ביטאון איגוד בני התורה יוצאי מרוקו וצפו"א

בנשיאות מרן הגאון רבי יהושע מאמאן שליט"א ובהכוונת מרנן רבותינו ראשי הישיבות שליט"א

בס"ד  .גליון ד' ירח האיתנים תשע"ה

מפנקסו של בן ישיבה /

תיעוד הווי הישיבות במרוקו מתוך כתבי רבותינו
תיאור סדר הלימוד בישיבת כנסת ישראל
מיסודו של מרן הגה"ק רבינו חיים בן עטר זיע"א

מתוך מכתב קודש בעצם כתי"ק של מרן קוה"ק בעל האוה"ח זי"ע
"היכל האהבה "מדרש כנסת ישראל" ה' ישמרם".
פתחנו המדרש בראש חודש חשון ,ואנו יושבים עשרה למדנים וזה סדר לימודנו:
מן הבוקר עד הערב יושבים יחד ללמוד ,ולקחנו סדר זה לפרש כל התלמוד לשיטת
הרמב"ם ,כדי שלא תשאר שום קושיה עליו מכל התלמוד בס"ד ,וכבר עלה בידינו
קרוב לשני מסכתות .ואופן הלימוד הוא בטלית ותפילין כל היום ,ובקדושה וביראת
שמים ובענוה ובכל מילי דחסידותא .ואין אדם יוצא מפתח בית המדרש ,כי אם בעת
האוכל בימים שאין מתענים ,ואף גם זאת לא חוץ לחצר ,אלא בפינה הסמוכה
למדרש פונים וסועדים וחוזרים תכף ומיד לעבודת הקודש באין צפצוף דברי חול.
זו מידת יום.
ומידת לילה ,ג' משמרות הוי הלילה .משמרה ראשונה עד חמש שעות יושבים
במדרש ללמוד ,משמרה שניה משלמת עד ט' שעות ,משמרה ג' עד אור הבקר ,וכל
אחת משלמת לחברתה .ולימודם בלילה הוא מלאכה אחרת :כת אחת משתדלת
ליקח הרמב"ם הרמב"ם בראש ,כת אחרת הרי"ף ,כת אחת התלמוד ,כת אחת שלחן
ערוך ,כת אחת הקטנה שיתא סידרי משנה .וש"ל [=ושבח לא'ל] עשתה והצליחה
כל כת וכת ,והכל באוצר יראת שמים .ובכל ליל שבת מתקבצים יחד ,וכל אחד מסדר
מה שעלתה בידו בפני כל החברה הקדושה.
(מתוך כתב יד קודשו ,ראה אור לראשונה בס' נר המערבי ירושלים תשע"ג עמו' רכז)

מעניני דיומא /
עניינים במשנתם של רבותינו
החובה להחזיק במנהגי אבות
דברי הגה"ק רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל
"רבינו דיבר על החשיבות להמשיך להחזיק במנהגים שנהגו אבותיו ,וצריך להזהר
שלא לשנות מנהגים המקובלים.
וסיפר רבינו שפעם היה בתענית דיבור ,ומו"א רבינו מאיר זצוק"ל בא לבקרו,
וכשבא רבינו הפסיק את התענית דיבור לכבודו ,ולאחר ביקור קצר רבי מאיר קם
והלך במפתיע ,ובערב קיבל מכתב ממו"א ובו קובלנא היאך היה לבוש רק בתפילין
אחד ,והיאך הוא משנה ממנהג האבות שהיו מקפידים להניח תפילין של רש"י
ורבינו תם יחד.
ואמר רבינו שתיכף באותו ערב כשקיבל את המכתב נסע למו"א ואמר לו שהתפילין
שראהו מניח זה היה תפילין של שמושא רבא ,ורבינו אמר שדבר זה לימד אותו איך
יש לדקדק להחזיק במנהגים שנהגו האבות ולפחד מלשנות שום מנהג ,שראה איך
מו"א הזדעזע כשחשב שהוא משנה מנהג".
(נכתב בשמו ע"י מורנו הגר"י איטח שליט"א בס' פקודת אלעזר עמו' נו)

ומפאת חשיבות הדברים נביא בקצרה מדברי רבותינו בזה בקצרה:

"יש כמה מנהגים אשר אין להם טעם על פי הפשט ,ואפילו הכי ישראל קדושים
מקיימים אותם ,כמו שקבלו אותם בסיני ,והנח להם לישראל ,אם אינם נביאים ,בני
נביאים הם ,ולכן כל מי שיראת ה' נגעה ללבו ,אל יזלזל במנהגי קדמוננו".
(נחלת אבות למהר"י קורייאט עמו' עג)

"ומכאן תוכחה מגולה שלא יקל אדם במנהג שנהגו בו בית ישראל ,והגם שיראה לו
שאין באותו מנהג שום טעם ,יאחוז במעשה אבותיו ,ולא יהיה חכם בעיניו ,שאם
המנהג נראה 'ריק' הוא מכם ,שבודאי לא לחנם הוקבעו ,כי הראשונים שהיו
בקיאים בכל דבר יסדום ביסוד מוסד ,וצופים אמרום".
(קרית חנה דוד למהר"ד הכהן סקלי ח"א סימן יא)

