מקדיש

  

 .צ"שיעורי# אחה, רבקהילה היה מרבי, תורה החל בשיעורי בוק

.   תורהדחגי# ובכל זמ� פנוי דרש להקדיש זמ� ללימוובערבי שבתות 

בתקופת חודש אלול היה יוצא למסע הרצאות בי� בתי כנסיות להעביר 

  .  דרשות לקראת הימי# הנוראי# 

  

 לבגדי# ואחזקת וחלק,  למאכל ומשתה ורב מסחרו היה משולש חלק

  . לצדקה ומעשה חסד ובית וחלק

בי# ממעשי החסד היו נסתרי# מ� הכל והיה משתדל לעשות חסד ר

פשר ללא מעט אנשי# לקנות בהקפה למרות שלא יאהוא . בצנעה 

  .כמו כ� הוא בעצמו היה דואג להעביר מוצרי# לנזקקי# . שילמו 

,  ללומדי תורהו דאג שחלק מ� הכספי# יועבר,בבית הכנסת בו התפלל

 פריחד ע# מס. ת ולאברכי ישיבותוהיה מקפיד להעביר כספי# לישיבו

הגדיל לעשות , ח לסיוע לחתני# ודאגו לכל מחסור#"חברי# הקימו גמ

 חת� שהיה הוא בעצמו הול* ע# החת� לתופר בכדי שיתפרו לבחסדיו 

  מסירותו למע� הזולת בי� ציבור ובי� יחיד.  שבבגדי#את המיטב

   .  הייתה גדולה

  

 12 לבניו ולבנותיו ודאג לחינו* כאיש ספר ואיש תורה הנחיל מידה זו

את .  ובדר* התורה הלכו ושמרו על משמרתילדיו  וזכה שכל ילדיו 

   .מידת החסד נטע בבניו ובבנותיו להיות אנשי חסד 
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מהעת בה הפסיק לעבוד ועד יומו האחרו� לא מש מלימוד התורה 

היה מתגנב הוא . בכוללבחנות המכולת העביר את זמנו בלימוד תורה 

הכירו   כאשר פתח את פיו .השיעורי# ובענווה רבה משתת' בשיעוראל 

שורה הראשונה והוא  והיו מבקשי# שיבוא וישב בחריפותובגדולתו וב

ת� ושפל בר* וענווכ* היא מידתו , בשלו להשאר בשורה מאחור

  .והתבטלותו לרבותיו 

היה מסמ� , כבר לא היה יכול לדברבימיו האחרוני# עת נפל לחולי ו

 בהנחת התפילי� מבקש הוא הבנו ש שו ליפו' על ידו השמאליתבידי

  .כולו עטו' אדרת תורה 

  

 כשהבדלתי על כוס היי�  , ע# צאת השבת,אחרונה לפני מיתתוהשבת ב

  הוא לקח נשימה ארוכה עד מאוד מ� ,"בורא עצי בשמי#"וברכתי 

שהשבת  משו# חכ# היודע שמיתתו קרובה ולוקח מ� ההדס כ, ההדס

 לכ� תקנוו ממנו ת  ובמוצאי שבת ניטל נשמה יתירה באד#נותנת 

להשיב נפשו ונשמתו היתירה העוזבת כדי  להריח בבשמי# חכמי# 

  .אותו

 . ז"ד תמוז תשס" י, פרשת בלק,ליל שבת קודשבנפטר רבי מרדכי 

חיי# ה יו# הילולת אור ,ו תמוז"מוצאי שבת קודש ליל טבנקבר 

  . היה במותו  90 ב� ,הקדוש

  , נזכה לגאולה השלמה במהרה בימנווימלי, טוב בעדינו הוא 

   אמ� , להי# דמעה מעל כל פני#+א'   ה ובלע המות לנצח ומחה

  

  

  

  



   

 

14 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  כתבה שהתפרסמה בעיתו� המקומי הדתי בבאר שבע

  מאת אריאל כה� 

  

הל* לעולמו  רבי , מוק' בבני משפחתו ובשיבה טובה,  לפני כשבועיי# 

הודי חסיד וקדוש שחלק מגדולתו וגאונותו י, ל"מרדכי אביט� זצ

  .  רק לאחר פטירתו, מתגלות לראשונה כיו#

  

הדרת 'בכל עיר בישראל נותרו עדיי� יהודי#  מעטי# שה# בבחינת 

שעיסוק בלימוד תורה הוא לח# חוק# , אנשי תורה וחסד' זקני# שיבה

מרבית# . בתמימות ובביטול גמור, וה# עושי# זאת באהבה גדולה

אי� , אי� ה# זקוקי# לטובתו של איש .  י# ונחבאי# אל הכלי#צנוע

וה# עובדי# את קונ# , מקורבי# ומקרבי#, מסביב# עדת חסידי#

  .  ביראת שמיי# ובשמחה אמיתית

הל* , באשמורת הבוקר, בליל שבת קודש פרשת בלק  לפני כשבועיי# 

אחד מצדיקיה הנסתרי# של העיר ,  כדר* כל האר,  ובשיבה טובה

יהודי למד� וחסיד שזכה לשבת , ל"רבי מרדכי אביט� זצ, אר שבע ב
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רבי מרדכי . בשולחנ# של תלמידי חכמי# ולשתות בצמא את תורת#

התגורר בבאר שבע וגידל בה את משפחתו הענפה וזכה להעמיד אחריו 

אשר זכו לקבל מעט מהנהגותיו הקדושות  ויראת '   ילדי# שיח12

בשל צניעותו ופרישותו .  כל שנות חייוהשמיי# הגדולה שהיה בו במש*

וניסי# , לא פורסמו מעול# מופתי# שעשה, מכל סממ� של יוהרה

הוא  זכה ללמוד במחיצתו של הבבא רבי . שנעשו לאחרי# בזכותו

א היו לו  קשרי "וא' ע# הבבא סאלי  זיע, ל"מאיר אבוחצירא זצ

# שושנה ג חיי"כמו כ� היה תלמידו וחברו  של הרה. ידידות עמוקי#

כל ימיו היה . ל בנ# של קדושי#  הטמו� א' הוא בעיר באר שבע"זצ

עניו הנחבא אל הכלי# ורבי# ממכריו לא , רבי מרדכי איש תורה וחסד

בקיאותו וכושרו הלימודי החרי' בנגלה , ידעו על גאונותו המופלגת

בכל ימיו בי� רבני# שאב רבי מרדכי כוחות להוסי' וללמוד . ובנסתר

זוהר והלכות והיה נהנה מכל לימוד  ודבר ,משנה , ב גמראשוב ושו

יו# יו# היו על שפתיו פסוקי תהילי# ופרקי# שלמי# מ� . שבקדושה

בזכות שעות רבות של לימוד . התלמוד שהוסי' ושנ� בה# שוב ושוב

מרדכי לבר* ולעזור ליהודי# ' תורה  וחיי#  בקדושה וטהרה זכה ר

ת ברכותיו ולא מעט נשי# עקרות רבי# שנושעו וראו נפלאות בזכו

עוד בהיותו במרוקו אר, לידתו יצא שמעו של .  נושעו בזכות ברכתו 

כמייע, לאנשי# בנושאי# רבי#  ומסייע לחולי# , רבי מרדכי למרחוק

בחוכמתו הרבה וידיעותיו המקיפות בנגלה ובנסתר . ונזקקי# בכל צרה

הספרי# שכתב בי� שאר . עשה שימוש יומיומי בסיוע לבני הקהילה

מרדכי למל* מרוקו לאחר שזה ' היה ג# ספר סגולות  אותו העניק ר

א* מיו# עלותו ארצה קיבל עליו שלא . מרדכי' ביקש להיפגש ע# ר

להשפיע , אלא להקדיש עצמו ללימוד תורה, לעסוק עוד בנסתר  ממש

בני המשפחה ידעו על פעולות בודדות בה# .  ולסייע לילדיו ומשפחתו
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פקידת ב� זכר ואירועי# חריגי# , לרפואת ילד במצב קשה פעל הרב 

אול# רבי מרדכי  דחה בכל תוק' מבקשת הרבי# לפעול , במשפחה

בתחו# והשיב בשלילה לכל מבקש והקדיש את עצמו ללמוד תורה 

  .     להשפיע ולסייע לילדיו ומשפחתו 

היתה המשפחה מתגוררת , בתחילת דרכה של המשפחה בבירת הנגב

. כמו משפחות עולי# רבות ממדינות צפו� אפריקה' משק עזר  'בשכונת

מרדכי פרנס את משפחתו באמצעות חנות מכולת שהייתה לו ' ר

תושבי . שימש כרב שוחט ובודק של הקהילה בעיר. בעיר' בשכונה ו

מרדכי ותמיד תמיד ' השכונה זוכרי# כיצד היו נכנסי# לחנותו של ר

ג# . 'חוק לישראל'או בקריאת ראשו טמו� עמוק בתו* ספר הזוהר 

גופו היה בחנות א* ראשו , בשעת העבודה היה שקוע בלימוד תורה

תורתו קבע "מונח בסוגיות בגמרא או בשינו� פרקי תהילי# בבחינת 

יכולת הלימוד המופלאה שבה זכה סייעה לו במש* ". ומלאכתו ארעי 

יאה בשעת קר. השני# לדעת את התורה כולה על טעמי המקרא בעל פה

. מרדכי מתק� את הבעל קורא מבלי להביט כלל בחומש' בתורה היה ר

טע# ותג שכבר קשה לראות , זיכרו� צילומי נדיר של כל אות

ס המשנה ומפרשיה "שליטתו בנגלה ובנסתר ובידיעת הש. במחוזותינו 

בזמ� לימודיו כאשר כהו עיניו היה רבי מרדכי מלמד את בני , בעל פה 

פר  בלימוד המשנה על מפרשיה וכ� בלימוד פ ללא ס"החבורה בע

  .הגמרא

עזב את החנות וישב ללמוד בכולל בעלי ,בשני# האחרונות לעת זקנה 

בתי# במש* כל שעות היו#  כמו כ�  היה מעביר שיעורי# בכמה בתי 

" כתבו לכ#"מרדכי זכה לקיי# את מצוות ' ר. הישנה' כנסת בשכונה ו

  .את שמווא' הכניס בחייו ספר תורה הנושא 
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מעבר לכל סיפורי כוחות הקדושה אשר מספרי# עליו ועל היותו איש 

בולטת  אישיותו החמה , תורה אמיתי שעסק בכל מקצועות התורה

  .     מאירת הפני# ונעימת ההליכות, והלבבית

  

הרב מרדכי היה מחובר בכל נימיו וגידיו לפרשנותו של אור החיי# 

 של ליל שבת ולאור* כל הקדוש ולמד את תורתו בשעות הקטנות

  .השבוע ונפשו קשורה בנפשו 

  

חיי# ב� ' מרדכי את הצדיק ר' בני המשפחה זוכרי# שתמיד הזכיר ר

רק בפטירתו הבינה המשפחה את עומק ,  האור החיי# הקדוש+עטר

  ....   הקשר המיוחד שהיה ביניה#

לקה רבי מרדכי באירוע מוחי ומצבו ,  ביו# רביעי האחרו� בחייו

כל בני . הוא הובהל לבית החולי# ומצבו התדרדר אט אט, דרהתדר

  . ,המשפחה ישבו סביבו וקיוו לשיפור במצבו

לח, הד# , מרדכי  התדרדר מאד' ביו# חמישי בשעות הערב מצבו של ר

והדופק כבר העידו על סימני# של מוות קרב וכל בני המשפחה 

כמלא* מבלי במיטתו שכב רבי מרדכי . התאספו סביבו מ� הגדול לקט�

בני . גופו נוכח א* נשמתו כאילו מסרבת לסיי# את שליחותה, נוע

המשפחה ידעו כי אביה# אהב מאד את רבי חיי# ב� עטר וקיוו כי 

באותו הרגע . יחזיק מעמד עד ליו# ההילולא שחל במוצאי השבת

מרדכי את שמו של אור החיי# הקדוש והזכירו בפניו ' שאמרו לר

החל המוניטור להשתולל ולהתעורר , ולאהרדומות את יו# ההיל

בני המשפחה הרגישו כי נשמתו עולה ויורדת ואינה מוכנה , לחיי#

  .להיפרד עדיי� מהעול# אלא מחכה ליו# השבת 
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בליל שבת בשעת לילה מאוחרת שוב נרשמה התדרדרות חדה בדופק 

