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 /

מפי אומרם  /א

תיעוד הווי הישיבות במרוקו מתוך כתבי רבותינו
דרכי הישיבות בדרום מרוקו ובמרכזה
והשוני שביניהן

"...יום לימודים ארוך שהחל עם אמירת תיקון חצות טבילה בבאר מים חיים,
תפילת שחרית אות באות תיבה בתיבה עם הנץ החמה ,קריאת חק לישראל
דבר יום ביומו ,מזמורי תהלים וטעימת פת שחרית .ולאחר מכן החלו סדרי
הלימודים בגמרא ,וכך למדו :כיסו את פירוש רש"י ותוספות בניירות
ואדמו"ר (מרן יש"א ברכה) קורא את הגמרא ומפרשה כפי הבנתו הראשונה
שהבין בשעת הקריאה וכל אחד מהתלמידים רשאי להקשות ולפלפל על
דבריו ,לאחר מכן מסתכלים בפירוש רש"י והתוספות והמפרשים לראות אם
הבנתם היתה נכונה .זאת היתה שיטת לימודו של מורו ורבו הנ"ל (מרן
הגה"ק רבי משה אתורג'מאן זיע"א) {ובשאר מקומות המערב הפנימי} ,כדי
לחדד את התלמידים להוציא את שכלם מהכח אל הפועל ולהרגילם
להעמיק בעיון ולא ללמוד בגירסא בעלמא ,חוזר עמהם שוב את הגמרא עם
פירש"י תוספות ומהרש"א דיבור דיבור ומעולם לא דילג על איזה דיבור
ברש"י או תוספות עד שיפרשוהו היטב היטב בטוב טעם ודעת ,אחרי
הצהריים למדו ארבעה טורים לפי הסדר ,אורח חיים יורה דעה אבן העזר
חושן משפט הלכה למעשה ,ולאחר יום לימודים ארוך זה שהיה מסתיים
בשעת מנחה וערבית למדו ספרי מוסר וספרי יראים כגון ראשית חכמה,
שבט מוסר ,פלא יועץ וכיוצא ורבינו משה (אתורג'מאן) מחדיר בהם יראת
שמים טהורה לקיים דברי רז"ל באבות כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
חכמתו מתקיימת".
(הגה"צ רבי דוד יהודיוף זצוק"ל" ,הסבא קדישא" תולדות חותנו גאון ישראל
וקדושו מרן בבא סאלי זי"ע פ"ב עמו' ל"ה)

"עיר המהוללה עיר ואם בישראל בתורה וביראת שמים מרויקוס שקורים
לה בלשון ישמעאל מראכש יע"א מגודלים מנעוריהם ביראת א'לדים
שלמים וכן רבים בידי התורה מחזיקים ,ידם רמה בעבודת האל בכח ואל,
כולם אנשים צדיקים ותלמוד תורה כנגד כולם בייתר שאת כיד ה' הטובה
עליהם ,והדברים עתיקין בפילפולא חריפתא בש"ס ובכל הפוסקים,
והמפורסמות אינן צריכות ראיה ,וכל יודעיו יעידון יגידון שאין תורה כתורת
מראכש" ,יעו"ש.
(מרן הגה"ק רבי מרדכי עטיה זי"ע בהקדמת ס' מור דרור איזמיר ת"ץ)

"בעי"ת מראכש ,עיר גדולה ומפורסמת של ת"ח גדולים וצדיקים שעמלו
בתוה"ק יומם ולילה בסוגיות הש"ס בעיון רב בדברי רש"י והתוס' ,בשטמ"ק,
המהרש"א והמהר"ם שיף והפנ"י ,הגרע"א ,מגן גיבורים ,קול מבשר ועבודת
הלוי ועוד ,ולזה הקדישו כל ימי חייהם באהבת התורה שיקדה בליבם ויראת
שמים טהורה תום לב וענוה"
(הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא שליט"א ,יליד מראכש ,בהקדמת ס' מערכי לב)

מעניני דיומא /
ענינים העומדים על הפרק במשנת רבותינו
תורה ועבודה
דברי מרן הגה"ק רבינו חיים בן עטר זי"ע  -תשובה לאותם המרננים אחר
בני התורה שיש להם לעסוק קצת במסחר ולא להיות כ'נטל' ,עפ"ל:
"ואני הצעיר כי לא דבר החכם אלא בזמנם שהיה להם דעת זך ורוב
תורה ,לזה יותר טוב ליהנות מיגיעו ,מה שאין כן בזמננו כי נתמעטו
הדעות והלוואי ואולי ילמד כל היום וכל הלילה ויוכל להשיג לידע
ולהבין בתורה ולידע כל דיני התורה הצריכים ,ונתמעטה התורה
והלומדים ,פשיטא כי יודה ויאמר החכם דהאידנא למוד כל היום
ויסתפק וטוב לתרויהו ,דאי לא תימא הכי אין טוב לגם אחד מהם ,לזה
הוא יותר טוב לו היום ללמוד כל היום ביזה אופן שהיה וטוב לעולם".
(חפץ ה' ברכות ח).

