
חנוכה פרק - כ

לימי החנוכה

תורת אמך.
להוציא  זכינו  האחרונה  בשנה 
את הגיליונות, על פי מנהגי צפון 
הפסח,  חג  במועדים.  אפריקה. 
תשעה באב, ימים נוראים וכעת 
בנושאים  ובקרוב  החנוכה,  חג 
כה  עד  סת"ם.  והלכות  שבת, 
גיליונות  אלפים  עשרות  הפצנו 
בארץ ובחוץ לארץ.  ניתן לתרום 
לעילוי  וכן  רפואה.  להצלחה, 
בעד  תגן  הרבים  וזכות  נשמה. 

התורמים ברוחניות וגשמיות.

לאחר  הוקם  חדש.  אור  אתר 
ובקהילות  בארץ  הרבים  בקשת 
מרוקו. בצרפת, קנדה, אמריקה, 
להתעדכן  ניתן  יום  מדי  ומרוקו. 
מהנעשה בכולל תפארת מיכאל, 
יום  מדי  לוד.  רמלה-  באלעד- 
ע"פ  יומית  הלכה  לקבל  ניתן 
שיעורים  מרוקו.  רבני  פסקי 
רבני  פסקי  פי  על  המועדים  על 
המערב, שאל את הרב. הילולות, 
על  לשיעור  הרב  את  להזמין 
אזכרות  מרוקו,  ופסקי  מנהגי 

ועוד.

להזמין  ניתן  סת"ם.  מכון 
ותפילין,  ומזוזות,  תורה,  ספרי 
לנו  המסור  כפי  הכתיבה   כל 
והכל  לגרוע.  לבלי  מרבותינו 
אסולין.  אברהם  הרב  בהכונת 
"תפארת  במערכת  לפרטים 

מיכאל".

יוון  גזרו  שני  בית  בתקופת  הקדמה. 
אותם  וביטלו  ישראל,  על  גזרות 
בתורה  לעסוק  הניחום  ולא  מדתם, 
ופשטו  גדול,  לחץ  ולחצום  ובמצות, 
ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו 
וטימאו  פרצות  בו  ופרצו  להיכל 
לישראל  מאד  צר  והיה  הטהרות, 
אלהי  ה'  שריחם  עד  מפניהם, 
בני  וגברו  מידם,  והצילם  אבותינו 
חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, 
והושיעו את ישראל מידם. והעמידו 
המלכות  וחזרה  הכהנים,  מן  מלך 
ממאתים  יותר  ונמשכה  לישראל, 
שנה עד חורבן הבית השני, וכשגברו 
היה  ואיבדום,  אויביהם  על  ישראל 
זה ביום כ"ה בכסליו. ונכנסו להיכל 
להדליק  טהור  שמן  מצאו  ולא 
פך  אלא  המקדש,  שבבית  המנורה 
אחד של שמן שלא היה בו אלא בכדי 
בו  ונעשה  בלבד,  אחד  יום  לדלוק 
עד  ימים,  שמונה  ממנו  והדליקו  נס 
טהור.  שמן  והוציאו  זיתים  שכתשו 
שבדור  רבותינו  התקינו  זה  ומפני 
ימי  אלו  ימים  שמונה  שיהיו  ההוא 
נרות  בהם  ומדליקים  והלל,  שמחה 
בכל לילה משמונת הלילות לפרסם 
חנוכה.  נקראים  אלו  וימים  הנס 
ובתענית  בהספד  אסורים  והם 
ואין מספידים בחנוכה אלא לחכם 

בפניו. 