, התאספו כשבגדי שבת עליה#, בניו שהיו סביבו כל העת, ובלח, הד#

כאשר , שיר השירי# , טת האב והחלו והחלו יחד בקבלת שבת סביב מי

ל  מקדש על היי� ולאחר מכ� "חיי# שושנה זצ' בנו של הצדיק ר

' פתח ר" בר יוחאי "המשיכו את מנהג אביה# כמידי שבת בשבתו 

אזמר בשבחי� וסיימו בלימוד אור החיי# הקדוש על ..  יצחק ואמר 

ש# מפרש אור החיי# " * בו אלהיו עמו ותרועת מל' ה"פרשת בלק 

על משמרת אהבתו יעמוד , אלהיו עמו ג# א# ייסרהו ' ה"הקדוש 

וממשי* האור חיי# ומסיי# על רבי עקיבא שהיו סורקי# בשרו 

במסרקות של ברזל והיה מארי* באחד ג# שסורקי� בשרו מדבק נפשו  

באלהיו   וכ* במעמד כל בניו ובנותיו לבושי# בלב� לכבוד השבת ' בה

במוצאי השבת . אחד ' אלוקינו ה' נפרדו מאביה# בשמע שראל ה

ניטמ� רבי מרדכי בדיוק באותו היו# ובאותו התארי* והשעה  שבה 

  .ל שאותו כה אהב רבי מרדכי כל חייו"ניטמ� רבי חיי# ב� עטר זצ

במסע הלוויה של רבי מרדכי אשר החל  סמו* לחצות הלילה במוצאי 

הודי# תושבי באר שבע והסביבה אשר השתתפו מאות רבות של י, שבת

. ליוו את מיטתו בהקפות סביב מיטתו ובתקיעות חצוצרות ושופרות

רבני ערי#  ופשוטי ע# הלכו זה לצד זה אחר מיטתו כשהתרגשות  

נמשכה ההלוויה , למרות השעה המאוחרת. ועצב מתערבבי# לה# יחד

ה בכל עד השעות הקטנות של הלילה והתרגשות גדולה של קדושה אחז

  .המלווי#

רבו וחברו הצדיק רבי , מקו# קבורתו ג# מעוררת השתאות רבה  

היו קרובי# בחייה# כאהבת ) מחבר ספר אעירה שחר (חיי# שושנה 

רב# מעידי# על , דוד והונת� כל חייה# עמלו יחד בלימוד התורה 
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רבי#  לא עמדו ביכולת , הלימוד החרי' שהתנהל ב� גדולי התורה

  .ד שלה# הניתוח והלימו

מי שראה את רבי חיי# ורבי מרדכי לומדי# מעיד שלימוד# כשני 

  .מלאכי# ואש יוקדת 

יוחנ� שלא היה קיו# ' חברות# היה בדומה ללימוד# של ריש לקיש ור

  .רבי מרדכי היה ידוע בחריפותו ובשאלותיו ובלימודו  .אחד ללא השני 

מרדכי ובכל ל ירדה עצבות על רבי "מיו# שנפטר רב חיי# שושנה זצ

מעמד היה מתאר את חסרונו בלימוד שאי� לו את הלימוד החרי' 

  .שהיה 

אכ� השגחת בורא עול# שבחיה# ובמות# לא נפרדו וכ* ע# צאת 

 5השבת כוונה יד ההשגחה  שרבי מרדכי ייקבר בסמו* ובמרחק של 

  .ל  "מ מאהובו ורבו הרב חיי# שושנה זצ"ס

ל שהיה "רב מנח# גבאי זצבסמיכות של חצי מטר קבור ג# חברו ה

  .חברו ללימוד בנסתר 

מרדכי ספר העוסק בהלכות שחיטה ' כתב רשנשתיירו כתבי# ב

טעמי שחיטה : "..ל  את ספרו כ* "ומנהגי# בו חת# רבי מרדכי זצ

ק "אדר וצרת בכס' ביד* לפ'  יו# לח26ביו# שישי בשבת קודש 

מנוחה ויזכו כתבתי אות# אני מרדכי אבטא� ולכותב ולקורא בה# ת� 

ימיו כימי נוח והצונע אות# ימח והלומד בה# ישמח עד ביאת גואל 

  ...לישראל 

בי� דפיו ,  שנה 71ו לפני "תרצ=ספר אשר כתב  בקולומוס בשנת וצרת

  ה "נמצאה תעודה על קבלת הסמכה לשוחט  בשנת תרצ
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מה רבה הייתה הפתעת# של בני המשפחה כאשר גילו כי בעמוד 

הספרי# שכתב מופיעה הכותרת הכל כ* מיוחדת הראשו� של אחד 

  "  .הספד לצדיק"–.   ר מ� העול#העוסק בצדיק הנפט"  מאמר לנפטר"

שבת פטירתו של רבי מרדכי חלה ביו# שבת קודש פרשת פנחס ומה 

רבה ההשתוממות שבי� כתביו נמצאה פתקה קטנה אשר נושאת את 

נחס בדומה העוסקת בקנאותו של פ" פנחס"פיוט לפרשת "הכתובת 

  ! ?" נבא ולא ידע מה נבא "'   לרבי מרדכי שהיה קנאי לגבר ה

מכרי# מקרוב , השתת' קהל רב, באזכרה שנערכה בתו# ימי השבעה

ומרחוק שבאו לכבד את הנפטר לקרוא משניות לעילוי נשמותו 

מרדכי ספדו  הצדיק רבי ברו* ' לר. ולהאזי� להספדי# לזכרו

א  אשר דיבר על הקשר "בא סאלי זיעבנו של הב, א"אבוחצירא שליט

כמו כ� נשאו דברי# רב העיר , האישי המיוחד בי� המנוח לבי� אביו

א רב "ג בנימי� בצרי שליט"הרה, א"ג יהודה דרעי שליט"ש הרה"ב

א  רבו "ג שמעו� ב� חמו שליט"הרה, החדשה' קריית האבות ושכונה ו

, ש"נת רמות בא רב שכו"ג יור# כה� שליט"הרה, ז"של מושב פעמי תש

, א מנהל מחלקת מקוואות ברבנות באר שבע"ג יוס' דהא� שליט"הרה

  .ר עמר# מלי, "הרב שלו# דנינו וד

  

אמר רב� שמעו� : "שבת פקידת חודשו תחול ביו# טו באב עליו נאמר 

לא היו ימי# טובי# לישראל כחמישה עשר באב וכיו# : ב� גמליאל

  ,            הכיפורי#

אחד ,  איבדה את אחד היהודי# הצדיקי# שהיו לעיר ,העיר באר שבע

שילוב נדיר של  , מבי� רבי# שהיו סמל למופת של פשטות וצניעות

שכבר , נוע# הליכות ואמונת חכמי# טהורה וזכה, למדנות וחריפות

  .  נדמה כי חלפה לה מהעול#
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        ::::חלק אחלק אחלק אחלק א

  . . . . מנהגיו ותורתו מנהגיו ותורתו מנהגיו ותורתו מנהגיו ותורתו 
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ל  ל  ל  ל  """"רבי מרדכי זצרבי מרדכי זצרבי מרדכי זצרבי מרדכי זצבי בי בי בי ר אר אר אר א""""מנהגי מומנהגי מומנהגי מומנהגי מו

מתוך מתוך מתוך מתוך י דעת חכמי מרוקו ומקורות י דעת חכמי מרוקו ומקורות י דעת חכמי מרוקו ומקורות י דעת חכמי מרוקו ומקורות """"עפעפעפעפ

לביסוס לביסוס לביסוס לביסוס תשובותיהם של חכמי מרוקו תשובותיהם של חכמי מרוקו תשובותיהם של חכמי מרוקו תשובותיהם של חכמי מרוקו 

        ....מנהגיומנהגיומנהגיומנהגיו



   

 

23 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
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, #"הרמב, אר, מרוקו העמידה גאוני עול# לאלפי# כגו� רבי יצחק אלפסי

חיבוריה# בכל המקצועות ,  ועוד אור החיי# הקודש ,  רבינו אשר+ ש"הרא

כה וה� בתורה ומנהגי קהילת מרוקו מיוסדי# יצאו לה# בכל העול# ה� בהל

. ע בעשרות ומאות שני#"על אדני פז וה� אלה מנהגי# אשר קדמו למר� השו

בדור האחרו� יהדות מרוקו נכספה וג# כלתה אל אר, הקודש ובאו 

מנהגי על האחרוני# לערער על מנהגי חכמי מרוקו או לטעו� שה# מיוסדי# 

 ועל כ�  על אדני פזנו ופסקי חכמינו מיוסדי#אול#  מנהג אבותי, אשכנז ועוד 

 אורח חייו  עליו השלו# בכל מעשיו ומתו*  אבי ימנהגאמרתי אעבור בי� 

 ובראש# הרב יוס' י מנהגיו"חכמי ההלכה הפוסקי# עפדעת להביא את 

ל הרב הראשי במרוקו והרב הראשי לירושלי# בספריו הרבי# "משאש זצוק

  . שמש ת תבואות"שו, ת שמש ומג� "שו

ועל העת הזו הבאי# לערער את מנהג אבותינו ועמדו רבי# לשמור את 

ה זכינו לאור גדול בעת האחרונה על חזרה המפוארת של מנהגי "משמרת# וב

של שגור בלשונו תמיד היה . סידורי תפילה בנוסח אבותינו , חכמי מרוקו 

ב עובדיה י  הר"� וכשהבאתי עני� הלכה עפ" שאנו פוסקי# דעת מראבי ר "מו

יהי רצו� שחיבור זה יהיו . � "יוס' היה אומר לי אני קיבלנו את דעת מר

  .ר" אכיכל תלמיד חכ# שאומרי# שמועה מפיו שפתיו דובבות בקברבבחינת 
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  תיקו� חצות : א

 ר אבי היה ער קוד# השחר וכבר בחצות הלילה היה ק#"מו

 ותפילתו , ינו להתאונ� ולבכות על חורב� בית קדשלתיקו� חצות 

  .חרישית נשמעת בי� כתלי הבית

  

וכ* יצר תמיד על חורב� בית המקדש  להיות מל אמרו שראוי לכל יהודי"חז

ישכי# קוד# אור הבוקר לקו# להתחנ�  " : ' מובא  בטור אורח חיי# סימ� א

שה� , שיכוי� לשעות שמשתנות המשמרות, וטוב למי שמקדי#... לפני בוראו

שבאלו הזמני# , ולסו' הלילה, ו' שני שלישי הלילהולס, בשליש הלילה

והתפילה , ה נזכר לחורב� הבית ופיזור ישראל בי� אומות העול#"הקב

. שיתפלל אד# באותה שעה על החורב� והפיזור רצוייה וקרובה להתקבל

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוי� לבו , ויפיל תחינתו לפני המקו#

  ..."  ונה מהרבות בה# שלא בכוונהכי טוב מעט בכו, בתחנוניו

  

 מתיישב על האר,  אביהיהכ*  ו.ללא מניי�, תיקו� חצות נית� לעשותו יחיד

 בכי הוא  תיקו� רחל   .והיה עושה את תיקו� הכולל תיקו� רחל ותיקו� לאה

 ובימי# . תהילי# לש# בניית הבית הוא וצער על החורב� ואת תיקו� לאה

תיקו� לאה בלבד וכ� בשבת רק לא היה אומר שאי� בה# תחנו� היה אומר 

  .' מזמור יענ* ה
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 תורת הקבלה תיקו� חצות הוא תיקו� חשוב בדר* להבאת הגאולהעל פי 

  .' ודרכו של אבי היה בסוד ה

  

   נטילת ידיי" ביציאה מבית הכסא : ב 

לא תמיד היה בשבתו בחנות המכולת כשהיה יוצא מבית הכסא 

   .בביתו היה נוטל ע# נטלה  , י כל–שוט' את ידיו ע# נטלה 

  

 היוצא מבית הכסא די לו –ז "אוח ל, ש ומג� ג"בשמוכ� כ* נפסק להלכה 

 וכ� כתב הנה המנהג פעמי# ' שישפו* על ידיו מי# מ� הברז ואי� צרי* כלי וג

במארוקו שראיתי מימי חרפי שכל החכמי# קט� או גדול נוטל ידו מ� הברז 

  ..."ר לא צפצ' וכ� נהגנו ג# אנחנו אחריה# ועו' לא צווח צפו, בפע# אחת

  

  "  לש" יחוד: "ג

קידוש היה , לפני התפילות וכ� לפני קיו# המצוות כגו� תפילי�

  "  .לש# יחוד קודשא ברי* הוא ושכינתיה"מקפיד לומר 

  

ואכ� כ* היה מנהג יחידי# מיהודי העירות והכפרי# במרוקו לומר לש# יחוד 

  .צוותלפני כל התפילות וקיו# המ

הנאמרות כהקדמה , קבלית שונות+לש# יחוד ה# קבוצה של תפילות יהודית

לש# 'בתחילת תפילות אלו מופיע הביטוי . חובה+לעשיית מצווה או לתפילת

ועל ש# פתיחה זו קרויות תפילות אלו ', יחוד קודשא ברי* הוא ושכינתיה

שמעות מ. התפילה נאמרת בעיקר על ידי החסידי# והספרדי#. 'לש# יחוד'

לפי . התפילה באופ� פשוט היא התעוררות וכוונה בעשיית המצוה או התפילה

שעל ידי עשיית המצוה או התפילה האד# גור# יחוד , הקבלה משמעותה

  .ה לבי� השכינה"עליו� בי� הקב
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  "  הקשר בציצית: "ד

 הקפיד לציי� בפני לעשות את  בשבילו כשנצרכתי לקשור ציצית

    .ה " עשרי# ושש כריכות כמני� הוי–  ה+ ו+  ה+י: הקשר של

  

מנהג אבי בניגוד למה שמופיע בילקוט  יוס'  שיש לקשור את ציצית בסדר 

  . קשר +יג  + קשר + יא  +  קשר +ח +  קשר +ז  + קשר : הבא 

ה אחד "הוי"כ חמישה קשרי# וארבע חוליות של כריכות העולות למני� "סה

 =39.   