מפי אומרם  /א

מתוך משאי מרנן שליט"א בכנסי בני התורה

משא הקודש המרכזי מרבינו הגדול
מרן הגה"צ רבי יהושע מאמאן שליט"א

רב ואב"ד צפרו ומראכש מלפנים ובעל העמק יהושע  .נשיא האיגוד

כבוד הרבנים וכבוד הדיינים הנמצאים כאן ,כל אחד ואחד כפי כבודו ומעלתו.
רבותי הזמינו אותי לכאן בכדי לברך את כבודכם ,אך רואה אני שכולכם בני תורה וכולכם
מבורכים כבר ב"ה ,אך אוסיף ברכה .אבל לפני שאברך אומר כמה מילים בדברי תורה,
בכדי שהברכה תחול ותתקיים.
רבותי ,בראשית התורה כתוב "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" .רבותינו
דרשו  -ורבינו רש"י הביא דבריהם  -בעבור רא שית שהיא התורה ,ברא הקב"ה העולם
הזה ,שנאמר ה' קנני ראשית דרכו .בעבור י ראת שמים ברא הקב"ה העוה"ז ,שיראת
שמים נקראת ראשית דכתיב "ראשית חכמה יראת ה'" .בעבור ישראל עם הקודש ברא
הקב"ה העוה"ז ,ישראל נקראו קודש כמו שאמר הנביא "קודש ישראל לה' ראשית
תבואתו .כך דרשו רבותינו ,בעבור ראשית שהיא התורה ,בעבור ראשית שהיא יראת
שמים ,בעבור ראשית שהיא ישראל ,ברא הקדוש ברוך הוא את השמים ואת הארץ.
רבינו אור החיים בן עטר עליו השלום מקשה ,הרי כתוב כתוב ראשעת אחת בתורה ,וא"כ
היאך דרשו רבותינו ג' פעמים .ויישב בטוב טעם ,ששלושה דברים אלו הינם שלושה
טבעות הקשורי ם יחד בשרשרת אחת ,ומחוברים אחת לחברתה .שהרי התורה בלי
יראת שמים אינה שווה כלום ,ואילו יראת שמים והתורה הינם קיומם של ישראל ,שהרי
"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" .א"כ רואים אנו ששלושת
הדברים הללו קשורים זה בזה ,ולכם רבותינו דרשו בעבור התורה ויראת שמים וישראל
ברא הקב"ה את עולמו.
ב"ה ישנם כאן תלמידי חכמים היושבים על התורה ועל העבודה ,אך צריך לדעת שצריך
ללמוד תורה בשמחה ,וגדול שכר הלומד תורה בשמחה יותר מהלומד בעל כורחו.
רבותינו דרשו זאת בענין מצות הצדקה ,ומענין הצדקה אנו למדים לענין התורה .שבענין
הצדקה דוד המלך ע"ה אמר "הזורעים בדמעה ברנה יקצורו הלוך ילך ובכה נושא משך
הזרע ,בוא יבוא ברנה נושא אלומותיו" .אומר דוד המע"ה "הזורעים"  -בעלי צדקה
זורעים מעט וקוצרים הרבה ,כמו שאמר הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".
ובבעלי צדקה ישנם ב' סוגים  -בדמעה וברינה .יש מי שנותן צדקה בשמחה ויש הנותן
צדקה בעל כורחו ,אך שניהם יקצורו ,שניהם יש להם שכר .אך יש הבדל ביניהם" ,הלוך
ילך ובכה"  -אותו שנתן בבכיה ובעל כורחו" ,נושא משך הזרע"  -מה שזרע יקבל ,כמה
נתן  -מאה ,יקבל מאה .אך "בוא יבוא ברינה"  -אותו שנתן ברינה ובשמחה הקב"ה זורעם
ועושה מהם פירות ופירי פירות.
ומכאן אנו למדים לענין התורה ,שהלומד בשמחה יש לו שכר מרובה ,והלומד בעל כורחו
שכרו מועט .צריכים לדעת שהעולם לא נברא אלא בעבור התורה ,וישראל לא נבראו
אלא בכדי לעסוק בתורה כדאיתא בזוה"ק ,זה חיים האמיתיים .לכן רבותי צריכים לרדוף
אחרי התורה והמצוות יומם ולילה לקיים מה שאמר הקב"ה למשה רבנו ע"ה "והגית בו
יומם ולילה" ובזה אתה מרויח "למען תשכיל לעשות" -תדע אלהותו יתברך ע"י התורה.
לכן רבותי אני מברך את כבודכם בברכה כללית :הקב"ה שבירך אבותינו הקדושים הוא
יברך יתכון ויזכה יתכון וישמע בקול צלותכון ,וישבור עול גלות מעל צוארכם ,ויקיים בכם
ובנו מקרא שכתוב יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם אמן
כן יהי רצון.
ידועים דברי רבותינו שהברכה הזאת בירך מרע"ה את ישראל את ישראל ביום הקמת
המשכן ,אמרו לו ישראל משה רבנו מהי ברכה זו ,הרי בירכנו התורה ברבבות ואילו אתה
מברכנו באלף .השיבם משה ע"ה ,זה רק אני ,אך ברכתו של הקב"ה בעינה קיימא.
אך לכאורה הקושיא בעינה עומדת ,הרי לכאורה ברכת משה רבינו ע"ה מיותרת ,אם יש
רבבות מדוע צריכים אלף .אך ביאור הדברים שאמר להם משה לישראל ,שהרי ברכתו
של הקב"ה היא על תנאי ,אם אתם עושים רצונו תחול ,אך אם לאו לא תחול ,אבל ברכתי
אינה על תנאי ובכל אופן ,ובזה נחה דעתם של ישראל.
ואני חוזר ואומר ,יש כאן בני תורה ,כולכם תתברכו מפי עליון ,אבל תוסיפו ללמוד תורה
יומם ולילה ,וזאת התורה תגן עלינו ,ובפרט בזמן הזה ,שאתם יודעים שהמצב לא טוב,
רק התורה היא תצילנו ואין לנו שיור אלא התורה הזאת .ויהי רצון שיפרוק הקדוש ברוך
הוא עולם הגלות מעל צווארנו ויוליכנו מהרה קוממיות לארצנו ובא לציון גואל אמן ואמן.
(נישא בכנס בני התורה השנתי בירושלים ג' דחנוכה תשע"ה)