והפתילות  השמנים  כל  זית.  שמן 
ומנהגנו  נר חנוכה  כשרים להדלקת 
שהוא  בלבד  זית  בשמן  להדליק  
מצוה מן המובחר. כדאיתא במסכת 
כל  לוי  בן  יהושע  א"ר  כג.(,  )דף  שבת 
זית  ושמן  לנר  יפין  כולן  השמנים 
הוה  מריש  אביי  אמר  המובחר,  מן 
דשומשמי  אמשחא  מר  מהדר 
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וכתבו  נהוריה טפי  ודאי משך  אמר 
קאי  חנוכה  דנר  דנראה  התוספות 

וכ"כ המרדכי, המאירי )שם(.

מחליפים פתילות מדי ערב.  המנהג 
שבכל ערב הנשים טוות בידם צמר 
גפן, להדלקת הנרות, וכן כתב הכלבו 
בכל  הפתילות  לחדש  נהגו  מד(,  )סימן 

מחדשים  שהיו  למקדש  זכר  לילה 
אותם בכל לילה אל מנורת המאור 
ד(,  סעיף  תרעג  )סימן  השו"ע  כתב  עכ"ל. 
חנוכה  נר  לפתילות  חוששין  אין 
ספר  ע"כ.  שתכלה  עד  להחליפם 
וזאת ליהודה טולידאנו )סימן קמה(, וכן 
נהגו באולדמנצור )מפי עישה אבוקסיס בת 
במרכאש  נהגו  וכן  אלמליח(,  כליפה  רבי 

)מפי הגר"מ אוחנונא(.

נוסח ההדלקה.  מברכין בא"י אמ"ה 
גירסת  והיא  להדליק נר של חנוכה. 
הגמרא )שבת כג ע"א(,  וכן גירסת הרי"ף, 
וכן  והטור.  ה"ד(  פ"ג  )חנוכה  הרמב"ם 
צובה.  ארם  במחזור  מובא  הנוסח 

וכן מנהג יהודי מרוקו, אלג'יר. 

 בעודו מברך מדליק הנרות. מנהגנו 
ואז  מדליק  הראשונה  הברכה  אחר 
בספר  כתב  וכך  ברכות.  שאר  גומר 
בארץ  תקכב(,  עמוד  )ח"ב  טוב  שם  כתר 
מצרים,  תורכיה,  סוריה,  ישראל, 
אחר  להדליק  המנהג  המערב.  וערי 
שבירך להדליק נר של חנוכה, ובעוד 
הברכות  מברך  ומדליק,  שהולך 
בספר  אל  בית  מנהגי  האחרונות. 
הדס  עלי  ובספר  ק(.  )אות  שלום  דברי 
מהקהל  חלק  נהגו  שכן  ציין   ,)688(

שבת  המאירי  את  והביא  בתוניס, 
לברך  מדקדקים  יש  ע"א(,  כג  )עמוד 

ושעשה  בראשונה  'להדליק'  ברכת 
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ניסים באחרונה בשעה שהוא רואה כל מה שהוא חייב 
להדליק, ואיני רואה הכרח בכך, ומ"מ ברכת 'להדליק' 
לעשייתן.  עובר  מטעם  בתחילתו  לברך  ראוי  מיהא 
וברכות  ההדלקה,  עבור  ראשונה  שברכה  ובאמת 
שלא  אדם  גם  ניסים',  'ושעשה  'שהחיינו'  הנוספות 

הדליק יכול לברך ברכות אלו. 

שמשים  שני  להדליק  חלב  יהודי  נהגו  שמשים.  שני   
נרות  שני  מדליקים  היו  השנה  ימות  וכל  היות  והטעם 
כדי להאיר את הבית, ואם כן בחנוכה לא היה כל היכר 
בלבד,  נרות  שני  הראשונה  בלילה  מדליקים  כאשר 
משום כך הדליקו שני שמשים. ועוד טעם משום זוגות. 
ראה  לוב  יהודי  נהגו  וכן  קמג(,  עמוד  חלב  )מנהגי  ארץ  דרך 

בספר נחלת אבות )עמוד קנו(. 