   כריכות 26ויה  מנהג צפו� אפריקה כמני� האול" 

  . קשר – ה – קשר – ו – קשר – ה – קשר +  י–קשר 

  

)  ח עד"ב או"ח(ש ומג� "את הציצית לא היה מוציא מבגדיו וכ* הובא בשמ

  " .לא נהגנו להראות הציציות מחו, לבגדי# "

  

  "  ת"תפילי� של ר: "ה

שישי# ת  ורק בהגיעו בער* לגיל "לא נהג בהנחת תפילי� של ר

  .ת " ממני לקנות לו תפילי� של ר ביקש,וחמש 

  

. ת"כתב שלא נהגו להניח תפילי� של ר) נח, ג(ש ומג� "הרב משאש בספרו שמ

# אלא מי שמוחזק ומפורס# "� כתב שלא יניח תפילי� של רבינו ת"אול# מר

בחסידות אול# הרב עובדיה יוס' בספרו ילקוט יוס' כתב שבדור הזה 

, אצל אברכי# ובעלי בתי# יראי שמי# שהנחת תפילי� דרבינו ת# נפוצה ג# 

ולכ� מצווה שכל אחד ואחד יחוש לדבר גדולי . אי� לחוש יותר משו# יוהרא

  .הפוסקי# שסוברי# כדעת רבינו ת# 

  .ת לאחר עמידת שמונה עשרה "היה מניח את התפילי� של ר
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  "   והיה כי יביא# –אמירת קדש : "ו

 +שתי הפרשיות קדשהיה אומר את , י מקו# מנהגו בתפילה "עפ

  "  .ה מל*"והיה  כי יביא* לפני 

  

  "  בכניסתו לבית הכנסת  : "ז

היה נוהג להתעט' בטלית ולהניח  תפילי� בביתו והיה יוצא אל 

מה טובו אוהלי* "ובכניסתו היה משתחווה ואומר , בית הכנסת 

  .."  יעקב

  

 ה שמח"כשהאד# מתעט' בציצית ולובש תפילי� ויצא מפתח ביתו הקב

  .ומלא* המשחית זז מש# וניצול האד# מכל נזק ומכל משחית 

  

  

  "  פתח אליהו וקדיש : "ח

    .נהג לומר בכל תפילה פתח אליהו הנביא זכור לטוב

לא תמיד היה מקפיד שפניו של האומר , בקדיש לא היה כורע 

וכשהיה אומר עושה שלו# במרומיו . קדיש יהיו  לכוו� מערב 

ד ימי� ואומר יעשה שלו# עלינו ופונה משתחווה קמעא ופונה לצ

  .לצד שמאל ואומר ועל כל עמו ישראל 

יא וארעא ואמרו  אבונא דבשמקד# " תתקבל ומנהגו בקדיש

  "אמ�
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יהא לנא ולהו� ולכו� שלמא חנא וחסדא : "..בקדיש על ישראל

וחיי אריכי ומזוני רויחי ורחמי מ� קד# אלהא מארי שמיא 

  "וארעא ואמרו אמ� 

  

  "  ש " הציציות שהיה אוחז בידיו בזמ� ק'מס: "ט

  . וכ* מנהג המקובלי# היה נוהג לאחוז את כל ארבעת ציציותיו 

  

 הוא דעת לקחת שתי ציציות בלבד  מנהגהש) ג סי לב"ח(ש ומג� "מובא בשמ

אול# מנהג אבי לאחוז את רבעת הציציות וכ� מובא בסידור  תפילת  . מר�

  .החודש שהתפלל בו 

  

  

  "  פיוטי" בתו# הזמירות אמירת : "י

  'יסימ� ראה 

  

  "  עמידה בזמ� חזרת שליח ציבור   : "יא

ה " כלל א' בחזרה של רהיה נוהג לעמוד בזמ� החזרה ולא ישב

  .  והקפיד בעני� כ "ויוה

  

בילקוט יוס' שמותר לשבת בחזרת השליח ציבור לאחר הקדושה 

  .והמחמיר לעמוד בכל תפילת החזרה תבוא עליו הברכה...

  .צ "אול# מנהג מרוקו נהגו שהציבור עומד בזמ� חזרת הש
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   עיי� בשבת אות –צ "חזרת הש: יב

  

  "  יראו עינינו : "גי

  היה נוהגי# לומר במוצאי שבת וחג ובחול המועד 

יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועת* מלכנו באמת "

ל# ועד כי ימלו* לעו' מל* ה' מל* ה' ה. באמור לציו� מל* אלוהי*

המלכות של* היא ולעולמי עד תמלו* בכבוד כי אי� לנו מל* אלא 

המול* בכבודו אל חי וקיי# תמיד ימלו* עלינו ' אתה ברו* אתה ה

   "מהרה לעול# ועד ועל כל מעשיו

  

מנהג עתיק אצל יהודי מרוקו לומר פסוקי# אלו וכבר קודמי# כגו� בעלי 

ש להפסק שנחשב כגאולה אריכתא ולא היה חש,  התוספות הזכירו מנהג זה 

# ובסידורי הגאוני# ויש נהגו להוסי' מזמור לדוד קוד# "וכ�  מוזכר ברמב

  .יראו עינינו 

  

  "  נפילת אפיי"  : "די

  היה נוהג להטות קמעא על צד שמאל 

  

בילקוט יוס' מובא שאי� נופלי# על פניה# בזמ� אמירת מזמור לדוד ואבינו 

ו " ואינו מכו� ליבו כראוי כשומר המזמור עלול חמלכנו משו# הנופל על פניו

  ) .י הזוהר סו' פרשת במדבר"עפ(להסתלק מ� העול# בקיצור ימי# ושני# 

  ) סימ� קלא סעי' א" (נהגו להטות על צד שמאל "אול# מר� פסק 

  .וכ* נהג אבי וכ� נוהגי# חסידי# ואנשי מעשה 
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  "  עלינו לשבח : "טז

אלוהינו ' ובתורת* ה" היה מוסי'  היה אומר אותו בנחת ובסופו

  " אחד ' אלהינו ה' כתוב לאמר שמע ישראל ה

  

 'עמתחיל באות " עלינו לשבח",  חות# כל אחת מתפילות היו#–עלינו לשבח 

 'דומסתיי# באות ' עמתחיל באות " על נקווה ל*" וכ� 'דומסתיי# באות 

יני# שבשבת ה ועל כ� תמצא סידורי# המצי"באמונה לפני מל* המלכי# הקב

  .כי אי� מוסרי# עדות בשבת " על נקווה"אי� אומרי# 

  

  

  "  קדיש אחר עלינו לשבח : "יז

  "עלינו לשבח"היו נוהגי# בבית הכנסת לומר חצי קדיש לאחר 

  

   "שמו  וברו# הואברו#"אמירת : חי

  שהיה שומע בכל ר אבי היה מקפיד לענות על כל ברכה וברכה"ומ

ספירת , ה� ברכות של  חז� כגו� שופר, " ברו* הוא וברו* שמו "

  .  ועוד קידוש , מוציא, מגילה, העומר 

  

על כל ברכה וברכה שאד# שומע בכל )"ד "ח סימ� קכ"או(ע כתב "מר� שו

  " ה וברו* שמו "מקו# אומר ב

על " ברו* הוא וברו* שמו"הרב עובדיה יוס' על פי פסיקתו קבע  שלא עוני# 

קידוש  ועוד , ברכת מגילה, ברכת שופר : כגו� ברכות שמתכווני# לצאת בה� 

א* ה# חייבי# לענות ברו* הוא וברו* שמו על ברכות שאינ� .  רבי#

  .מתכווני# לצאת בה# 
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אול# הרב שלו# משאש יצא חוצ, נגד פסיקה זו והודיע בשער בת רבי#  

כי ראיתי  שבמרוקו היינו ) " ..ש ומג� חלק שני סימ� לד ועוד רבי# "שמ(

וכא� ראיתי . בי� חייבי# בה או לא , ש על כל ברכה ששומעי�"ה וב"# בעוני

ש אלא על ברכה שאי� חייבי# בה ויש "ה וב"שיש שאי� משיבי# ב...באר, 

 זה בכלל גכי במרוקו לא נשמע מנה... ש "ה וב"שאי� עוני� על שו# ברכה ב

ה "היו עוני" ב, וכל הע" כקט� וכגדול ובכלל" רבני" גדולי" ועצומי" 

ג רפאל ברו* טולידאנו "וכ� לרה..ש על כל ברכה וברכה ללא שו" חילוק "וב

ל ועוד שכול# העידו על המנהג לענות "ג מכלו' אבוחצירא זצ"ל ולהרה"זצ

ג# ריעותא גדולה יצאה מאלו הנזהרי# שלא ... ש על כל ברכה "ה וב"ב

ו ברכות לענות שראיתי במו עיני שכל כ* הרגילו עצמ# שלא לענות עד שאפיל

ונמצא ...ש "ה וב"שאי� חיבי# בה# או כבר יצאו ידי חובה אי� עוני� עליה# ב

וכשאני לעצמי כמו צער בנפשי כשאני רואה צבור ...שיצא שכר# בהפסד# 

י "ת ע"ש נראה לומר חס �שלו# כמזלזלי# בכבוד השי"ה וב"שאינ# עוני# ב

ה " לענות באותה דומיה השוררת מבלי להתחרד ולהיות כל הגו' מירתע

ש בקול ר# ולהרבות כבוד שמי# ולפי קוצר דעתי לא יפה עשו  להפו* "וב

ג# על ידי אותה ..ולבטל מנהג העול# שהוא עומד על בסיס חזק ואית� 

לא כ� באמירת . דומיה יבואו להסיח דעת# מ� הברכה למחשבות אחרות 

שא# ש נשאר קשור ע# המבר* ומכוי� תחילה ואני מרגיש בעצמי "ה וב"ב

ראוי והגו� לנו להחזיר עטרה ... ל כאילו לא ברכתי "אפסיק מלענות נ

ש "ה וב"ליושנה למנהג ירושלי" ומנהג העול" ולהזהיר לע" לענות ב

על כל פני" אנו לא נזוז  ...ובזה יחזרו למנהג" הראשו� לבר# על כל ברכה ..

  ממנהגינו העתיק והותיק שהוא מנהג יציב ונכו� וקיי" וישר 
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  "  ספר תורה : "טי

ספר תורה אצל יהודי מרוקו לא היה נתו� בתו* תיבת ע, אלא 

לכל אור*  והיריעות היו עטופות בבד גלול סביב שני עמודי ע,

  .  ספר התורה 

  

ספר זה הייתי  , ל שכתבו בידו "כנער זכורני ספרו של רבי חיי# שושנה זצ

 והספר לא היה מונח בתו* .סת כל שבת מביתו לבית הכנ,מלווה במש* שני#

ארגז אלא כפי שתואר לעיל וכ* ג# נוהגי# האשכנזי# אול# בשונה 

כדי שלא יגעו וכל זאת ב ביריעות בד ספר התורה לאשכנזי# היה עטו' כל 

  .בגו' ספר תורה ללא הפסק של בד או מטפחת 

ספר התורה שהכניס אבי היה כבר כמנהג המקו# וכבר נהגו לעשותו בארו� 

עליו  ואמר אבי , אול# ג# הספר היה עטו' ביריעות בד לכל אור* הקל',  ע,

  .ל "זצשעל דר* האמת היא כפי הספר של רבי חיי# שושנה השלו# 

  

   "  לפני  הגבהת ספר תורה: "כ

 לפני הגבהת ו שואלי# אותו מה הפסוקי# שאומרי# זכורני שהי

  .שהיה הוא בעל הקורא לאור* שני# , ספר תורה

  :תחיל בשבת מ

מל* ישמח הר ציו� ' אר, ויאמרו בגויי# ה ישמחו השמי# ותגלה"

  תגלנה בנות יהודה למע� משפטי* 
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  :מתחיל מכא� : ביו# חול 

על הכל יתגדל ויתקדש יתבר* ויתרומ# ויתנשא שמו של של "

בעולמות שברא העול# , מל* מלכי המלכי# הקדוש ברו* הוא 

ו וכרצו� כל עמו בית כרצונו וכרצו� יראי, הזה והעול# הבא

תגלה ותראה מלכותו עלינו במהרה ויחו� ויחוס וירח# על . ישראל

פלטתנו ועל פלטת עמו בית ישראל בח� ובחסד ברחמי# וברצו� 

הרחמ� הוא יחזיר שביתנו ושבית עמו בית . ואמרו כל הע# אמ�

ישראל במהרה בימנו ויוציאנו מכל צרותינו לרווחה ומאפלה 

מבור* מעתה ועד ' יהי ש# ה. ו כל הע# אמ� לאורה בקרוב ואמר

  .אקרא הבו גודל לאלהינו' כי ש# ה. עול#

  