מפי אומרם  /ב

מתוך משאי מרנן שליט"א בכנסי בני התורה שע"י האיגוד ברחבי הארץ
משא מרן הראשון לציון
מורנו הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
רב ואב"ד ירושלים ובעל השמע שלמה

כבוד מרנן ורבנן ובראשנו מורנו ורבנו הגאון הצדיק החסיד והעניו בנם של
קדושים אראלים ותרשישים רבינו יהושע מאמאן שיחיה ויאריך ימים בעל
שו"ת "עמק יהושע" " -וילין יהושע בלילה ההוא בעמק" מלמד שלן בעומקה
של הלכה.
כבוד מרנן ורבנן ,הגאון הגדול ראש הישיבה רבנו אברהם חפוטא שיחיה
ויאריך ימים ,כבוד הגאון הגדול רבנו שמעון ביטון רבה של בית שמש אב בית
דין מקודש .ידיד נפשי הגאון הגדול רבי מסעוד אלחדד ,כבוד בנו של רבנו
יהושע מאמאן ,כבוד הגאון רבי אליהו כהן ,ובנו של רבי עמרם רביבו שהיה
אחד מגאוני עולם ,וכבוד הרב אברהם אסולין המארגן.
מורי ורבותי אמרו לי שההתאספות היא להכיר את הגדולים שהיו לנו,
ראשית הן ברוך המקום ברוך הוא שלא השבית לנו גואל" ,וראיתם אותו
וזכרתם"  -אנחנו רואים את רבי יהושע שיחיה היושב עמנו ,ואנחנו נזכרים
איך היו חכמי מרוקו ,ברוך הקדוש ברוך הוא שהשאיר לנו גואל שיהיה לנו
לאות ולמופת לראות וליהנות מזיו קדשו של רבי יהושע .ברוך ה' יש לנו פה
גם כן בן פורת יוסף רבנים קדושים ,כולם אהובים כולם גדולי עולם ,וכולם
מפיקם רצון ונחת ונועם וכך היו חכמים שלנו בקדושה ובטהרה ,בשקידה
רבה ,ובענווה גדולה .היו כל כך נחבאים אל הכלים.
לא שמעו על גדולי רבני מרוקו

הלא תראו כל החכמים לדורותיהם שנשארו במרוקו אף אחד לא שמע
עליהם .אפילו אנחנו בני מרוקו ,מי שלא הלך להתעניין  -לא שמע .אני הייתי
לומד אז בבני ברק בישיבה של החזון איש והכרנו שם גדולי עולם ,היו שם
אנשים גדולים מאוד ומופלגים בתורה ,שהם לימדו את רבי חיים גריינמן ורבי
חיים קניבסקי ,כולם למדו אצלם שם ואני למדתי עם בניהם שהיו גדולי
עולם.
חשבנו שלנו אין חכמים ...אנחנו היינו בארץ גזירה ...ולא ידענו ולא הבנו עד
להיכן הדברים מגיעים .אבל דבר אחד תדעו :החכמים שיצאו ממרוקו יצא
שמם מסוף העולם ועד סופו! "החלק יעיד על הכל" .ואני אביא שלושה
דוגמאות ומהם נלמד מי היו חכמי מרוקו ,רק מה מרוב הענווה שהסתירו
עצמם ולא החשיבו עצמם כלל ,וגם לא היה דפוס ורוב ספריהם נשרפו ,ורק
על זה ראוי לעשות כמה שיחות על מנת לספר מה שהיה .אבל עם כל זאת
נתרכז בשלושה האלה ,ומהם נלמד מה היה שם.
רבינו יעקב בירב זצ"ל

רבנו יעקב בירב שהוא היה בפאס ,שם נולד שם גדל ,ובא אחר כך לארץ
ישראל .מי היו תלמידיו? מרן הבית יוסף והמבי"ט לא פחות ולא יותר ,וכל
גדולי הדור ההוא היו תלמידיו! כולם קיבלו אותו עליהם כרבם המובהק.
בתשובות המבי"ט כמה פעמים המבי"ט צועק ומתקיף את מרן" :איך הינך
פוסק כך והרי זה נגד הפסק של מורנו ורבנו רבי יעקב בירב" הוא ראה בזה
חוצפה ,חס ושלום ,שהוא יפסוק כך! ומרן לא אמר לו" :אז מה אם הוא
אמר?" לא ,חס ושלום! אלא אמר לו אני פסקתי על פי זה ,ענה לו בדרך ארץ.
זבוב קצוץ כנפיים