שבע  ההדלקה  אחר  לילה  כל  לומר  לשמירה  סגולה 
פעמים את הפסוק ויהי נועם, ומזמור יושב בסתר עליון. 
כך נוהג הגאון רבי יהושע מאמאן והוסיף שכן נהג אביו 
במרוקו  נהגו  וכך  זיע"א,  מאמאן  רפאל  רבי  הצדיק 
אנשי מעשה. וכן ראה בספר נר מצוה )עמוד סב(, וכן בספר 

מועד לכל חי )סימן כז אות יג(.

ההדלקה בביהכנ"ס. בכל לילה היה הרה"צ רבי כליפה 
אלמליח זצ"ל מתחיל בהדלקת נר הראשון, ואת שאר 
הנרות היה נותן לילדים להדליק. וכן הגאון רבי יהושע 
מאמאן אמר לי שכל מקום שנהג ברבנות במרוקו הוא 
המנהג  שכן  טוב  שם  כתר  ובספר  בהדלקה,  התכבד 
נוהגים  היו  ובמרוקו  )הולנד(.  ואמשטרדם  בלונדון 

שהשמש מדליקם. כנראה שכך נהגו ברוב המקומות.

יח(,  אות  וישב  )פרשת  חי  איש  בן  הרב  כתב  הילדים.  חינוך 
נר  בידם  להדליק  הקטנים  מבניו  לאחד  טוב  כתב: 
הנוסף )השמש(, כדי לחנכם במצוות, שגם בזה הנר הנוסף 
אבל  כך.  לעשות  וראוי  נוהג,  אני  וכן  מצוה.  קצת  יש 
ומאידך  ע"כ.  חיוב  של  מנרות  להדליק  להם  יתן  לא 
לו(,  אות  כז  )סימן  חי  לכל  מועד  בספר  פלאג'י  הגר"ח  כתב 
מה שנותן בעה"ב לבניו הקטנים להדליק שאר הנרות 
במצות  לחנכם  שכונתו  כיון  קפידא,  אין  המהדרין,  מן 
וכך נהג בקודש הרה"צ  וכן מנהגנו במרוקו,  ולשמחם. 
אחר  אולדמצור,  העירה  רב  זצ"ל  אלמליח  כליפה 
וכן  להדליק.  לילדיו  נותן  היה  הראשון  הנר  שהדליק 
הנה  בבא  הרה"צ  וכן  הכנסת,  בבית  הנרות  בהדלקת 
אברהם  רבי  הרה"ג  נשיאה  דבי  חתנא  )מפי  רמלה  העיר  רב  זצ"ל 
וכן נהג בקודש הגאון הרב יהושע מאמאן לתת  מוגרבי(. 

לבניו הקטנים שהגיעו לחינוך לאחר שהדליק נר החיוב 
לתת לבניו להדליק לחנכם למצות. )מפי בנו הרה"ג רבי רפאל 

מאמאן רב קהילת יד רמ"ה י-ם(.

 בנוסח 'על הניסים' מנהגנו לומר: 'בהלל גמור והודאה'. 
כן כתב סידור למודי ה' )עמוד 209(, למקובל  הרה"צ יעיש 
)עמוד  חנוכה  העם  נהגו  בספר  כתב  וכן  זצ"ל.  קריספין 
קמד אות ה(, וכן מנהג יהודי לוב כמובא בספר שלחן לחם 

הפנים )הלכות חנוכה סוף בסימן תרפב(, להגאון רבי יעקב רוקח 
)כסלו  תורה  אור  וג'רבא.  תוניס,  יהודי  מנהג  וכן  זצ"ל. 

תשסה סימן כו(. וכן מנהג יהודי אלג'יר. 

מזמור שיר חנוכת הבית. בימי חנוכה בתפלת שחרית 
מתחילים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך.. כך 

נהגו בערי המערב ראה בשו"ת מים חיים )ח"ב סימן עג(.