ונהג להשתחוות מול ספר  ...וזאת התורה: ומגביה ואומר 

  . התורה

  .קטע זה בתוכנו דומה לתוכ� הקדיש 

  

  כאשר מוציאי" יותר מספר אחד     : אכ

 כשהיו מוציאי# יותר מספר אחד הראשו� מגביהי# וכאשר

  :מעלי# לקרוא בספר השני היה אומר  את הפסוק הזה

  "השבינו אלי* ונושעה, אלהי# צבאות' ה"

  "אי� כאל ישורו� רכב שמי# בעזר* ובגאותו שחקי#

  

  "עמכ" ' ה"הברכה לעולה לתורה  : בכ

ולא אומר " הש# עמכ#: כשהיה עולה לתורה היה פותח ואומר 

  " יברכ* הש#"ת והקהל עונה "את הש# אדנו



   

 

34 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

" הש# עמכ#" אול# מנהגי מרוקו לומר " רבנ� ברכו"יש הפותחי# בלשו� 

 אוסר להתחיל את הדיבור בש# רת משו# שהזוה"וכ� לא נאמר בש# אדנו

שאי� להזכיר את הש# הקדוש אלא אחרי מילה שכ� כתוב בראשית ברא ' , ה

י "עפ(ה בריקנות טוב לו שלא נברא "וכ� מובא כל המזכיר ש# הקב. אלהי# 

  )והר יתרוהז

  

  "אמת תורתינו הקדושה": גכ

בכל חייו כאשר היה עולה לתורה הוא היה קורא את הקריאה 

,  על דקדוקיה וטעמיה  ידע את הקריאהנקרא וכמעט בכל קטע ש

 מתו* ספר תקופות שעיניו כהו ולא היה יכול לקרואבאול# 

אמת "ולאחר הקריאה היה אומר ואינו קורא  היה עולה התורה 

  .ומבר* את הברכות " הקדושה תורתנו 

  

הנוהג הוא שאי� העולה קורא את הקריאה ע# החז� ועל כ� כאשר הוא אומר 

צ ואינו "הוא מאשר שאכ� שמע את הקריאה מהש" אמת תורתנו הקדושה"

ועיי� בהמש* לגבי חובת , מבר* לבטלה ששמיעתו נחשבת כדי� שומע ועונה 

  . בלחש ע# החז�ההעולה בקריא

אינה נחשבת הפסק משו# שמילי# אלו " אמת תורתנו הקדושה "כמו כ� עני�

צבאות לאחר ההפטרה קוד# ' מעני� הברכה וכ� בפסוק שאומר גואלנו ה

  .הברכות 

אי� .. הנוהגי# לומר אמת תורתנו הקדושה : "אול# הרב עובדיה יוס' כותב 

ומכל מקו# טוב ...למחות ביד# משו# הפסק שיש לה# על מה שיסמוכו 

  " ליעצ# בנחת שלא לאומרוונכו� 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  העולה לתורה קורא בלחש מבלי להשמיע לאזנו : דכ

כמו  .צ א* לא ישמיע לאזנו "העולה לתורה צרי* לקרא ע# הש

  . בעמידה

  

הרב עובדיה יוס' כתב שחייב אד# לקרוא בפיו בלחש את הקריאה מתו* 

" . השומע כעונ"ספר התורה יחד ע# החז� ואינו יכול לצאת בשמיעה מטע# 

ציי� הערה חשובה וכתב ) א סימ� יא"ח(ש ומג� "הרב משאש בספרו שמ

כיו# רבו עמי האר, שלא רק שאינ# יודעי# שצרי* לקרות בלחש יחד ע# "

שליח הציבור אלא שאינ# יכולי# לקרא איתו כי אינ# יודעי# אפילו את 

צורת האותיות ולא יתכ� מלהימנע מלהעלות# לתורה כי אז נצטר* לסגור 

  " י כנסיות רבי# בת

  

  עליית קט� לתורה כחלק משבעה קרואי": כה

של " שמח משהי"הול* איתי לבית הכנסת אבי עליו השלו# היה 

ש# היו מאפשרי# לי לעלות לתורה , ל "רבי מנח# גבאי זצ

  )8+11כ* נהג עימי מהיותי ב� . (ולקרא

  

שבתות כ� פסק הרב עובדיה בילקוט יוס' שמותר להעלות קט� לספר תורה ב

ובימי# טובי# והקט� מצטר' לחובת שבעה עולי# והוא שהגיע לחינו* ויודע 

ובמקו# שאי� ...למי מברכי# ויכול הקט� לקרוא בעצמו את פרשת עלייתו 

  .מעלי� קט� לספר תורה יעשו כמנהג# 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  הפטרות : כו

  .."קדושת שבת"נהגו לשורר לעולה להפטרה 

  "לואי#עמי ת: "בשבת ויצא ההפטרה הייתה 

  "הבאי# ישרש יעקב: "בשבת שמות  ההפטרה הייתה

  "התשפוט" בפרשת אחרי מות ההפטרה הייתה 

  "הלדרוש"וא# מחוברי# אז ג# " הלדרוש"ובפרשת קדושי# 

  

  עמידה בעשרת הדברות : כז

ל ע# "בית הכנסת בו התפללתי בראשותו של הרב חיי# שושנה זצ

  שבפרשת יתרו או נהגו בשעת קריאת עשרת הדברות,  ר אבי"מו

  חרדה,  שעה זו הייתה שעת קודש .ואתחנ� וכ� בשבועות לעמוד

  .עוברת בי� הציבור בשעת קריאת עשרת הדברות ורטט 

  

י ההלכה "ואי� מנהג זה נכו� עפ"הרב עובדיה יוס' כתב לבטל מנהג זה 

# שיש לחוש בזה פ� יאמרו שדוקא תורה זו מ� השמי# "שכתב כבר הרמב

ומכל מקו# שתלמידי חכמי# הבקיאי# יושבי# ... ושלו# ולא השאר חס

  ..."בעת הקריאה 

כ המנהג שלנו שלא "וא) ..ח  סימ� מא"או, ש ומג� ג "שמ(אול# הרב משאש 

ורק מנהגינו לעמוד דפשיטא ..קבענו שו# דבר חדש הוא מנהג עתעק יומי# 

ש שלא "ל וכ"ואי אפשר לבטלו אפילו יהיה נגד מר� ז..אי� להניח מנהגינו 

וכמו שכתוב וירא כל , ל לאסור לעמוד בה# שזוהי מצווה רבה "ראינו למר� ז

כ טוב לעמוד כמו שהיה בזמ� נתינת# בהר "וא..הע# וירונו ויעמדו מרחוק 

   ."...סיני 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  עליית קט� לתורה כחלק משבעה קרואי": כח

של " ישמח משה"אבי עליו השלו# היה הול* איתי לבית הכנסת 

ל  שש# היו מאפשרי# לי לעלות לתורה " גבאי זצרבי מנח#

  )8+11כ* נהג עימי מהיותי ב� . (ולקרא

  

כ� פסק הרב עובדיה בילקוט יוס' שמותר להעלות קט� לספר תורה בשבתות 

ובימי# טובי# והקט� מצטר' לחובת שבעה עולי# והוא שהגיע לחינו* ויודע 

ובמקו# שאי� ...תו למי מברכי# ויכול הקט� לקרוא בעצמו את פרשת עליי

  .מעלי� קט� לספר תורה יעשו כמנהג# 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

 

 

 

 

 

 לקראת שבת : כט

  לקראת השבת כללו הכנות רוחניות ר אבי "מוההכנות של 

כל המענג את השבת נותני# לו נחלה בלי " בשבת ' הגמ .וגשמיות

  ..."מצרי# 

 לו מראש כל פרנסתו של אד# קצובה" תמיד היה רגיל בלשונו 

השנה לראש השנה חו, מהוצאות שבת וימי# טובי# והוצאות 

  "א# מוסי' יוסיפו לו , בניו לתלמוד תורה 

 ממעדני השבת הטובי# ולחנו אכ� מעול# לא החסיר מעל ש

  .והמיוחדי# 

  

  ואחד תרגו" שני" מקרא : ל

 מעול# לא  שניי# מקרא ואחד תרגו# היה מקפיד לסיי# כל שבת

  .קרא ואחד תרגו# הפסיד שניי# מ

כל המשלי# פרשיותיו ע# "אומר רבי יוחנ� , )א/מסכת ברכות ד' ח(, בגמרא

  ".מאריכי# לו ימיו ושנותיו, הציבור שניי# מקרא ואחד תרגו#

  .והיה נוהג לקרא כל פסוק פעמי# ואחר כ* את תרגו# אונקלוס 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  טבילה במקווה: לא

יי ההליכה לאור* שני# א' בערוב ימיו האחרוני# ולמרות קש

וראייתו הקפיד עד  ימיו האחרוני# ללכת למקווה טהרה  ולטבול 

  .קי, וחור', כל ערב שבת 

  

   "בואי כלה"מנהג : לב

דקות לפני כניסת השבת לקיי# מנהג הנקרא ' מנהג אבא מס

  ערב שבת +הליכתו לבית הכנסתוכ* היה נוהג לפני  , "בואי כלה "

טועמיה "  לקיי# סית ערק  מ� הדג וכוממטעמי השבת היה טוע# 

  ."חיי# זכו

   

  הדלקת נרות שבת : לג 

. כ בירכה"הדליקה ואח, ת נרות שבת כ* נהגה אימי שני# בהדלק

וכ* מנהג זה היה נפו, בי� הנשי# יוצאות מרוקו ולפי זה  כניסת 

  השבת הייתה כשה� מברכות על הדלקת נרות 

  

ה צריכה להיות קוד# פסק שבהדלקת נרות הברכהרב עובדיה בילקוט יוס' 

 .."ואשה המברכת לאחר ההדלקה נכנסת בספק ברכה לבטלה ...ההדלקה 

הברכה "ע השל# "ל כתב בספרו קצש"רפאל ברו* טולדיאנו זצ' אול# ר

ומשימי� היד לפני ...תהיה אחר ההדלקה דכשיבר* קבל שבת ואסור להדליק 

ת רבי# שאי� וכשהנרו...הנר אחר ההדלקה ומברכי� ואחר כ* מסלקי� היד 

כ תפתח עיניה ותהנה מ� האור כדי "די בהשמת היד תעצו# עיניה ותבר* ואח

  "שיהא עובר לעשיית� 



   

 

40 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

הנני להשיב שמנהג ) "... סימ� עא, שמש ומג� ג(וכ* פסק להלכה הרב משאש 

ובבוא# לשאול אני אומר ...מרוקו היה לבר* על נרות שבת חאחר ההדלקה 

כי המנהג הוא דבר גדול , ארו במנהג#ויש, אל תטש תורת אמ* : לה# 

  "לסמו* עליו 

  

  סעודת ליל שבת  : לד

  קטעי הזוהר ולש# יחוד  

  , מנהג אבינו היה מיד ע# היכנסו קמי# כול# לכבודו ומנשקי# את ידיו 

  .הקפיד שתמיד יהיו נרות דלוקי# במקו# בו הוא מקיי# את סעודת השבת 

  " יוחאיבר ", "אשת חיל", " #שלו# עליכ"היה מתחיל את הסעודה בפיוט 

  .קטעי הזוהר לכל סעודהבתחיל ולאחר מכ� ה

לפני כל . מחבר פיוט לכל סעודה, 16+ י הקדוש שחי בצפת במאה ה"האר

  . סעודה נהוג לשורר את הפיוט העוסק במהות המיוחדת של הזמ� הספציפי

סעודת ערב ,  הינו פיוט המקדי# את הסעודה הראשונהאזמר בשבחי�

. פי משנת הזוהר עיקרו של עונג שבת הוא בקיו# שלוש סעודות ל. שבת

 . המקובלי# הפליגו מאוד במעלת� ובחשיבות� של שלוש  הסעודות בשבת 

המקובלי# קשרו את הסעודות הללו בקשרי מסתורי�  ע# הספירות 

ותפארת כל תכלית הסעודה היא לצור* , מלכות, העליונות שה� כתר 

לכל שלוש . ח� למטה ע# הספירות למעלההקישור והחיבור של השול

  :הסעודות פתיחה אחת 

  

 לכל סעודה וסעודה נתחבר פיוט "אתקינו סעודתא " סעודה שניה היא 

הקטע מבוסס .  רבי יצחק ב� שלמה לוריא–י הארי "מיוחד בלשו� הזוהר ע

וכל תכלית הסעודה היא לצור* הקשר והחיבור ,  פ הזוהר שמות ד' פח "ע

  .מטה ע# הספירות למעלה של השולח� ל



   

 

41 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

ובי� כוחות '  שדה תפוחי# קדושי#'ועיקרו מפגש בי� השכינה המכונה בזוהר 

עתיקא   ' + 'זעיר אנפי� ' המל* "אחרי# של עול# הספירות המכוני# כא�  

  קדישא 

  

   זעיר אנפי�' מרחב שליטתו של ' חקל תפוחי� ' מכוונת לסעודת ליל שבת

' ארי* אנפי� ' הזק� הקדוש  –' קא קדישאעתי'  היא לכבוד סעודה שניה

'  היא לש# סעודה שלישית. עולמו של אר* אפיי#, שהוא עול# הרחמי# 

דמות אלוקי# מצטיירת בשני .  קצר הפני# שהוא עול# הדי� +'  זעיר אנפי� 

  .די� ורחמי# שיבואו לסעודה, פרצופי# 

  