אפילו רבינו לוי בן חביב  -המהרלב"ח ,שהיה נחשב גדול בדורו ויראה ופחד
היה לכל בני הדור ממנו ,הוא התווכח עם רבי יעקב בירב ,ואמר לו רבי יעקב
בירב "מי אתה הזבוב קצוץ הכנפיים שאתה מעז לחלוק עלי!" לשון כזה ראינו
אצל המהרש"ל שהיה מחכמי אשכנז ,גם הוא מאותו דור ,שכתב כך לרמ"א.
הרמ"א היה צעיר ,אנשים חושבים שהיה גדול מן המהרש"ל אך לא כך .מי
שיראה ,בעל הסמ"ע  -ספר "מאירת עיניים" – המפורסם ,הוא גם בעל
"הפרישה והדרישה" ,ובהקדמה לספרו הוא כותב שלמד אצל מורו ורבו רבי
משה איסרליש [הרמ"א] שהיה גדול הדור וכו' ,ואחר כך זכיתי להיכנס
בקודש פנימה אצל הגאון וכו'  -וכאן הוא הכפיל את השבחים של המהרש"ל.
הוא למד אצל שניהם ומשם תדע מי היה גדול .ואפילו הכי המהרש"ל כותב
לרמ"א גם כן כיוצ"ב" :מי אתה זבוב קצוץ הכנפיים ,יתוש" .ובמקום אחר  -ה'
ישמור  -פחות מפורסם ,נדמה שבסוף פרק שני בחולין ב"ים של שלמה"
מביא את הויכוח שלו עם הרמ"א ,וזה גרם לו שנסתלקה ממנו החוכמה! הוא
ראה בזה חוצפה שהוא (הרמ"א) חלק עליו והיה תקיף ,והתקיפות שלו היתה
'עם כיסוי' .ורבנו יעקב בירב אומר את זה למהרלב"ח ,לא יאומן כי יסופר!
ועוד לא היה לי חתימת זקן

ורבי יעקב בירב כותב על עצמו" :בן ח"י שניים הייתי ועוד לא היה לי חתימת
זקן ומינו אותי בפאס לאב בית דין עליהם ,מרוב הענווה שלהם".
פאס הייתה עיר של חכמים בכל הדורות לא היה כמו הדבר הזה ,בכל הדורות
היו גדולי עולם ממש! לא רק מהרי"ף ,עוד לפני הרי"ף .בכל המקצועות של
התורה :דונש בן לברט גדול המדקדקים משם ,גדולי המשוררים היו שם ,רבי
יהודה הלוי תלמידו של הרי"ף ,וכן על זה הדרך .גם רבי אברהם אבן עזרא היה
שם ,ואפילו כתב קינה ,היה איזה חורבן בפאס והקינה מתחילה" :אוי כי אפס
קהילת פאס".
ואמר זה "מרוב הענווה שלהם" ,אבל האמת שזה ענווה שלו .הוא היה כנראה
מבטן ומלידה עילוי כזה לא במושגים שלנו עד כדי כך שמרן והמבי"ט קבלו
אותו עליהם כרבם המובהק! זה רק כשיצא מפאס ובא לארץ ,אבל אם היה
נשאר שם ,והיו עוד כמוהו וגדולים ממנו ומי שמע ומי ידע? אף אחד לא שמע,
אף אחד לא ידע .זה בזמנו של מרן הבית יוסף.
(המשך השיחה בגליון הבא בע"ה)

מפי אומרם  /ג

מתוך משאי מרנן שליט"א בכנסי בני התורה שע"י האיגוד ברחבי הארץ
משא מרן ראש הישיבה
מורנו הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא שליט"א