בעת  בבוקר  בביהכנ"ס.  שחרית  החנוכיה  הדלקת 
בבית  החנוכיה  את  להדליק  נוהגים  היו  לא  התפילה 
ושמעתי  ג(.  אות  )חנוכה  העם  בנהגו  כתב  וכן  הכנסת. 
במספר  שכיהן  שבערים  מאמאן  יהושע  רבי  מהגאון 
לא  מרכאש,  סאפי,  ראבט,  ציפרו,  במרוקו,  ערים 
יוסף  הרב  הגאון  מפי  שמעתי  וכן  בשחרית.  הדליקו 
שרביט שכך הוא בפאס, ותפילאלת. אומנם יש שנהגו 
יהודי  נהגו  כך  ברכה.  בלא  בשחרית  החנוכיה  להדליק 
תוניס. ושמעתי מהגאון רבי ציון בוארון שמנהג יהודי 
לוב להדליק את החנוכיה גם בשחרית משום פירסומי 

ניסא. ונהגו כן על פי הרמב"ם )פ"ג מתמידין ומוסיפין(.

את  אומרים  ההיכל  פתיחת  בעת  ההיכל.  פתיחת 
הפסוקים, "נר לרגלי דברך" וכ"ו. וכן מנהג יהודי מרוקו 
הקדמונים  אהבת  בסידור  ומובא  קדום,  מנהג  והוא 
לקהל מגורשי ספרד בעיר פאס, למעלה מחמש מאות 
יהודי  וכן מנהג  )עמוד סג(.  נר מצוה  וכן כתב בספר  שנה, 

תוניס, אלג'יר.   

סדר קריאת התורה. מנהג מרוקו שהראשון קורא ביום 
השמיני כולו, השני קורא ביום התשיעי, והשלישי קורא 
בהעלותך,  של  ראשונה  פרשה  ועד  העשירי"  מ"ביום 
עד ועד בכלל. ואין מנהגנו סותר את דברי מרן השו"ע 
ההפסקות  לגבי  דעתו  גילה  לא  מרן  שכן  ה"א(,  תרפד  )סימן 

בקריאת התורה של היום השמיני. שו"ת תבואות שמש 
)אור"ח סימן עה(, דברי שלום ואמת )ח"ב עמוד 124(.

הדלקת נרות בחנוכה. נהגו בארם צובה להדליק בבית 
עשר  שנים  כנגד  נרות  עשר  שנים  יום  בכל  הכנסת 

הנשיאים. דרך ארץ )חנוכה  עמוד קמה אות ה(. 

בתפילת  החנוכה  בימי  מרוקו  מנהג  שחרית.  תפלת 
יום  של  ושירו  יעקב  בית  אמירת  על  לדלג  שחרית 
כתב  וכן  החודש(.  )סידור  בלבד.  החג  מזמור  את  ואומרים 
הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן )ח"ד או"ח 
וז"ל: וגם לא נכון לומר שני המזמורים ולכפול  סימן כג(, 

שיר היום ב‹ פעמים שזה לא יתכן מדינא דגמרא. וכמ"ש 
החקרי לב )סימן לב(, וכן הוכיח הפרי חדש )סימן תרפ"ד(, וכן 
מהירושלמי )סוף שקלים(, ומנהגנו מיוסד על אדני פז וכ"ו. 
וכן מנהג יהודי לוב כמובא בסידור עוד אבינו חי )עמוד 
תל(. וכן מנהג יהודי תוניס כמובא בספר עלי הדס )פרק ז 

ד(, שמדלגים  )אות מערכת ח אות  אות טז(, ברית כהונה חנוכה 

על אמירת בית יעקב ומזמור של יום, ואומרים מזמור 
לחנוכה. וכן מנהג יהודי אלג'יר. וכתב בספר בן איש חי 
שבבגדד היה מנהג קדמון שבכל  יז(,  )ש"א פרשת כי תשא אות 