, עודתא אסדר לס–לסעודה שניה ,  אזמר בשבחי� –לסעודה ראשונה 

   בני היכלא –לסעודה שלישית 

  

  שר בניגו� ר אבי "מו היה או אסדר לסעודתא "  אזמר בשבחי�"את הזוהר 

  .ובנחת לפני הקידוש

  

זכור את יו# השבת לקדשו רבי יצחק "  היה מקפיד על אמירת בליל שבת 

היה אומרו  בנחת והיה גוער בבני המשפחה כאשר היו מדברי# בזמ�  " .אמר

 בכל ימיו לא החסיר פע# אחת את  קטעי הזוהר שהיו ההכנות   .אמירתו

לקראת שבת המלכה וא' בימי# בה# כהתה עינו הקפיד באמירתו וכ� בכל 

בדרגי� עילאי� את ובכ* היה מעלה  .   ולש# יחוד קטעי הזוהר לפני הקידוש

  .סעודת השבת

  

  קידוש ליל שבת : לה

  שבת  מקודש

 והיה פותח את הקידוש באמירת י ר אב"מומנהג אבות היה בידי 

  ."שבת מקודש יו# השישי"
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ספר זיכרון וממנהגיו 

הקפיד שתמיד יהיו נרות דלוקי# במקו# בו הוא מקיי# את (

   .)  והיה מביט קמעא בנרות לפני הקידושסעודת השבת

ו שהשבת מתחילה מיו# "הטע# למנהג זה היה כנגד הטועי# הרוצי# לומר ח

  .השביעי בבוקר ולא מליל שבת 

ה בראשי תיבות באומרו "ה ב"עוד טע# הרמוז להשלי# ש# הוימלבד זה יש 

  ,יו# השישי ויכולו השמי# 

  .ה "ב במילוי ש# הוי"ב תיבות כנגד ש# המפורש ע"וג# להשלי# ע

  

לאחר עמידה של ליל שבת הייתה " ויכולו"לפני " יו# השישי"ג# אמירת 

  .משו# הפסק" יו# השישי "נאמרת למרות דעות שלא להתחיל  ב

  

     באמירת הקידוש על היי�בני המשפחה השתתפות : ול

כ* הונהג בבית אבא לומר עמו את הקידוש וכשהגיע לברו* אתה 

היינו שותקי# והיינו עוני# באמרת הברכה ברו* הוא וברו* ' ה

.." אלוהינו מל* העול#  "שמו ומיד מתחילי# לסייע לו החל  מ

  .בקול 

לאחר עמידה של ליל שבת הייתה " ויכולו"לפני " יו# השישי"ג# אמירת 

  .משו# הפסק" יו# השישי "נאמרת למרות דעות שלא להתחיל  ב

  

  קיפול הטלית בשבת : לז

  י סדר קיפולו הראשו� "אבי בתחילה היה  מקפל את הטלית עפ

 נהגו מדורי דורות לקפל את הטלית על פי הקיפול הראשו� הבצפו� אפריק

מנהגנו ) "קס' נתיבי ע# עמ(אבורביע וכ� כתב הרב עמר# ,  ואי� פוצה פה 

ש האורחות "לקפלו בשבת כסדר קיפולו הראשו� ובוודאי היינו טעמא כמ

חיי# שזה מנהג קדו# לפני התפשטות קבלת הוראות מר� וכ� פסק הרב 

וג# אנחנו מימי הראשוני# שלנו ) "י, קע(ע השל# "ט�לידאנו בספרו קצש
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ספר זיכרון וממנהגיו 

 לקפל הטלית בשבת בשופי בלי שו# היו נוהגי�, שהיו גדולי# בתורה וביראה

  "פקפוק כלל וכ� אנו נוהגי# עד היו# 

  

    מכלי ראשו� לקדרהרותחי" הוספת מי" : לח

  בבוקר  זוכר את השעות המוקדמות,בצעירותי ואנוכי נער

   .  לקדרת החמי� מכלי ראשו� ראיתיו מוסי' מי#ו

  

, א סימ� ח"� חשמש ומג(הרב משאש סוגיה זו היא מורכבת ובעני� הזה פסק 

והביא דבר דבור על אופניו שמנהג מרוקו להוסי' מי# רותחי# מכלי ) טו 

  .ראשו� היא כדעת מר� 

תבשיל המונח על הפלאטה ונצטמק אסור "הרב עובדיה יוס' פסק בעני� 

לתת לתוכו מי# רותחי# בשבת אלא יסיר הקדרה מעל הפלאטה ויניח קדרה 

# הדקרה שהתבשיל בתוכה על גבי ישנה וריקנית על פי הכירה ואז ישי

  .)א, ילקוט יוס' שבת (...הקדירה הריקנית 

ת יחווה דעת שמנהג ארצות "בבירור המנהג כתב הרב עובדיה יוס' בשו

א שסובר שאי� בישול אחר בישול אפילו "המערב להוסי' מי#  הוא כדעת רמ

ר בדבר לח אול#  הרב משאש מוכיח שמנהג מערב הוא כ� כדעת המר� המתי

א סובר שאי� "הרמ, להוסי' מי# חמי# מכלי ראשו� לקדרה מכלי ראשו�

בישול אחר בישול בדבר לח ג# כשהוא צונ� ובדבר זה לא נהגו אנשי המערב 

כי אי� מוסיפי# מי# צונני# לדקרה אלא רק מי# חמי# מקומקו# שנמצא 

יחד ע#הקדירה על הפלאטה ושניה# באותה דרגת חו# ובזה ג# מר� מודה 

  .� בישול אחר בישולשאי

  

  ברכה על עצי בשמי" לאחר הקידוש או בתו# הסעודה : לט

היה מקפיד שיהיה על שולח� שבת הדסי# והיה מבר* כל שבת 

   לאחר הקידוש " בורא עצי בשמי#"
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 וכ* היה נוהג כמידי שבת בחזרתו מבית הכנסת  בידיו מנהג אבות היה 

ו מביאי# לביתו או שהיו לאור* שני# היו תלמידי. כאשר בידיו הדסי#

מונחי# עבורו בבית הכנסת  וכ* היה  לפני הקידוש או אחר הקידוש  אוחז 

  .בידיו את ההדסי#  ומבר* בקול 

  

  :הסוגיא במסכת שבת

כאשר יצאו רבי שמעו� בר יוחאי ובנו רבי אלעזר  מ� המערה ראו בערב שבת 

אלו למה ).  שבתזק� שתופס שני בדי הדסי# בידיו ור, בי� השמשות של ערב

חד כנגד זכור וחד : אמר לה#? לכבוד שבת  ותסתפק באחד: אמר להו? ל*

 ראה  כמה חביבי� מצוות על +חזי: אמר לו רבי שמעו� לבריה. כנגד שמור

  .ישראל

  

  ברכות על מאכלי" בי� קידוש לנטילת ידיי"  : מ

הע, ופירות לאחר הקידוש לפני נטילת ידיי# היה מבר* על פירות 

ועוד וכ* הנהיג אותנו בכדי להרבות בברכות   ושהכל מההאד

אול# נזהר מלאכול כזית  ( להשלי# למאה ברכות ביו# השבת

  ). בכדי שלא יכנס לספק ברכה אחרונה 

  

  נטילת ידיי" : מא

עוד כנער זכורני מביאי# לו כלי גדול שמחזיק כמה רביעיות 

י תו* על שושופ* לתו* הקערה על כל יד לבדו ואחר כ* חוזר לשפ

   .הידי# 

  

והסיבה לנטילה זו שא# ) בסימ� עא(ש ומג� "סדר נטילה זו מתוארת בשמ

יהיה מצב שישפכו על יד אחת פחות מרביעית מי# צרי* להגביה ידיו שלא 

פעמי# על הידיי# א# יש '  וג# צרי* ג. "יצאו מי# חו, לפרק ויטמאו ידיו 
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 נטמאי# כשנגעו בידי# 'פעמי# אי� לכלו* דהמי# הא' בה# לכלו* או ב

מטהרי� אות# וכל זה כשלא שפ* רביעית בבת אחת ) נטילה שניה(והשניי#

על שתי ידיו אלא מקצת על יד זה ומקצת על יד זה אבל א# שפ* רביעית 

ש א# שפ* רביעית על אחת אי� צרי* מי# שניי# "בבת אחת על שתי ידיו וכ

אנו שופכי� רביעית על כ למנהגנו ש"וא... )נטילה ראשונה(לטהר את האחד

ובא למסקנתו הרב משאש .ל "צ להיזהר בשו# דבר מהנ"כל אחת אחת א

העולה מכל זה דמנהגנו ששופכי� רביעית על כל יד וחוזרי� ושופכי� על ...

צ "שניה# יחד יותר מרביעית בבת אחת הוא מיוסד על פי הדי� הברור וא

  ) את היד תו* כדי נטילהכפי אלה הנוטלי# יד אחת ומנגבי# (לשו# ניגוב כלל

  

  "למבצע על רפתא ": מב

י "שחובר ע" למבצע על רפתא"לאחר הנטילה היה שר את הפיוט 

  .ל   "י ז"האר

  

ודוקא הפיוט גור# , אי� חוששי� בזה להפסק כי ה# מעניי� בציעת הפת 

 הזה מחכי# עד שכל המסובי# יטלו ידיה# ואפשר בזמ� להימנע מהפסק כי 

  .מונע מהיסח הדעת " למבצע על רפתא"עת והפיוט להיכשל בהיסח הד

; סתימי� ופרישי�. תרי� יודי� נקטא. כזיתא וכביעתא. למבצע על רפתא"

הלא נימא ; בגוה בלחישי�. דטחני� ריחיא ונגדי� נחליא. משח זיתא דכיא

ברזי� . אתעטרא כלא; טמירי� וכבישי�. דליתהו� מתחזי�. ומלי� דגניזי�. רזי�

  ";דעירי� קדישי�. האי הלולאבגו . דלעילא
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  נוסח הברכה לפני הבציעא על הפת : מג

  

ה "ִ=ְר:6ת ַמְלָ;א ִעיָל8ה ַקִדיָ:א 6ִבְר:6ת ַ:ָ=ת ַמְלְ;ָתא 6ִבְר:6ת ִיְצָחק 8ִבינ6 ָע

ָ<ה    ַ=ַעל ַהְ@ע?

# ְ=ִעDֹו Fֹוֵתַח ֶאת ָיְדE 6ַמְ:ִ=יַע ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליE ִיְ:ְ=ר6 ְוַאDָה נֹוֵת� ָלֶה# ֶאת 8ְכָל

  ַלֹ;ל ַחי רצו�

  ַהJֹוִציא ֶלֶח# ִמ� ָה8ֶר, ָ=רG6 ַאDָה יי ֱאHֵהינ6 ֶמֶלG ָהעֹוָל#

  

  בציעת הכיכר התחתו� בלילה וביו" על העליו� : מד

היה מבר* על שתי הככרות ומשתדל שהלח# האפוי והטוה יהיה 

חז בשתיה# ומוש* אליו קמעא את הככר מונח בתחתו� והיה או

  .כדי שלא להעביר על המצוות , התחתו� לפני שבוצע אותו 

  

עמר# אבורביע גדול חכמי המערב וכתב שבלילה הראשו� יש לבצוע על ' ר

מבר* על שתי ככרות שלמות ) "שבת א(הכיכר התחתו� ומובא בילקוט יוס' 

# בשתי ידיו ובוצע על ויניח את שתי הככרות זה על גב זה ואוחז שניה

  " ל יש לבצוע על העליונה "התחתונה ועל פי הארי ז

  

  טבילת הפרוסה במלח  : מה

  . את הפרוסה שלוש פעמי# במלח  לאחר הבציעה היה טובל

  

  :שנאמר הטבילה במלח משו# 

  .חלק לכל המסובי#היה מכ יטע# ממנה ו"ואח" על כל קרבנ* תקריב מלח"

בגימטריה ח מל. י הפרדס "מבוסס עפפעמי# של טבילת המלח שלוש מנהג 

  גבורות הממתקות'  שה� ג, 'הויה'  פעמי# ש# 3ח שה#  "ה# ע

  



   

 

47 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  קידוש היו" : מו

 שיעור זה מער*  ע# סיו# שחרית היה מנהיג שיעור במשנה בביתו

בתחילת השיעור היה מקדש כדי לאכול מזונות .  שנה כארבעי# 

  .ה היה מקדש שוב   ופע# שניה כשהתישבנו לאכול את הארוח

  

זכורני ששאלתיו בעני� הרי ברכה שאינה צריכה וכבר יצאנו בקידוש על 

" בורא פרי הגפ�" הסביר שאי� כא� שו# בעיה הרי הברכה היא , המזונות 

  .ולא קידוש כפי הלילה וכשיש צור* להשלי# ברכות ודאי שרצוי לעשות כ* 

  . ולח� שבתוכל הנהיג לעשות שוב את הקידוש כשישבנו על ש

  