ראש ישיבת הרמב"ם וב"י ובעל ראשית ההשלמה
כבוד הרבנים ,הגאון הגדול מעוז ומגדול רבי יהושע מאמאן ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ,כבוד
ידידי הגאון רבי שמעון ביטון רבה של בית שמש ,הגאון רבי משה אוחנונא אב"ד פ"ת ,הגאון רבי יהודה
איטח ,וכל הגאונים כל אחד לפי כבודו ומעלתו .בני התורה שיחיו ,וכל הקהל הקדוש והנכבד .נתבקשתי
לדבר קצת על חכמי מראכש ,ואני פותח במה שאמרו חז"ל באבות משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושוע וכו' ,יש מסירת התורה מדור לדור .תורתנו הק' מיום שניתנה עד היום אותה תורה שניתנה בהר
סיני וזה נצח של עם ישראל" ,וזאת התורה" ,שלא יבוא חלילה לא חילוף ולא תמורה .אותה תורה ,רק
שיש הרבה פנים לתורה ,וכן בדרכי הלימוד ישנם דרכים רבות ושונות ,אבל כולם אלו ואלו דברי אלוקים
חיים  ,בית שמאי ובית הלל ,כ"א יש לו את שיטתו הנכונה ,אבל זה לא רק חלקו ,זה שיטה ,ב"ש
לשיטתייהו הולכים בכל הש"ס לפי הקו שלהם וכל תנא ותנא עד אביי ורבא עמודי התווך של התלמוד.
שניהם ודאי אמת ,אמנם ישנה פסיקה והכרעה ,אבל ניתנו דרכים והבנות ושיטות .וכך נמסרה התורה
מדור לדור ,דרכי העיון ,דרכי הסברא ,דרכי הלימוד.
ובזה לגאוני מרוקו היה חלק גדול מאוד ,ואספר מעט .הייתי בגיל שתים עשרה שנים ולמדתי אצל גאוני
מראכש באותו זמן ,וגם זכיתי לראות את הדור הקודם .שיטות הלימוד היו שונות לגמרי .בדור אחד לפני
היו שני ראשי ישבות  -הגאונים רבי יעקב אדהאן ,ורבי אברהם אביטבול .ושתי שיטות שונות היו להם.
ר' יעקב היה עמקן ודייקן מאוד והעמיד תלמידים רבים ,ונפטר בגיל צעיר .לפעמים ויתר על ארוחות
ושינה לילות שלימים היה יכול לישב על מהרש"א אחד .לעומתו ר' אברהם היה לו פלפול עצום ובעל
סברא ,וגם לו היו תלמידים .אני ראיתים אך לא למדתי אצלם כי הייתי עוד קטן ,כל תלמידיו של ר' יעקב
היו כמוהו עמקנים ,אותם היכרתי .כן היה עם תלמידי ר' אברהם שהיו כמוהו .זה מה שאמרתי אלו ואלו
דברי אלוקים חיים .כמו אצל האשכנזים ,ר' חיים מבריסק  -יותר דיוקים ויסודות ,יותר קרוב לשיטה
הספרדית ,ור' שמעון שקאפ  -ההולך על דרך הסברא יותר ע"ד ההסבר יותר .ולא רק אצלם ,אני הכרתי
את הגאונים ר' דוד אלעסרי ור' יהודה שושנה תלמידי ר' אברהם אביטבול ,אך בעיקר למדתי אצל בנו
של ר' יעקב - ,ל'חכם דהאן ,יש הרבה סיפורים עליו עם החזו"א שהתפעל ממנו וכו' .הוא נודע כעילוי
גדול ,והיה בנו של ר' יעקב והמשיך את שיטתו ,אצלו קיבלתי יסוד לימודי.
אבל איך היה הלימוד ,כיום בישיבות יש שיעור שעה ,שעה וחצי ,זה המקסימום .אך אצלו לא היה כך,
היה שיעור חצי יום! מתשע עד אחת וחצי שיעור להסביר את הסוגיא לעומקה .היינו קמים  -בתור
תלמידים צעירים  -בשלוש בלילה ,ומכינים את השיעור עד אור הבוקר ,שומעים שיעור חצי יום ,ובחציו
השני היינו חוזרים על השיעור ...למדנו אז מסכת כתובות ,וידענוה ממש על בוריה ,כמו אשרי יושבי
ביתך אך בהבנה מעמיקה גפ"ת מהרש"א וכל הגירסאות .היידע באותם ימים היה גדול מאוד.
כשהגעתי לארץ הקודש דיברתי בלימוד עם הגאון רבי עזרא עטייה זצוק"ל ,והקשיתי לו איזו קושיא
באחד מן התוס' בש"ס ואמרתי לו שבמראכש בשיעור הקשו את הקושיא הזו .הגר"ע זצ"ל עיין בה ואז
אמר לי בהאי לישנא :המסכתא הזאת למדנו אותה עשרה פעמים עם חכמי ירושלים ,ואני מתפלא איך
לא עלינו על הקושיא הזו אף פעם ...כך למדו במראכש ,בצורה יסודית שאין לה אח וריע .ואני מדבר רק
"בראשי תיבות" ,כי אי אפשר לתאר ולבאר את עוצם עיונם המבעית ומסירות נפשם לתורה.
זה היה רק בעולם הישיבות שבמראכש ,עוד לא דיברנו על עולם פוסקי ההלכה והדיינים ,שהיה עולם
מופלא כשלעצמו .אז בזמני היה אב"ד במראכש הגאון האדיר רבי משה זריהן זצוק"ל ,עימו ישבו רבותינו
הגאונים רבי מרדכי קורקוס ,שהיה גאון אדיר ,חסידא ופרישא .בעל ספר גדולת מרדכי  -אותו בעת
שהגעתי לארץ הראו לי אותו הבנים שלו ואז הוצאתיו לאור עולם .ורבינו אפרים אנקאווה .אחר כך באו
למראכש הגאונים רבי מכלוף אביחצירא ובית דינו ועוד .לאחר מכן כיהן הגאון רבי יהושע מאמאן
יבדלח"א שזכינו לישב במחיצתו היום ,הם היו אחרונים לפני ש'נסגרה' מראכש.
(המשך השיחה בגליון הבא בע"ה)

מכתבים שהתקבלו במערכת
שלום רב וישע יקרב למעלת כבוד העושה והמעשה למען תורת אבוה"ק מצוקי ארץ זי"ע ,מורה
ודאין ומגיד מישרים ,ה"ה הרב הגאון כמהר"ר אברהם אסולין שליט"א ,שלומיה יסגא.
אחדשה"ט כיאות ,לכבודו ולכל סובבי הודו ,הנה מה מפעים כל לב שוחרי תושיה והוגי תורה,
בראות שגשוג פועלכם הנעלה ,בהנצחת תורת אבותינו ז"ל והנחלתה בקרב תופסי התורה די בכל
אתר ואתר ,וב"ה זוכים אנו מידי פעם בפעם להתכנס בכנישתא דרבנן ,וכמאמרז"ל "כינוס לצדיקים
טוב להם וטוב לעולם" ,ולשמוע דברי אלוקים חיים ממרנן רבותינו אדירי התורה שליט"א.
ואת עלית על כולנה ,עת אשר זכינו לעלות וליראות ולהתגבש יחד בסעודת הפורים דהאי שתא
ולעורכה כראוי ברוח בית אבותינו זי"ע ,בחברת ת"ח חשובים מבני עדתנו המפוארת שליט"א ,יישר
כוחכם וחילכם.
יה"ר שכה יוסיף ה' תת חסדו איתכם להמשיך בפועל קדשכם ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים .אמן.
כעתירת הכו"ח בברכה נאמנה ובהוקרה רבה ,י .אלגרבלי ישיבת קריית מלך ב"ב