בחנוכה  כמו  יום.  לאותו  השייך  מזמור  שאומרים  יום 
לומר  נוהגים  היו  לא  ציבור,  התענית  ובימי  ופורים 
לאומרו  הקבוע  יום  אותו  של  המזמור  יעקב‹  ב‹בית 
של  למאורע  השייך  המזמור  רק  אלא  השבוע  בימות 

אותו יום בלבד וכ"ו

זצ"ל  משאש  שלום  רבי  הגאון  מרן  כתב  אכסנאי. 
בשו"ת שמש ומגן )ח"ב סימן ג(, מנהגנו שבן נשוי המתארח 
בבית הוריו, יכול להדר ולברך על החנוכיה בחדרו, וכן 
אורחים שיש להם חדר בנפרד, יכולים לברך בעצמם, 



וכמובן בברכות של בעה"ב מתכונים שלא לצאת ידי חובה. ובפרט 
לשבת,  בדומה  מרויחים  כך  שבבית.  האחר  לצד  חלון  שם  יש  אם 
גם  נרות  הדלקת  על  ומברכת  מדליקה  מתארחת  האשה  כאשר 
באותו החדר שבעלת הבית מדליקה. )הגר"ש משאש(. וראה בקודש רבי 
אברהם מוגרבי בבית בבא סאלי, ובבא חאקי, ובבא הנה, שהנשים 

המתארחות גם מברכות לעצמם בהדלקת הנרות.

מאיר  ב"ר  יהודה  מרבי  כת"י  העתיק  כתב  סופגניות.  אכילת 
בחיבורו  הרמב"ם(,  אבי  )הוא  יוסף  בן  מיימון  רבנו  כתב  וז"ל  טולידאנו 
על התפלות בלשון ערבי בפירושו על חנוכה, אין להקל בשום מנהג 
ואפילו מנהג קל, ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל 
המנהג  ופשט  הימים.  באותם  עמנו  יתברך  ה'  שעשה  הנס  לפרסם 
לעשות סופגנין, בערבית אלספינג' והם הצפיחיות בדבש ובתרגום 
האיסקריטין, משום שהם קלויים בשמן, זכר לברכתו. וכתב רבנו 
נסים במגילת סתרים כי בכל מנהגי האומה באלו מנהגות כמו זו, 
והראש בראש השנה, החלב  בפורים ובמוצאי פסח, והפולים ביום 

הושענא רבה, 

ומשתדל  זריז   שהנהיגם  ומי  לבזותם,  לנו  אין  המנהגים  ואותם 
הוא, כי הם מעיקרים נעשים, ולא יבוזו במנהג האומה, וכבר אמר 
הנביא עליו השלום "ואל תטוש תורת אמך, דת אומתך אל תעזוב". 
)ח"ב עמוד רפח(.  קובץ שריד ופליט הובאו דבריו בספר מנהג ישראל 
מצוה  וז"ל  קכז(,  )עמוד  חיים  ידי  בספרו  זצ"ל  חיים  יוסף  רבנו  וכתב 
השמן  אך  שכחה,  גורמת  זיתים  אכילת  רז"ל  אמרו  כי  זית  בשמן 
רצו  והיונים  מפקח".  בן  משכח  "אב  לזה  סימן  ועשו  זכירה,  עושה 
הרשעה  יון  מלכות  "כשעמדה  בהודאה  כמ"ש  התורה,  מן  לשכחם 
ולא  גברו  ישראל  אך  רצונך".  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  לשכחם 
שלטה בהם השכחה שהיא קשורה בזית, אלא שלטה בהם הזכירה 

שהיא קשורה בשמן זית, לכן מדליקין בשמן זית. 