  צ במוס* של שבת "חזרת הש: מז

ל והנהיגו לעשות חזרת "ר חיי# שושנה זצ"אבי התפלל ע# מו

מני� זה היה מצומצ# והתפללו בו כשלושי# אנשי# ובכל  ,צ "הש

צ "התפילה לא היה רחש ודממה מלווה את התפילה ובחזרת הש

 ורבי# אחרי#   אול# בית הכנסת הסמו* , כל הציבור היה עונה

    .נהגו לא לעשות חזרה 

  

שלא נהגו במרוקו לעשות חזרה ) לז' א סי"שמש ומג� ח(וכ� פסק הרב משאש 

צ אינ# משגיחי# "במוס' של שבת ומנהג זה נבע שהאנשי# בשעת תפילת ש

הואיל , למה שהוא אומר ומסיחי� את הדעת והוא מבר* ברכה לבטלה כמעט

  .ת החזרה בגלל קלקול הדור # א"משו# טע# זה ביטל הרמב. ואי� שומע לו 

ואכ� א# בבית הכנסת יש חשש לברכה לבטלה עדי' לבטל את החזרה כפי 

  .שציי� הרב משאש בעני�
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כשחל יו" טוב באמצע שבוע ובשבת " ויהי נוע""אמירת : מח

  חול המועד 

לא מעט כשהתפללנו בבתי כנסת כמנהג מרוקו התחילו לומר 

 אלא רק "ויהי נוע#"י# ואבי העיר שלא אומר" ויהי נוע#"

  " מאור* ימי# אשביעהו ואראהו בישועתי"מתחילי# 

  

  

  צאת הכוכבי" :מט

זמ� צאת שבת כפי שהתפרס# בלוחות כשיעור של עשרי# דקות 

שלוש עשרה וחצי דקות זמניות  (אחר צאת הכוכבי#זמניות 

  .י רבינו ת#" ולא נהג  צאת כוכבי# עפ) לאחר השקיעה

י, לקיי# את מנהג רבינו ת# שיוצא שיעור של שבעי# ממלעובדיה יוס'  הרב

מכל מקו# טוב ונכו� להחמיר בזה מאחר . "...ושתי# אחר שקיעת החמה

  " .שכ� הוא דעת מר� השולח� ערו* 

אול# הרב משאש טוע� ששיטת רבינו ת# נוגדת את המציאות וצאת 

זמ� הכוכבי# מתייחס להופעת שלושה כוכבי# בינוני# וה# מופיעי# באר, 

  . דקות אחר השקיעה 72רב מאוד לפני זמ� רבינו ת# שהוא 
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  סדר ראש השנה : נ

ר אבי נהג לקיי# את הסדר לפני הנטילה אחר הקידוש  "מו

כמו כ� . למרות שהיו מנהגי# לקיי# מנהג זה לאחר נטילת ידיי#

 ולמחרת הפרי הראשו� שנאכל היה תמר וביר* עליו שהחיינו 

  . הרימו� ע# ברכת שהחיינו נאכל 

יש נוהגי# בכל זה "לאחר נטילת ידיי# אבל הרב עובדיה יוס' ממלי, לקיי# 

  .נזהרנו לא  לאכול מעל כזית " לפני נטילת ידיי# לאחר הקידוש מייד 

היו מנהגי# להתחיל בתפוח אול# אבי התחיל ע# התמר משו# סדר הברכות 

  .ודיני קדימה 

  

  ריתאמירת הפיוטי" בשח: נא

י ה� מנהג לימי# ראשוני# היה לומר את הפיוטי# במקומ# הראו

אמירת פיוטי# אלו הייתה , לפני ברו* שאמר ולפני ישתבח

  .מוסיפה הוד וחרדת קודש 

 אול# זכורני ,ל "מנהג זה כ* נהגו ג# רבי חיי# שושנה זצ

 לפני מותו של רבי חיי# שושנה ולאור הפסיקה  לער* כשנתיי#

  . הנהיגו לעשות את הפיוטי# לאחר החזרה, יוס' של הרב עובדיה
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י "פסיקתו של הרב עובדיה יוס' בעני� גרמה להרבה מיוצאי מרוקו לנהוג עפ

לאור   ונהג חזר בו בי חיי# שושנה גדולתו ועוצמתו רג# מר� , פסיקה זו

אול# בדורנו . התבטלות# של חכמי מרוקו פסיקתו של הרב עובדיה יוס' 

 ועמד לנגד פסיקתו של הרב עובדיה וכ* ל " זצאשר שלו# מש"ק# מוהר

צרי# להישאר במנהג מרוקו , א# כל הקהל או רובו הוא מרוקאי"פסק  

לומר כל דבר במקומו דאז יש רגש וחרדה הרבה , שהוא משובח ומפואר

אנשי# יודעי# שכבר גמרו את חובת ,  לא כ� אחר התפילה .ומעורר הלבבות 

" ולא יבוא לכווי� בזה כלל, עלמא ואינו צרי*התפילה ואלו רק דברי טפל ב

ל בכל "על משמרת זו ממשי* הרב משאש זצ .) 'א סימ� מא"ש ומג� ח"שמ(

  .פסקיו לשמור על מסורת אבותינו 

יש לציי� שכבר גדולי עול# תמכו באמירת פיוטי# במקומ# לא רק בי� ברו* 

וס' בספרו אלא אפילו בתו* היוצר וכ� פסק הרב עובדיה י, שאמר לישתבח

המשנה מנהג ראשוני# "בעני� המשנה מנהגיו ) חלק בסימ� מב(יחווה דעת 

, הוא עובר על לא תשיג גבול עול# אשר גבלו "שנהגו לומר פיוטי# וקרוב

  ..."ו "ראשוני# ונענש עונש מיתה ח

  

  תקיעת שופר : נב

רבי חיי# שושנה ( בעל התוקעש  בו התפללתי נהגו בבית הכנסת

לחמישי ובערוב ימיו של רבי חיי# שושנה ולה לתורה  עהיה  )ל"זצ

  . ל המשכתי בתקיעות השופר במקו# שפסק"זצ

כמו כ� הנהיג לא לתקוע את תקיעות מוס' בלחש אלא שלושי# 

צ מוס' ועוד "שלושי# תקיעות בחזרת הש, תקיעות דמיושב

צ של מוס' ועוד עשר קולות "שלושי# קולות לאחר סיו# חזרת ש

  .בזמ� הברכות הציבור ישב, שבח לפני עלינו ל
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  ה וברו# שמו  "תקיעת שופר אמירת ב: נג

ש בניגוד למה שכתב בילקוט יוס'  "ה וב"נהגו הציבור לענות ב

לא יענו אחריו ברו* הוא ) תקיעת שופר( וכששומעי# הברכות"

  .' יח  בסימ� בהרחבה בעניי�ועיינו " וברו* שמו רק אמ�

  

  ה כשחל בשבת  "רתשלי# ביו" ראשו� של : נד

כשבראש החבורה רבי חי#  אל ברז החצר ההליכה זכורני ה

ל וכ� אבי לקיי# את " וכ* הנהיג רבי חיי# שושנה זצ.שושנה 

  .התשלי* ביו# הראשו� למרות שחל בשבת 

א# אמירת , וכשחל ראש השנה להיות בשבת" פסק בעני� הרב עובדיה יוס' 

אבל ... העירוב יש למנוע אמירתו סדר תשלי*  מתקיימת מחו, לשטח גבולות

 אכ� רבי# ."א# התשלי* נעשה בתו* שטח העירוב יכולי# לאומרו בשבת 

  .מיוצאי צפו� אפריקה נהגו לעשות תשלי* בשבת ג# ללא חשש 

  

  המל# המשפט : נה

 שא# ה ידועההלכה הייתה איני יודע את מנהג אבי בוודאות א* 

" המל* המשפט"ולא " מל* אוהב צדקה ומשפט "טעה ואמר 

  .אינו חוזר 

א# , וא# טעה ואמר מל* אוהב צדקה ומשפט" פסק בעני� הרב עובדיה יוס' 

וא# נזכר לאחר כדי . יצא , נזכר בתו* כדי דיבור וחת# מיד המל* המשפט 

או שנזכר לאחר שהתחיל בברכת למיני# או לאחר כמה ברכות חוזר , דיבור

  " ספק ברכות להקל"ח "לת ילשיטתו לא אמרינ�  בתפי" לברכת השיבה 

שא# טעה וחת# כרגיל ולא תיק� תו* כדי " כ� פסק הרב מרדכי אליהו בעני� 

  .דיבור אינו חוזר 
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  התפילה על הפרנסה : נו

בעת הזאת ראיתי שמי שקורא את התפילה על הפרנסה הוא 

אול# מנהג בית כנסת אבי היה שתפילה זו מסורה לגדול , הקונה

  .ה בכוונה ובסודות נשגבי#  שבחבורה והוא אומר
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  מנהג כפרות   : נז

 וזכורני שהיה מקיי# בעני� את מנהג ,ר אבי היה שוחט"מו

אול# בתקופה שכהתה עיניו  .הכפרות והיה זהיר בשחיטת� 

  .בחלקו י התרנגולת קויי# "מנהג הכפרות עוהפסיק לשחוט 

פסק מר� הרב  עובדיה אול# דרש להזהיר את כ* היה מנהג# של ישראל וכ� 

  . השוחטי# לבל חלילה שתהיה רשלנות בעבודת� עקב עומס העבודה

  

  דיבור חולי� ביו" הכיפורי" : נח

לאחר תפילת ערבית למדו , ר אבי מכניסת החג עטו' בטלית "מו

ולמחרת החל משעה מוקדמת היו עסוקי� בתפילה עד , משניות 

  .דיבור ושיחה בטילה צאת החג ללא הפסקות ל

  ? הנוסח שרוי לכ# בכל נדרי בכל צפו� אפריקה
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  "כל נדרי": נט

  " .כל נדרי"היה מקפיד לרכוש את ספר תורה  של 

  : הבאהאת התוספתכמו כ� נהגו להוסי' את 

, שרוי לנו ולכ#, מחול לנו ולכ#. מותר לנו, מחול לנו, שרוי לנו "

  . מותר לנו ולכ#

מותר , מחול לנו ולכ# ולכל ישראל,  ולכל ישראלשרוי לנו ולכ#

  . לנו ולכ# ולכל ישראל

ומחול לנו , די� של מטה+שרוי לנו ולכ# ולכל ישראל מפי בית

  "ומותר לנו ולכ# ולכל ישראל מפי בית די� של מעלה
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  הסוכה ודפנות הסוכה  : ס

שכנו ה�  והיה קובע מ,בניית הסוכה היתה מהחביבות עליו

. שינה במהל* שבעת ימי#ו שתית מי# בסוכה פילו אובאכילה 

עומד , היה במו ידיו יוצא ע# בני המשפחה לחתו* עצי# לסוכה 

על המשמרת שהסוכה תוק# להלכה ועד ערוב ימיו היה יורד  

ר אבי ה� עני� "אחד מ� הדגשי# בה# הקפיד מו. לבנות בידיו 

י� והיה מקפיד להביא הדפנות ולא היה מסתפק ביריעות הסד

מחנות המכולת קרטוני# גדולי# ומקפיד להעמיד# כדופ� יציבה 

"  קנה סו'"בסיו# היה נוהג להציב ארבעה  . בכל שלושת הדפנות

    . " עדי#"גבוהי# ובולטי# במיוחד בארבע פינות הסוכה ונקראו 

ונכו� שכל אחד יעסוק בעשיית הסוכה וא# : " וכ* כותב הרב עובדיה יוס'

  " .ישתדל בעשיית חלק ממנהובפרט בסכ*, קשה לו בעצמו

הדפנות שה# כותלי הסוכה ומחיצותיה אפשר לעשות# מכל  " ...וכ� בהמש* 

שאינ# כשרי# לדפנות שהרי ' דבר העומד בפני הרוח למעט סדיני# וכדו

אפילו , וכל מחיצה שהולכת ובאה ברוח מצויה, הרוח מצויה מנדנדת אות#

ויש להזהיר לעושי# מחיצות ...אינה מחיצה , ה טפחי#הולכת פחות משלוש

  ..."הסוכה מסדיני# או מיריעות 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  אתרוגי מרוקו :סא

וכשלא עלה בידו השתדל  היה משתדל להשיג אתרוג ממרוקו

  .להשיג אתרוג תימני 

ה אתרוגי מרוקו "וב" נא ' ש ומג� ד עמ"מר� הרב שלו# משאש כתב בשמ

 בלתי מורכבי# ויכולי# לבר* עליה# בלי ידועי# בכשרות# וה# מוחזקי#

 שנה איני מבר* בסוכות אלא ד"פקפוק ומיו# שיצאתי ממרוקו זה כ

  ..."  . עליה#

  