לכבוד מערכת איגוד בני התורה יוצאי מרוקו ,שלום רב.
אביע את הערכתי על פעולותיכם ומאמציכם בכל המפעל הקדוש הזה ,העושה זיכוי הרבים גדול,
ובפרט לכבוד הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א ,שלא חושך שום מאמץ ומשתדל בכל כוחו
שהמפעל הק' יעלה ויתעלה ומקרב את דרך רבותינו הקדושים ז"ל לבני דורנו ,וכמו שראינו
באחרונה בכנס בני התורה – חנוכה ,את השתתפותם של גדולי ומאורי העדה שליט"א ,שדיברו
וחיזקו בענייני דיומא ובדרכי אבותינו ע"ה ,ובראשם נשיא האיגוד מרן הגאון הגדול רבי יהושע
מאמאן שליט"א ,שחיזקנו בדברים מאלפים ולימדנו את ייקרת אבותינו ,יהי רצון שיאריך ה' ימיו
בטוב ושנותיו בנעימים ,וימשיך להנהיגנו ולהדריכנן עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
ולסיום אברככם שתשכילו ותצליחו בכל מעשי ידיכם ,אמן כן יהי רצון.
ברכת התורה ולומדיה ,אליעזר רובנה ישיבת משכנות התורה ב"ב

"נגיל ונשיש בזאת התורה"

מודעא רבה לאורייתא

יום ושמחה וגילה הוא לבנ י התורה בצאתו לאור של הספר הקדוש

ניתן לשמוע ולהוריד את שיעורי
הרה"ג
רבי אברהם אסולין שליט"א
בעניני הלכה ומנהגי מרוקו
בעמדות "קול הלשון" די בכל
אתר ואתר
שמעו ותחי נפשכם

"תהילת שלמה"

מתורתו ומפיוטיו של הגאון הצדיק רבי שלמה אבורמאד זצוק"ל ר"מ
העיר תארודאנת שבחבל הסוס – מרוקו
בתוספת מראי מקומות וביאורים ,מבוא נרחב ותולדות
בברכת מרנן ורבנן שליט"א

ניתן להשיג את הספר אצל המו"ל נין המחבר בטל' 30-9388899

מהנעשה והנשמע

 /סיקור על פעילויות האיגוד ברחבי הארץ בחודש האחרון
כינוס לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם (סנהדרין עא):