מתפילאלת היה לאכול את  אכילת ספינג' בר"ח. המנהג הקדמון 
ספינג' בראש חודש טבת, וכך נהג הרה"ג רבי אליהו זיני זצ"ל מזכיר 
זצ"ל,  אבוחצירא  יעקב  רבי  הצדיק  דמשפטים  סבא  של  ימינו  ויד 
חודש,  ראש  בכל  נר  להדליק  המערב  ומנהג  היות  ביניהם  והקשר 
שהינו משמן זית וכן הנס נעשה בפך השמן זית לכן נהגו לאכול את 

הספינג' בראש חודש. )מפי הרה"ג רבי אליהו זיני ר"י אור וישועה(.

קוראים  לבנים  חנוכה  בימי  שנולד  שמי  נהגו  חנוכה.  בימי  לידה   
ניסים או מתתיהו,  ולבנות קוראים על שם יהודית.

 ערבית ליל שבת. לא אומרים "במה מדליקין".  

 עליה לבית עלמין. ביום פקודה )יום השביעי לשבעה, יום השלושים, יום השנה(, 
גם בימי  חוה"מ פסח, וסוכות. שמש ומגן )ח"ד אור"ח סימן סו(. והוא מנהג 
מקנס. וכן בספר נהגו העם מנהג עיר צפרו. )אבלות אות מד(. הגאון הרב 
שלעלות  מורה,  יהושע  עמק  שו"ת  מח"ס  שליט"א  מאמאן  יהושע 
לבית עלמין בימי החנוכה וכד', יוכל רק מי שלא יתעורר לבכות שם. 
)מפי בנו הרה"ג רבי רפאל מאמאן(. אומנם המנהג בע"ת מראכש שלא לעלות 

בימי המועד מלבד לקברו של צדיק. )הערות למגן אבות יו"ד עמוד שצז אות מג(. 
וכן בעיר בני מלל, קזבלנקה לא עולים לבית העלמין. )מפי הרה"ג יחיאל 
בוחבוט(. וכן המנהג בעיר פאס לא ביקרו ב'בית החיים' בחול המועד 

כמובא בספר מגן אבות )עמוד תסד אות כא(. וכן מנהג יהודי אלג'יר )לקץ 
הימין, חסד ואמת.  עמוד 36(. וכן כתב בספר מועד לכל חי )סימן זך אות 

שלא  כסף  משנה  בשם  כב(,  אות  וישב  )ש"ר  חי  איש  בן  הרב  וכ"כ  יא(, 
עולים לבית הקברות בחנוכה ימי שיש לו יארצייט ילך לפני חנוכה. 

סגולות לחנוכה.

הנותר  השמן  שאריות  לקחת  נהגו  א. 
לשמור לעת הצורך למשחה במקום כאב 
בתנאי  זאת  אבל  ברגלו.  לשושנה  ובפרט 
שמלכתחילה יתנה שמה שישאר מהשמן, 
אינה חלק ממצות הדלקה. ורבי  אברהם  
מוגרבי  ראה  בקודש  אצל  סידנא בבא 

סאלי זצ"ל  שנהג  כן.

ב. שידוכים הגונים. אחר החנוכה לוקחים 
ומדלגים  אותם  ושורפים  הפתילות  את 
וראו  והרוקות  הרוקים  העשן  גבי  מעל 
רבי  הרה"ג  מפי  לשידוכים.  סגולה  בכך 
העיר  מנהג  שכן  שליט"א  עובדיה  פנחס 
בספר  כתב  וכן  במשפחה.  נהגו  וכן  צפרו 

נוהג בחכמה .

כל  לומר  שנהגו  יש  לשמירה.  סגולה  ג. 
שבע  החנוכה  נרות  ההדלקה  אחר  לילה 
ומזמור  נועם,  ויהי  הפסוק  את  פעמים 
רבי  הגאון  נוהג  כך  עליון.  בסתר  יושב 
יהושע מאמן והוסיף שכן נהג אביו הצדיק 
רבי רפאל מאמן זיע"א, וכך נהגו במרוקו 
אנשי מעשה. נר מצוה )עמוד סב(. מועד לכל 

חי )סימן כז אות יג(. 