  קישוט הלולב: סב

  .בסרטי# היה מבקש ממני לאגוד את ארבעת המיני# ולייפהו 

ואכ� לולביה� של אנשי מרוקו היו מעוטרי� בצבעוני� ובראש הלולה היו 

  " .זה אלי ואנווהו"רה וכתר בבחינת עושי� כמי� עט

אמר רבי מאיר מעשה ביקירי ירושלי# שהיו "א  "הגמרא במסכת סוכה לז ע

? אמרו לו מש# ראיה ) בחוטי זהב (אוגדי� את לולביה� בגימוניות של זהב 

בתחילה היו אוגדי# את הלולב במינו מתחת (במינו היו אוגדי� אותו 

ות אגד ורק לאחר מכ� היו קושרי# מעליו לגימוניות של זהב כדי לקיי# מצו

  .גימוניות של זהב 

כי , כי גדליתו הושענא גבי ריש גלותא שיירי בי בית יד ..."אמר להו רבא 

כאשר את# אוגדי# את לולבו של ראש הגלותא "(היכי דלא תיהוי חציצה 

דהיינו שהחלק התחתו� של הלולב יבלוט למטה , שיירו לו בית יד מלמטה 

  גד כדי שלא יאחז את הלולב באגד אלא ב� עצמו מתחת לא

כל דבר הבא לנאות את האגודה " (כל דבר לנאותו אינו חוצ, " ורבא אמר 

  .לפי שכל הבא לייפות את הלולב נעשה טפל ללולב , אינו נחשב כחציצה 

  

  

  



   

 

57 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  הושענות בשבת : סג

ל "ר אבי ורבי חיי# שושנה זצ"זכורני בבית הכנסת בו התפללו מו

  .הושענות לשבת א* לא הקיפו את התיבה לומר 

מר� הרב עובדיה יוס' פסק מאחר ואי� לולב ניטל בשבת יש להורות שלא 

  "לומר הושענות לשבת 

יש מי שאומר שאי� לומר הושענות " ג  פסק , ס "ח תר"במר� שולח� ערו* או

ואכ� משתמע שזאת דעת מר� וכ� נהגו חכמי מרוקו " ולא נהגו כ� , בשבת

 אי� חהקי' את הבמה מחשש דגמרא שמא ילכו להביא לולבי# ,אול# 

ר אלא אומרי# אות# בעת פתיחת ההיכל מול הארו� "מהבית ויטלטלו ברה

  .בלא תנועה 

  

  ב להקפות ללא לו: סד

להקי' את הבמה ג# אלה שלא היו לה#  נהגו בבית הכנסת

ל "ר אבי או החכ# רבי חיי# שושנה זצ"מוולא ראיתי שלולבי# 

  .בידיה# חו ימ

של ו לעומת דברי" מי שאי� לו לולב לא יקי' "מר� הרב עובדיה יוס' פסק 

  "נוהגי# להקי' א' מי שאי� לו לולב "מר� שולח� ערו* שכתב 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

  

  

  

  

  

  " תמזמור שיר חנוכת הבי": סה

 את המילי# "מל*' ה" לפני נהגו להוסי' בחנוכה בתפילת שחרית 

 למרות .." ארוממ* ה"  לפני" וד מזמור שיר חנוכת הבית לד"

 ולאחר .מש* כל השנה נוהגי# להשמיט את הפסוק הראשו�בש

מזמור שיר "מזמור שיר של יו# אומרי# שוב את כל המזמור 

  . "חנוכת הבית 

וכשאומרי# ) "רמג' מועדי# עמ, ילקוט יוס'(פסק מר� הרב עובדיה יוס' 

א ישנו בחנוכה להתחיל ל, "כי דליתני' ארוממ* ה"בזמירות שבסו' הודו 

כמו שכתוב במקצת סידורי# אלא יתחילו כמו " מזמור שיר חנוכת הבית"

בכל שנה מפסוק ארוממ*' כי מאחר שעתידי# לאומרו בשלימות בסו' 

  "אי� לכפלו פעמיי#, התפילה 

יר  שזמור  מ"צ רבי יעיש קריספי� שראשי תיבות של המילי# "כתב הרה

ל " תוא# למה שכתב רבי יוס' משאש זצ וזהשמחההוא "  ביתה נוכת ח

ת ימי חנוכה אנו מוסיפי# את הפסוק ונשהטע# שבשמ) עג' מיי# חיי# ב(

דמוזכרת בו מילת חנוכה והוי : הוא משו# " מזמור שיר חנוכת הבית"הזה  

  .פרסומא 

וכ� מה שמוסיפי# אותו הוא בכדי להוסי' שמחה בימי# אלו ומה שחוזרי# 

פילה הוא משו# דזהו פסוקו ושירו של יו# הנאמר ואומרי# אותו בסו' הת

  .במקומו 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  "  ומזמור  שיר חנוכת הבית אמירת מזמור שיר של יו": סו

בימי# שיש בה# מזמור נוס' מדלגי# ממזמור בתפילת שחרית 

   .עד הושיענו ואומרי# רק את מזמור של החג " תפילה לדוד"

בכל שמונת ימי ) רמג' עממועדי# , ילקוט יוס'(מר� הרב עובדיה יוס' פסק 

  "ומזמור של יו# כרגיל ' חנוכה יאמרו בשחרית בית יעקב לכו ונלכה באור ה

ואנחנו במרוקו נהגנו כמנהג ) "טו' עמ' ש ומג� ד"שמ( משאש פסק שלו# הרב 

מ אי� אומרי# השיר "ח בחנוכה ובפורי# �בחוה"שמנהג מצרי#בר...מצרי# 

�בחנוכה , ח רק ברכי נפשי "ל אלא ברשהיו הלווי# אומרי# של אותו יו# כל

מ שיר של המועד "שיר של חנוכה ובפורי# שיר של איילת השחר ובחוה

ואי� לשנות המנהג וג# לא נכו� לומר שני מזמורי# ולכפול שיר . במועדו 

  ..."פעמי# ' היו# ב

  

  פסוקי" לחנוכה : סח

כ# נהגו בבית הכנסת להוסי* בעת הוצאת ספר תורה שמונה 

  . הרומזי" לחשיבות אור הנר פסוקי"

  ). קה, תהילי# קיט" (ואור לנתיבתי, נר לרגלי דבר*"א 

  ). כז, משלי כ" (חפש כל חדרי בט�, נשמת אד#' נר ה" ב 

  ),ש# ו" (ודר* חיי# תוכחות מוסר, כי נר מצווה ותורה אור"ג 

  ). כט, תהילי# יח" (להי יגיה חשכי+א' ה, ד כי אתה תאיר נרי

  ). יא, ש# צז" (ולישרי לב שמחה, צדיקאור זרע ל"ה 

  ),משלי ד" (הול* ואור עד נכו� היו#, וארח צדיקי# כאור נגה"ו 

  " מעוז חיי ממי אפחד' ה, אורי וישעי ממי אירא' לדוד ה"ז 

   ).א, ישעיה ס" (עלי* זרח' וכבוד ה, קומי אורי כי בא אור*"ח 
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  " סדר טו בשבט ": סט

ברב " סדר טו בשבט"ו בשבט לקיי# "נה בטמנהג בית אבא בכל ש

   ."פרי ע, הדר" והיה לומד מתו* הספר הדר ובפירות מכל המיני#

י ותלמידיו שחיו בצפת חתרו בכל מעשיה# ומנהגיה# לקרב את עצמ# "האר

לחיי הטבע של אר, ישראל שמה# התרחק הע# במש* שנות גלותו בתפוצות 

ני האד# בשמחת האילנות מתו* כוונה לסמל את השתתפות ב. השונות

ו "באכל# פירותיה של אר, ישראל תקנו המקובלי# מנהג לאכילת פירות ט

מנהג זה התפשט בכל . ו בשבט"בשבט וא' ערכו סדר של# לכבודו של ט

והוא סמל נוס' לקשר ההדוק בי� הע# בגולה , רחבי קהילות ישראל בגולה

בשבט כותב ו "שהוא סדר ט" פרי ע, הדר"בספר . לבי� אר, ישראל

  :בהקדמתו

מנהג טוב להולכי# בתמי# להרבות בפירות בעצ# היו# ולומר דברי שירות "

   ." ותשבחות עליה�

  

כל אחד היה מבר# לעצמו ואי� בזה משו" ברכה שאינה  : ע

  .צריכה 

ואי� בזה משו# ברכה נהוג היה שבסדר כל אחד היה מבר* לעצמו 

    .שאינה צריכה 

, וכל אחד רוצה לבר* לעצמו"...ש ומג�  "שמכ� פסק הרב משאש בספרו 

� דיכול כל אחד לבר* לעצמו ואי� בזה משו# "שפיר העלה להלכה כדעת מר
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

דמצוה בו יותר מבשלוחו ובזה כחנו לאלהינו כח ...ברכה שאינה צריכה 

ג "והארכתי ליישב מה שסתר דברי הרה...גברא לקיי# המצווה בעצמו 

  א "ע יוס' שליט"ל הגר"הראש

  

   שבת בשלח –שבת שירה : עא

בבית הכנסת בשבת שירה וכ� בשביעי של פסח נהגו לומר לפני 

  "אשירה כשירת משה"אמירת שירת הי# 

  

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת ֹמֶ,ה ִ,יר 0א ִיָ.ֶ,ה
  

  8ז ָיִ,יר ֹמֶ,ה ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה
  

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת ִמְרָי"  ַעל ְ:ַפת ַה9ָ"
  
  ַ,ר ִמְרָי" ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרהַוָ;
  

ַע ְ>ַהר ַהִ=ְל>וַֹע   ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת ְיהוֹ,<
  

ַע ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה   8ז ָיִ,יר ְיהוֹ,<
  

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת 7ְבוָֹרה ְ>ַהר ְ;בוָֹרה
  

  ַוָ;ַ,ר 7ְבוָֹרה ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה
  

   ַחָ.ה ִע" ַ>ֲעָל? ֶאְלָקָנהָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת
  

  ַוָ;ַ,ר ַחָ.ה ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה
  

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת 7ִָוד ִמְזמוִֹרי" ַיְצִמיד
  

  ַוְיַדֵ>ר 7ִָוד ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת ְ,0ֹמה ַ>ֲעָטָרה ֶ,ִעBְָרה לוֹ ִאAוֹ
  

  ר ִלְ,0ֹמהִ,יר ַה5ִיִרי" ֲאֶ,
  

  ָאִ,יָרה 4ְִ,יַרת ִיְ:ָרֵאל ְ>ִביCת ַה=וֵֹאל
  

  8ז ָיִ,יר ִיְ:ָרֵאל ֶאת 7ְִבֵרי ַה5ִיָרה
  

  8ז ָיִ,יר ֹמֶ,ה Dְבֵני ִיְ:ָרֵאל
  

כבר הרחבנו בעני� אמירת פיוטי#  בפסוקי דזמרא בעניי� פיוטי# לפני ברו* 

 הפיוטי# היא מחלוקת עתיקת  המחלוקת על על. נא סימ� שאמר ויוצר

  .יומי�

וכבר פסק גאו� הדור הרב שלו# משאש שחייבי# לקיי# את המנהג הקדמו� 

   ."הפסק" ואי� בזה עניי� של יוצאי צפו� אפריקה

  

 

 

 

  

  

   עניית ברו# הוא וברו# שמו לברכת המגילה מפי החז� : עב

   יח סימ� עיי�
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

  

  

  

  ברכת האילנות בפסח : עג

ל יחד ע# הקהילה  "ר אבי וכ� רבי חיי# שושנה זצ"כנער מוזכורני 

  . הולכי# ומברכי# על האילנות בשבת 

מותר "כ* היה המנהג אצל רבי# מארצות המערב וכ� פסק הרב עובדיה יוס' 

  " .לבר* ברכת האילנות בשבת וביו# טוב 

  

    אכילת אורז בפסח : עד

   קטניות יבשי# ר אבי נמנע מאכילת אורז בפסח וכ� לא לאכול"מו

מפני שהיה בא מעבר לי# "המנהג לא לאכול אורז בפסח נבע מהחשש 

בספינות ע# שקי קמח וחששו פ� יצא קמח מנקבי ארג השקי# ויכנס לשקי 

אול# ) אל' תצח' ב,  הרב יוס' משאש בספרו אוצר המכתבי# "(האורז 

  .כותב שא# ברור הדבר שאי� שו# חשש חמ, מותר לאכלו 

  

  פסח שמ� ב: עה

  ר אבי ג# נמנע משימוש בשמ� רגיל והשתמש בשמ� זית "מו

זכורני שאלה זו שבאה בפני רבי חיי# שושנה והשיב לו בזה הלשו� שאי� 

  .ר אבי "כ* שמעתי מפי מו, צור* להקפידבעני� ואפשר להשתמש בשמ� רגיל 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  ספירת העומר :עו

לינו ר אבי היה נוהג לספור את העומר אחרי ברכו ולפני ע"מו

  . לשבח 

כשסופרי# ספירת העומר אחר צאת הכוכבי# יש "מובא בילקוט יוס' 

אומרי# שנכו� לספור מיד אחר קדיש תתקבל אבל מנהג ירושלי# לספור 

וכ* ראיתי קהילות האוחזות במסורת אביה# נוהגי# " אחרי עלינו לשבח 

  .אחר ברכו 

  