ללא ספק ,גולת הכותרת של פעילות האיגוד הינה כנוסי בני התורה ,המתקיימים מידי פעם בפעם לקראת יומי דפגרא ובזמנים מיוחדים ,אשר אליהם מגיע ציבור בני תורה
רב ואיכותי ,המאזין לדברי גאוני העדה וזקניה ,היושבים לצד גדולי התורה בני הדור הצעיר יותר.
מאז כנס היסוד הראשון זכינו לערוך עוד ועוד כינוסים באותה מתכונת עשירה ומפוארת ,הספוגה בניחוחו הערב של הווי חיי התורה במשנת רבותינו ומנהגיהם ,במעמד
גדולי תורה רבים וחשובים.
לאחר כל כינוסים אלו ,זכינו בסייעתא דשמיא ,לערוך את הכנס השנתי הגדול ,אשר בו נכחו מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א ,ועל צבאם מרן רבינו הגדול זקן חכמי המערב
ונשיא האיגוד שליט"א .את שולחן הנשיאות פיארו רבותינו :מרן רבינו יהושוע מאמאן שליט"א ,מרן הראשון לציון מורנו הגאון האדיר רבי שלמה משה עמאר שליט"א –
רב ואב"ד ירושלים ובעל השמע שלמה ,מרן ראש הישיבה מורנו הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא שליט"א – ראש ישיבת הרמב"ם וב"י ובעל ראשית ההשלמה ומערכי לב,
מורנו הגאון הגדול רבי שמעון ביטון שליט"א – רב ואב"ד בית שמש ובעל המלאכת שמעון ,הגאון הגדול רבי מסעוד אלחדד שליט"א – אב"ד ירושלים ,הגאון הגדול רבי
משה אוחנונא שליט"א – אב"ד פתח תקוה וראש ישיבת תפארת משה ,הגאון רבי יהודה איטח שליט"א – דיין וראש הכולל אהבת שלום י-ם ,הגאון הצדיק רבי דוד בוסו
שליט"א – חתנא דבי נשיאה מרן הבבא סאלי זי"ע ,הגאון רבי דניאל פרץ שליט"א – ראש בית המדרש ורב ומו"ץ ק"ק ולאשר אמר פ"ת ,הגאון רבי אליהו כהן שליט"א –
מרא דאתרא אחדות וראש מוסדות מרבה תורה פ"ת ,הגאון רבי פנחס פרץ שליט"א – ראש כולל רוממה י-ם ,הגאון רבי משה אליהו בוסו שליט"א ,הגאון רבי מאיר אלפסי
שליט"א – מו"ץ וראש כולל אפרת ,הג"ר יוסף רביבו שליט"א ועוד.
כמו"כ כיבדו את המעמד בנוכחותם תלמידי חכמים מופלגים ואישי ציבור ,ובראשם :הג"ר יגאל אלון שליט"א – ראש כולל תורת יששכר רמות י-ם ,הג"ר אהרן פרץ שליט"א
– ראש כולל אור האמת אלעד ובנו של הגאון הגדול הנודע רבי מיכאל פרץ שליט"א – ראש מוסדות טוב במכסיקו ובעל האהלי שם ,אשר שלח את ברכתו למעמד מפאת
שלא יכל ליטול בו חלק מפאת המרחק הרב ,הרה"ג רבי אילן גוזל שליט"א – ראש מוסדות ילדי שגיא ויעקב אשדוד ומח"ס לאילן ריח ז"ח ,רבנים ואישי ציבור.
את המעמד פתח ראש ומייסד האיגוד הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א  -ראש מוסדות תפארת מיכאל באלעד ,כשהיכל בית המדרש הגדול מלא מפה לפה .לאחר מכן
נשא דברי חיזוק ועיון במשנתם של רבותינו גאוני מרוקו ,הגאון המופלג רבי יהודה איטח שליט"א  -ראש הכולל ודיין בבי"ד אהבת שלום ירושלים ,שהלהיב את ליבותיהם
של בני התורה לעבודת ה' ולחיזוק בתורתו בדרך המסורה לנו מרבותינו.
בחרדת קודש שמע ציבור בני הישיבות את משא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא שליט"א  -ראש ישיבת הרמב"ם וב"י ובעל ראשית ההשלמה ,אשר
פתח צוהר לעולם התורה המפואר והייחודי שהיה בימיו בעיר מראכש וסביבותיה.
לאחר מכן נשא דברים הגה"צ רבי משה אליהו בוסו שליט"א – נכד מרן הבבא סאלי זיע"א ,אשר הרחיב בענין חשיבות שמירת המסורת והמנהגים ,כמו"כ נשאו דברים
הגאון הגדול רבי מסעוד אלחדד שליט"א ,הגאון הגדול רבי משה אוחנונא שליט"א ,הגאון רבי פנחס פרץ שליט"א – שהקריא את מכתב ברכת דודו הגאון הגדול רבי מיכאל
פרץ שנשלח במיוחד ממכסיקו ,ועוד.
בחרדת קודש ובשירה אדירה קיבלו ציבור בני התורה את פני מרן שר התורה זקן גאוני מרוקו בימינו ,רבינו הגדול הגאון האדיר רבינו יהושע מאמאן שליט"א  -ר"ב ואב"ד
מראכש וצפרו שבמרוקו מלפנים ובעל העמק יהושע ,אשר הביע את שמחתו הרבה על יוזמת הקמת האיגוד ופעליו ,ואף טרח עד מאוד לעמוד ונשא מדברות קודשו את
המשא המרכזי .לאחר מכן נשא מרן רבינו שליט"א והאציל את ברכת קודשו על ציבור בני התורה.
מיד לאחר מכן – ברגשי קודש ובשירה לכבוד התורה ,קיבלו ציבור בני התורה את פני מרן הראשון לציון הגאון האדיר רבי שלמה משה עמאר שליט"א ,אשר אף הוא הביע
את שמחתו הרבה על פעילות האיגוד ונשא מדברות קודשו על הווי חיי התורה במרוקו וחשיבות המשכיות ושמירת המסורת המפוארה.
אכן מה נהדר היה מראה מרנן ורבנן שליט"א ,ומה נעים ומרגש היה לראות את הציבור האדיר של בני הישיבות ואברכי הכוללים ,לצד תלמידי חכמים ,יושבים למעלה משלוש
שעות ,כאשר חלקם צובאים בהמוניהם על הפתח ועל חלונות ההיכל ,ושותים בצמא את דברות קודשם של מרנן רבותינו גאוני הדור אדירי התורה שליט"א.
בסיום הכנס חולקו אלפי ספרים מתורת רבותינו ז"ל ,ביניהם שו"ת עמק יהושע למרן רבינו הגדול הגר"י מאמאן שליט"א ,ספרי הגאון הגדול המפורסם רבי מיכאל פרץ
שליט"א ממכסיקו ,ועוד .כמו"כ נערכה מכירת ספרים מוזלת במיוחד מהוצאת הספרים המפוארת "ספורנו" אשר יצירותיה מפארים את שולחנותיהם וספריותיהם של
תופסי התורה בני העדה ומחוצה לה ותופסת בהם מקום נכבד ,ביניהם הסידור החדש והמדוייק "תפילת החדש השלם" ,ספר "מגן אבות"" ,טורי זהב" ועוד ,וגדול היה המעמד
לכבודה של תורה.
"אגרא דבי הילולא – מילי" (ברכות ו):

כמו"כ זכינו לקיים בחודש האחרון סעודת מצוה מפוארת במתכונת ישיבתית ומכובדת ביומא דאשכבתיה דרבי – יומא דהילולא במלאת רל"ה שנים למרנא ורבנא הגאון
הקדוש רבינו דוד בן שמעון זיע"א הידוע בכינויו "הרב צוף דב"ש" .המעמד התקיים בעיה"ק צפת ,במעמד הרבנים הגאונים רבי משה סויסא – מחשובי רבני העיר ,ורבי חיים
אלפסי שליט"א – מהדיר ספרי רבינו הצוף דב"ש .את המעמד הנעימו הנגנים המנוסים חברי התזמורת האנדלוסית – צפת ,ונאה היה המעמד לכבוד רבינו ז"ל.
"וזדים ביד עוסקי תורתך"

כמו"כ זכינו להתכנס יחד כמה מחברי האיגוד ,ביום ראשון ליל ו' דחנוכה בבית מורנו הרב אברהם אסולין שליט"א ,בחברת תלמידי חכמים ופייטנים ,לרגל החג ולרגל מעמד
הוצאת הספר "תהילת שלמה" מתורת הגה"צ רבי שלמה אבורמאד זצוק"ל רבה האחרון של העיר תארודאנת שבמרוקו.

הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א במשא הפתיחה
נראה הגר"ש ביטון שליט"א

הגאון רבי פנחס פרץ שליט"א במשאו

מרן ראש הישיבה שליט"א במשאו ,נראה מרן רבינו שליט"א והגר"י כהן

הגאון הגדול רבי משה אוחנונא במשאו

מרן שליט"א במשא הקודש המרכזי

מרן הראשון לציון שליט"א במשא הקודש

שולחן הנשיאות במעמד ,מימין לשמאל :הג"ר דניאל פרץ ,הג"ר אליהו אלפסי ,הג"ר יוסף רביבו ,הג"ר אליהו כהן ,הרב רפאל מאמאן ,מרן ,מרן הראש"ל ,הג"ר שמעון ביטון ,הג"ר אברהם חפוטא ,הג"ר מסעוד אלחדד

הגאון רבי מסעוד אלחדד שליט"א במשאו

הננו מתכבדים להכריז על פתיחת מבצע

"במשנתם"

תחרות כתיבת חידושי תורה במשנתם
של רבותינו גאוני מרוקו וצפו"א ומנהגיהם,
בין תופסי התורה די בכל אתר ואתר

הגאון רבי משה אליהו בוסו שליט"א במשאו

לאור הפניות הרבות:
ניתן להירשם לקבלת עדכונים מהנעשה בפעילות האיגוד
ולהרשמה לכינוסים הבאים:
250-7415417
"עץ חיים היא למחזיקים בה"

מבין השולחים יזכו שישה הכותבים הנבחרים שיבחרו ע"י
רבותינו חברי הועדה הרוחנית שליט"א

בקרוב עתיד לצאת לאור ספר מהודר המאגד בקרבו את כל משאי מרנן ורבנן
שליט"א בכנסי בני התורה ,כל המעוניין להנציח ולסייע יוכל לפנות לטל' הנ"ל

פרס ראשון:

הודעה משמחת לשוחרי תורת רבותינו
בע"ה ביום חמישי הבעל"ט יתקיים כנס "ערב עיון במשנת רבותינו"
במעמד הגאון האדיר רבי יעקב פרץ שליט"א ראש ישיבת מדרש ספרדי י-ם
בענין ?

₪ 00555
פרס שני:

₪ 00555

המעמד יתקיים אי"ה ביום חמישי ? טבת
בהיכל ביהמ"ד "אור ודרך" רח' בר גיורא פינת הטורים ירושלים .שמעו ותחי נפשכם

מכתב עוז מאת הגאון הגדול
רבי מיכאל פרץ שליט"א

פרס שלישי:

ארבעה מלגות בסכום ₪ 055

תקנון המבצע:
 הכתיבה תיסוב בעניני המנהגים או במשנת רבותינו גאוני מרוקו וצפו"א
 אין לשלוח צילומים מתוך חיבורים שיצאו לאור ,אף לא על ידי המחבר
 יש לשלוח בין ב' דפי פוליו עד ח' דפים
 אין המערכת אחראית על הכתבים ,מומלץ לשלוח עותק

את החבורות ניתן לשלוח עד ליום ר"ח אדר תשע"ה
לכתובת הנהלת האיגוד :בעלי התוספות  9/9אלעד

לציין עבור תחרות כתיבת חידו"ת
מעמד חלוקת המילגות יתקיים בע"ה בבין הזמנים ניסן הבעל"ט
במעמד מרנן ורבנן אדירי התורה שליט"א ,פרטים בהמשך
בברכת התורה
הנהלת איגוד בני התורה יוצאי מרוקו וצפו"א
20 - 8271009 . 250-7415417
ת"ד אלקטרוניa0527145147@gmail.com :

שנשלח במיוחד לכבוד הכנס השנתי הגדול בירושלים

מיכאל פרץ

רב ור"מ ק"ק "טוב"
מח"ס אהלי שם על התנ"ך ,משניות ,על הש"ס ,על תורת רע"א ועל השו"ע ועוד
בס"ד נר א' של חנוכה תשע"ה לפ"ק עי"ת מקסיקו יע"א

מכתב ברכה
לכל הקהל הקדוש בני התורה המתכנסים בכנס של חיזוק בירושלים עיה"ק
תובב"א.
אבא בזה בדברי ברכה באהבה רבה לכינוס חשוב ומרומם זה ,שמגמתו
ומטרתו לחזק ולרומם תלמידי חכמים ובני ישיבות יוצאי מרוקו וצפון אפריקה
ולהתעודד להמשיך מסורת אבות וללמוד ולעסוק בתורתם ובמשנתם הגדולה
של גדולי עולם יוצאי ארצות המערב נ"ע למען לא תשתכח תורתם הגדולה
הרחבה מיני ים שעסקו בה בטהרה ובמסירות נפש במשך מאות שנים
ותישמר יראת ד' הכנה שהיתה חופפת כל מעשיהם ויזכרו מדותיהם
האציליות שבלטו בכל דרכיהם ,ונזכה להמשיך ולראות תלמידי חכמים וגדולי
תורה הממשיכים בדרכם הקדושה הסלולה מימות עולם.
יבורך מפי עליון הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א מח"ס תורת אימך המנהל
ועוסק במסירות רבה באיגוד חשוב זה העומד בנשיאותו של עטרת ראשינו
זקן רבני המערב סבא דמשפטים כמוהר"ר יהושע מאמאן שליט"א ,יאריך
השי"ת ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
יה"ר שיתרבה כבוד שמים וכבוד התורה הקדושה על ידי כינוס זה וחפץ ד'
בידכם יצלח.
בברכת התורה