סגולות לפרי בטן

א. לא תלך האשה לבית עלמין שהרוחות 
מפרי  להימנע  וגורם  באשה  מתעברות 
לבית  מחוץ  הצדיקים  ציוני  מלבד  בטן, 
רבי  מהרה"צ  רשב"י.)מפי  כדוגמת  הקברות 

חיים סינואני זצ"ל(. 

ב. איתא במדרש על הפסוק, מי הקדימני 
ואשלם, מי הוא שהקדים כבוד לאביו ולא 
תתקכז(.  רמז  איוב  שמעוני  )ילקוט  בן  לו  נתתי 
נלמד שעל ידי כיבוד הורים זוכים לבנים.

)חז"ל(.  תחילה  נענה  חברו,  על  המתפלל  ג. 
ולכל ישועה.

ד. לבדוק את המזוזה )אצל בודק עם תעודה(, 
הנכון,  בגובה  המזוזה  הוקבעה  אם  וגם  
משפחה  ההלכה.  לפי  המתאים  ובמקום 
זכו לפרי בטן,  מהעיר מודעין ששנים לא 
פנו ע"י שליח להמקובל הרה"צ רבי יצחק 
את  לבדוק  להם  והורה  זיע"א  כדורי 
מזוזות  שקנו  טענה  המשפחה  המזוזה, 
שמפה  אמר  כדורי  הרב  אומנם  חדשות, 
אני רואה שהמזוזה פסולה, וכאשר בדקו 
מחוקות,  האדמה',  'על  שהתיבות  ראו 
את  בניילון,  המזוזה  את  עטפו  כאשר 
למעשה  וכך  המברג  עם  הכניסם  הקצות 
מחק את המילה על האדמה. )שהרי האשה 
נקראת בלשון התלמוד 'קרקע עולם'(. )מפי 

הרב יוסף גדול(. 
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להצלחה ברוחניות 
ובגשמיות לידידי 
רפאל לוגסי וב”ב

לע”נ איש החסד
 מאיר אברהם ז”ל 
למשפחת בן דוד . 

שרית  בת  הדר  הילדה  לע”נ 
תחי’ ת.נ.צ.ב.ה.

להצלחה ברוחניות 
ובגשמיות

משפחת אוחנה וב”ב
ולרפואת הילד נאור בן 

גילה גלית . אמן

לזש”ק חביב אבי בן יהודית 
ומרת דנה מדלן בת גאולה. 

לע”נ אליהו בן דינה ז”ל

אביגיל  בן  יוסף  סבי  לע”נ 
ע”ה  רחל  בת  וחביבה  ז”ל 
למשפחת אסולין. לע”נ סבי 

משה בן יקוט ז”ל 
למשפחת דנינו

הודעה משמחת
מתקיים מידי יום שיעור תורה 

אסולין  אברהם  הרב  מפי 

בהלכות טהרה, הלכות שבת 

ופרשת השבוע. 

ובנוסף שיעור מוסר מהספר 

ושני הלכות  אורחות צדיקים 

מהספר חפץ חיים

אלעד  יצחק  אוהל  בביה”כ 

רח’ ר’ פנחס בן יאיר 24

בשעה 8:30

גנזי המערב ח”א
אסופות של כתבי יד מחכמי 

מרוקו 
בנושאים הלכה. מוסר. תורה. 

תיעוד קהילות במרוקו.
להדפסה  מוכן  הספר 

ומתעכב מחוסר תקציב.

לעילוי  ולהנציח  לתרום  ניתן 
נשמת. להצלחה. ורפואה.