ר שלפני  על ברכת שליח ציבו" ברו# הוא וברו# שמו"עניית : עז

  ספירת העומר 

ה על ברכת ספירת העומר "ה וב"כבר ראינו שהציבור אינו עונה ב

של החז�  ובידוע שאינו יוצא ידי חובה בספירה זו וא� כ� היה על 

ה ואכ� לתקלה זו התכוו� הרב שלו# "ה וב"הציבור לענות ב

   יחועיי� בסימ� משאש 

  

  חלוקת מלח בספירת העומר : עח

כ לכל " פסח לאחר תפילת ערבית לחלק בביהנהגו בליל שני של

מתפלל מלח וכ* ראיתי את אבי אוחז בידו את המלח בלילה 

  . הראשו�  

סגולה וסוד גדול לאחוז בידו "וכ* מובא במנחת משה של רבי ברו* אסבאג  

  "  .מעט מלח בליל הראשו� לספירת העומר
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

  

  

  

  

  

  עמידה בעשרת הדברות 

    . כזסימ� עיי� 

  

  כתובה ואזהרות :עט

בעת פתיחת " כתובה"ר אבי לקרוא "כ* נהגו בבית הכנסת של מו

ההיכל ביו# השבועות במנגינת הכתובה של הנישואי� וכ� לקרוא 

  .אזהרות במנחה
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

        

        
  דפורענותא ' ניגו� ההפטרות בג: פ

ההפטרות דפורענותא ' ר אבי וכ� אנשי קהילתו נהגו  לנג� ג"מו

  " .   ישבהאיכה"בלח� 

  ..."בשבתות שבימי בי� המצרי# שיש להתפלל בעימה "מובא בילקוט יוס' 

' ג# אצלינו נהגו לנג� ג) "ש ומג� סימ� עז"שמ(אול# הרב שלו# משאש פסק 

  "ההפטרות דפורענותא בתמרור הידוע 

  

  

  תספורת בשבוע שחל בו תשעה באב : פא

' היו ח אב וא"ר אבי היה אומר שמנהג# לא להסתפר מר"מו

  .  בתמוז ואיל*   ' מחמירי# מיז

  "אסור להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב"מובא בילקוט יוס' 

אמנ# היה : "כתב) סימ� נד' ש ומג� חלק ג"שמ(אול# הרב שלו# משאש 

, ח אב וכמעט כל העול# נוהגי# כ*"ראוי להוסי' שהמנהג שלא להסתפר מר

, וכ� אני נוהג אחריה#, *בתמוז ואיל' ובמרורו החמירו שלא להסתפר מיז

  ח אב "אמנ# פשוטי הע# כול# נזהרו מלהסתפר מר
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  צער וקינה ביו" חורב� הבית : פב

ר אבי היה מקונ� ואבל על חורב� הבית ובליל תשעה באב היה "מו

  . ממעט בדיבורו וניכר על פניו בצער חורב� הבית

 ושנהר אבי וכ� רבי חיי# ש"הייתי עד לתפילת# וקינותיה# של מו

 שהיו בוכי# ממש ובשעת אמירת מני� השני# לחורב� הבית ל "זצ

 והמעמד השאיר רוש# עז על הייתה נשמעת קול הבכייה שלה#

    .כל המתפללי# 

היה מקפיד כל שנה לעלות , היה יש� בליל תשעה באב על האר, 

  .  לכותל המערבי בתשעה באב והיה מתפלל ש# מנחה

  

  הנחת תפילי� : פג

וכ� אנשי קהילתו נהגו  לא להניח תפילי� בשחרית של ר אבי "מו

  . והיו מניחי# במנחה)וג# בצנעא(תשעה באב

  .  וכ� בשאר תעניות ציבור היו מניחי# ג# במנחה 

מנהג ירושלי# להתפלל שחרית בתשעה באב ע# הציבור "מובא בילקוט יוס' 

ר עטרה ואלו הרוצי# לנהוג כ� ולהחזי, בטלית ותפילי� כמנהג# בכל הימי#

  . ליושנה יפה עושי# 

ימשיכו ) שאי� מניחי# בשחרית(ובמקו# שנהגו כדברי מר� השולח� ערו* 

  ".במנהג# להניח במנחה ואל ישנו מפני המחלוקת 

מנהג העול# שלא ) "ב סימ� ו "ש ומג� ח"שמ ( פסק  הרב שלו# משאשאול# 

אות# רק במנחה לובשי# , להניח ציצית ותפילי� ביו# תשעה באב בבוקר

ולפי קוצר דעתי איני ...ומנהג ישראל תורה ללבוש ביו# זה אפר תחת פאר...

רואה כא� שו# חזרת עטרה ליושנה ואיזה יופי ה# עושי# בזה לבטל מנהג 

אלו עוסק בה) סימ� ע'  חלק ד(הרב שלו# משאש וכ� ממשי*  " ...אבותינו 

וכתבתי " :  וכותב בשחרית בתשעה באב המניחי# תפילי� בצנעא בבתיה#
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

דדוקא מי שהוא מקובל ורשאי ללבוש אות# בשחרית בביתו לקרות בה# 

ד שהעידו שמעול# לא לבשו תפילי� "# והראב"ויסודו מימות הרמב.. ש"ק

ולכ� מי שאינו מקובל ...ל  "ביו# תשעה באב וזה נמש* והול* עד ימי מר� ז

מי שטעה ו, אסור לו לצאת ממנהג  העול# ועובר משו# אל תטוש תורת אמ*

חובתו לחזור מטעותו ויחזור למנהגו הראשו� שהוא מנהג , ועשה כמקובלי#

  ."העול# 

  

  שירת האזינו : פד

 בשחרית "אז ישיר"ר אבי וכ� אנשי קהילתו נהגו  לא לומר "מו

  ".   ואמרו שירת האזינו תשעה באב

וכבר , ויש נוהגי# לומר שירת האזינו במקו# שירת הי#"מובא בילקוט יוס' 

א בדרכי משה לומר שירת "אבל אנו נוהגי# כהרמ, זכר מנהג זה בראשוני#נ

א ואנו יש לנו להחזיק במנהג "כא� פסק הרב עובדיה יוס' כדעת הרמ" הי# 

  .אבותינו 

  

  במנחה של תשעה באב " נח""אמירת : פה

רק במנחה של תשעה באב ולא בשאר " נח#"כ* נהג לומר 

  .התפילות 

בברכת " נח#"בית ליל תשעה אומר היחיד תפילת ובער"מובא בילקוט יוס' 

בונה ירושלי# וכ� מנהג ירושלי# לומר נח# בכל התפילות ואחינו האשכנזי# 

  " נהגו שלא לומר נח# אלא בתפילת המנחה בלבד ונהרא נהרה פשטיה 
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  ברכת כהני" בתשעה באב : פו

  לא נהגו לשאת כפיה# הכהני# בתשעה באב 

  " הכהני# נושאי# כפיה# ) תפילת מנחה(בחזרה ו"מובא בילקוט יוס' 

בעני� מנחה דתענית ציבור בעוד היו# גדול "וכ* פסק הרב שלו# משאש 

והאמת כדברי המחבר דאי� לעשות נשיאות כפיי# במנחה בתענית ציבור ..

אלא א# לא תהיה סמוכה לשקיעה כנעילה וכ� דעת כל הפוסקי# וכ� המנהג 

אי� אומרי# נשיאות כפי# בתענית בעוד היו# פשוט במארוקו ובכל העול# ש

גדול  וג# אי� אומרי# אלהינו ואלוהי אבותינו ודוקא לפני השקיעה נושאי� 

  ".כפיה# 
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  שבע ברכות  ג" לא בבית חתני" : פז

בשבע ברכות שנערכו לכבוד חתונתי והתקיימו  לא בבית החת� 

  .בר* אבי את שבע הברכות 

תנאי# ' ואי� מברכי� שבע ברכות אלא כשיהיו ג"בילקוט יוס' מובא 

ושתי , כשי# ש# עשרה אנשי#, החת� עצמו סעודה שעושי# בבית: הנזכרי# 

  "אבל שלא בבית חתני# אי� לבר* אלא ברכת אשר ברא , פני# חדשות 

לקיי# "ד "ש ומג� חלק רביעי סימ� פ"וכ* פסק הרב שלו# משאש  שמ

ברכות והוא '  דאפילו הוזמנו למקו# אחר מברכי� זמנהגינו בעיר מקנאס

        .דיש לבר* ברכת חתני# בכל מקו# ...� "פ דברי מר"מיוסד ע
        
  שבע ברכות על כוס אחת : פח

בשבע ברכות שנערכו לכבוד חתונתי בר* אבי את שבע הברכות על 

  .כוס אחת 

כשעורכי# סעודה בבית החת� ומברכי# שבע  ברכות "מובא בילקוט יוס' 

  ..." כוסות אחת לברכת המזו� ואחת לשבע ברכות ' וקחי# בל

ז  והנה המנהג שלנו "סימ� פ' ש ומג� ד"ובניגוד כתב הרב שלו# משאש שמ

  ד אני "ולענ...במרוקו לעשות רק כוס אחד ומברכי� עליו כל השבע ברכות 

  .."� וכמנהג שלו כמו מרוקו ועוד"אומר שמי שנוהג כדעת מר
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  כתובה שבועה בנוסח ה: פט

 נמצאו כתובה בלא ידיו   ומעשיבכתובות אשר נמצאו בי� כתביו

  " ובשבועה"וכ� כתובה ע# הלשו� לשו� השבועה 

ועוד חזו� למועד לבירור נוסחי הכתובה אול# ידועה המחלוקת בעני� הא# 

מוגודור , תושבי העיירות קזבלנקא, נהגו תושבי מרוקו להישבע על הכתובה

ויש מקומות שנהגו ,  לא להישבע על הכתובה פאס ומראקש ועוד נהגו

י המלא* רפאל בירדוגו "בוטלה השבועה ע) 1799(ט "בשנת תקנ. להישבע 

ועוד רבני# משו# שהיא כמעט שבועת שוא וקיימו רק קניי� סודר לעומת 

תושבי מכנאס ושאר הערי# שהיו ברוב#  מיוצאי המגורשי# במרוקו כתבו 

 חזו� למועד לבירור לשו� וניסוח# של ה עוד"ובעז. את נוסח השבועה 

  .הכתובות אשר נכתבו על ידיו 
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  " אלהי""דר# אזכרת הש" : צ

דר* לשונו של אבי הייתה להשתמש בלשו� השמות ככתב# ולא 

למעט ש# " אלוקי#"ולא " אלוהי#"בשינויי# כגו� היה אומר 

  " יוד קי ואו קי"ה שהיו אומרי# "יהו

ל לבי� הרב משה מלכה " בי� הרב שלו# משאש זצחלופת מכתבי# מדהימה

  ל "ל רב הספרדי בפתח תקווה וחלק מדבריו בפנייתו לרב שלו# משאש זצ"זצ

הנהיגו לבטא את , בחורי הישיבות וסת# בני אד#, חדשי# מקרוב באו"

כ* שלא יזכירו את ש# שמיי# , א"' במקו# הה"לוהי# בקו+ל וא+השמות א

דבר זה כמו זר נחשב להקל בכבודו של , עתישלעניות ד, ולהיות, לבטלה

ולהיות שבמקו# חלול , ולבטא את שמו ביטוי לא הגו� כזה, מקו# חלילה

לכ� הוכרחתי לבוא לפני מעלת כבוד תורתו , הש# אי� חולקי� כבוד לרב

והוא בשכלו הז* , והנני מציע לפני מעלתו מה שנראה לי בזה, בשאלתי זאת

ל "ואמנ# הדבר פשוט וברור שלא אמרו חז,  ...ידו� עליה לחיוב או לשלילה

אבל א# מזכיר , אלא במזכירו לבטלה ככה סת# בלי שו# חיוב ובלי סיבה

ודאי , בקשה ותחנוני#, את הש# דר* קריאה בתורה או דר* שבח והודאה

והלוואי שיהיה אד# , ולא עוד אלא שהוא עושה מצווה גדולה, שזה מותר

ל אנשי כנסת הגדולה "וכ� תקנו לנו חז, שמתומהלל ומשבח כל היו# ליוצר נ

 הרב שלו# משאש משיב לרב משה מלכה והוא ".שירות ותשבחות בתפילה

  :משיב  לו על זה הלשו� 

  , על כל ברכה ותהילה, וזו הלכה העלה ... "

  , שירה ושבחה כלולה, בדר* קריאה ותפילה

  , להזכיר אל נורא עלילה, אי� כל חשש חלילה

  , למל* הכבוד והממשלה, אלא תפארת וגדולה, לבטלהואי� זה כלל 

  , העולה למעלה, וכל הפונה מזו המסילה

  , ' הקלה"בקו, המעולה' להחלי' הא

  , יגע לריק וילד לבהלה

  , כלפי כבוד מעלה, וכל עצה טפלה, כי כל חכמה זולה
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  , יש בו משו# מעילה, וכל שינוי או כינוי תפילה

  , איל ברוב ענוותנותועל אשר הו, והנני אסיר תודתו

  , יואיל אלוה וירי# מעלתו, לכבדני בתשובתו

         . הוא ובניו ובני ביתו אמ� כ� יהי רצו�, ולהארי* ימיו על ממלכתו
        

        

        

        

        

        

        

        

        