וכן בכל ענייני העלון

לפרטים : 052-7145147

לע”נ 
פרג’י בן מרגול 

ומרת מננה בת מחה ע”ה 
למשפחת ברנס

לע”נ 
יוסף בן לונה ז”ל 

ע”ה  אסתר  בת  וזוהרה 
למשפחת אסרף

וב”ב.  זגורי  גיא  להצלחת 
ע”ה  חנה  בת  עישה  ולע”נ 
חיים בן רחל עליזה בת חנה 

ע”ה 
למשפחת יפרח. רנתיה

להצלחה ברוחניות וגשמיות .

משפחות מקיס, אוחנה, פרץ, עקיבא

 ובני ביתם

 אמן.

לע”נ 

שלמה בן טובה 

למשפחת גוטמן

עוד  זצ"ל.  מלכה  משה  רבי  הגאון 
בעיר  ראב"ד  כסגן  כיהן  במרוקו 
כאב"ד  וכיהן  עלה  ומשם  קזבלנקה. 
ו"ח,  המים  מקוה  שו"ת  חיבר  פ"ת 
נטיפי המים דרשות, דרש משה-פרשת 
שבוע ועניני הלכה.  סיפר הרב בארבי 
בפטירת אמי ע"ה חיפשתי בית הכנסת 
לומר קדיש על אימי, הפנו אותי לבית 
יום  מדי  מלכה,  הרב  של  הכנסת 
התפללתי שם ותמיד חשבתי לפי תומי 
שרב העיר הוא פלוני אלמוני. יום אחד 
שמתקימת  הודיעו  לערבית  מנחה  בין 
דברים  וישא  הנשים,  בעזרת  אזכרה 
רב העיר הרב מלכה, ככל הציבור אף 
הגבאי  והנה  באזכרה,  השתתפתי  אני 
מזמין את רב העיר לישא דבריו, ואני 
ולתדהמתי אני רואה  רואה את הרב, 
היושבים  את  שאלתי  מוכר,  לא  רב 
במזרח  שיושב  פלוני  רב  הלא  לצדי 
הלא הוא  הרב מלכה רב העיר, לאחר 
הדרשה נכנסתי למשבר קטן, חשבתי  
הלא  אותי  שקירב  שהרב  שנה  חצי 
הוא רב העיר, מסיים הרב בארבי ראו 
איזה ענוה חצי שנה אני מתפלל בבית 

הכנסת של רב העיר ולא ידעתיו.

בארבי,  הרב  מספר  הבית.  חנוכת   
ביום מן הימים עברתי דירה, הזמנתי 
בו  לביתי  הערב  ביהכ"נ  מתפללי  את 
אני עורך חנוכת הבית, הציבור היקר 
הידועה  בשעה  בערב  והנה  מוזמן, 
הגיעו ציבור המתפללים, ובניהם הגיע 
הרב  העיר  רב  הוא  הלא  נכבד  אורח 
כשולחנו  ערוך  היה  השולחן  מלכה, 
של שלמה בשעתו, החל מפיצוחים ועד 
הציבור  התחילו  האש,  על  לבשרים 
לחנוכת  הלימוד  את  ביניהם  לחלק 
ולאחריו  החיד"א,  שתיקן  הבית 
והשתיה,  הפיצוחים  על  בירך  הציבור 
והנה אני מגיש את הארוחה העיקרית 
שהגשתי  מאומה.  אוכל  לא  והציבור 
שהציבור  ראיתי  לשולחן,  בשר  שנית 
מרגיש  ואני  בלבד,  המיץ  מן  לוגם 
כמרקחה בתוכי כמה טרחתי ואף אחד 
ואז  התפקעתי,  שכמעט  עד  אוכל,  לא 
ושואל אותי האם הכל  לי  הרב קורא 
כשר? אמרתי לרב שהכל קניתי בסופר 
הרב,  של  הרבנות  בכשרות  והבשרים 
על אלתר הרב קם ממקומו ונטל ידיו 
קירב  זה  מעשה  הציבור  כל  ואחריו 
כיום  והמצות  ליהדות  ביותר  אותי 

הרב בארבי מרצה מבוקש.         
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