מתוך משאי מרנן שליט"א בכנסי בני התורה

משא הגאון הגדול רבי משה אליעזר עבדלחק שליט"א
ראש ישיבת 'פתח הדביר' ב"ש ומח"ס ידי עלמא ושא"ס

ברשות כבוד הרבנים הגאונים היושבים בשולחן הנשיאות ,ברשות כל הקהל הקדוש ,התכנסנו כאן
הערב ע"מ להתחזק בשמירת במסורת המפוארת המסורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ זיע"א ,ומהיות
טוב אשתדל להקיף בסקירה כללית מאוד על הווי הישיבות והנהגות לימודם במרוקו וגדוליה בכל
הדורות.
ידועים מכל היו חכמי מראקש ,שיצא שמם לתהילה בעיונם המבעית וחריפותם הנפלאה ,יחד עם
ענוותם הטהורה .הגאון רבי מרדכי ב"ר יצחק עטיה זיע"א בעל המור דרור כותב בהקדמתו שלמד
תורה מפי ג' רבנים גדולים שבדורו ,הראשון הינו הגאון רבי יצחק דלויה ,השני הגאון רבי שלמה עמאר
(אותו מביא מרן החיד"א בתרי דוכתי במחזיק ברכה יו"ד סי' ס"ט ובסי' רי"ד כיעו"ש) ,והגאון רבי
אברהם אזולאי זי"ע .המור דרור הנז' בהקדמתו כותב בזה"ל" :עיר המהוללה עיר ואם בישראל בתורה
וביראת שמים מרויקוס שקורים לה בלשון ישמעאל מראכש יע"א מגודלים מנעוריהם ביראת א'לדים
שלמים וכן רבים בידי התורה מחזיקים ,ידם רמה בעבודת האל בכח ואל ,כולם אנשים צדיקים ותלמוד
תורה כנגד כולם ביתר שאת כיד ה' הטובה עליהם ,והדברים עתיקין בפילפולא חריפתא בש"ס ובכל
הפוסקים ,והמפורסמות אינן צריכות ראיה ,וכל יודעיו יעידון יגידון שאין תורה כתורת מראכש" ,עכ"ל,
פלא פלאות ,וכן הוה עד דור אחרון.
בדור שלפנינו היו שלושה גדולי הדור במרוקו אשר נודעו בגדולתם המבהילה ,הלא הם הגאון רבי רפאל
אנקאוה (המרפ"א שנודע בכינויו "המלאך רפאל" ,ששימש כרבה הראשי הראשון של מרוקו בפועל),
הגאון רבי מסעוד הכהן (מתאפילאלת ולימים שימש כרבה של תימושנת) והגאון רבי דוד הכהן סקלי
זי"ע (בעל הקרית חנה דוד ,לדוד ברוך ,קרן לדוד ועושא"ס) ,אשר היו כולם חכמים גדולים בנגלה
ובנסתר שהעניקו חמה בקומתם.
סיפר לי פעם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ר"י פורת יוסף על מורו ורבו רב רבנן הגאון רבי עזרא עטייה
זצ"ל שישב פ"א ולמד עם הראב"ד הגאון האדיר רבי יוסף ידיד זצוק"ל והתקשו בסוגיא ולא מצאו
פתרון מניח את הדעת .הגר"י ידיד זצ"ל היה ידו כבקי גדול והיה מעיין תמיד רק בספרי הראשונים,
ולפיכך נמנע הגר"ע לפתוח ספרי אחרונים .לאחמ"כ עיין הגר"ע זצ"ל בביתו בספה"ק "פעמוני זהב"
של רבי רפאל אנקאוה זיע"א ומצא שם את שאהבה נפשו ,פירוש נפלא באותו עניין ממש .אח"כ
כשנפגש הגר"ע עם הגר"י ידיד א"ל שמצא פירוש נאה ומתקבל והציעו בפניו ואכן כששמעו הגר"י
נחה דעתו .הגר"ע הודיעו אח"כ שראה זאת בספרו של המרפ"א ,ומיד פקד הגר"י ידיד להביא את
הספר לפניו ,וכשהביאוהו נישקו ומאז לא זזה ידו מחבבו ,והיה מהיחידים שבספרי האחרונים שהי'
מעיין בו (ובגירסא אחרת מספרים שתלמידיו של הגר"ע עטיה הביאו הספר אליו ומאז לא זזה ידו
מהספר הנז') כמו"כ בדור שלפנינו היו הגאון מהר"י ן' וואליד (עליו יעויין בשו"ת רב פעלים להגרי"ח
בעל הבא"ח זיע"א הלשונות המופלגים שמכנהו וכידוע לא היה הבא"ח מרבה בתארים כלל ויעו"ש),
הגאון רבי שאול ן' דנאן (זקנו של הג"ר שאול ן' דנאן בעל ההגם שאול) ,והגאון רבי יעקב בטאן זי"ע,
וכן הלאה בכל התקופות כולן ,וכל זה כמובן מלבד המשפחות הידועות שהיוו שושלת של גאוני עולם
ושאר החכמים שמספרם מעורר השתאות לנוכח מדינות רבות אחרות.
נחזור לעניננו ,רבינו המור דרור זצ"ל הגיע לעיר איזמיר שבתורכיה (עליה מעיד בגודלו רבינו חיים
פלאג'י זצ"ל בכף החיים סי' כ' שלא היה בה מבוי ללא ישיבה ובית מלא ספרים) ושם ראו את עיונו
וחריפותו ומיד מינוהו שילמד את חכמי אותו מקום ...רק מכיון שלא ידע את שפתם לפיכך היה כותב
הכל ע"ג לוח בלשון הקודש .לימים היוה אותו לוח את הספר המפורסם "מור דרור" ...בענוותו לא חשב
כלל לכתוב ספר ורק כיון שכבר נכתב הוציאו לאור עולם .כך היו רוב ככל גדולי מרוקו אשר
בענוותנותם הגדולה לא הירבו לכתוב ספרים ,ורק מהנשארים בידינו היום יכולים אנו מעט להבין את
עוצמת גדלותם ורוממותם הנשגבה שלא היה לה אח וריע.
עוד מעלה עצומה שהתברכו בה רבותינו גאוני מרוקו היתה – הקדושה ,גינוני קדושתם ופרישותם היו
גבוהים מהשגת אנוש כמעט ,מסופר על הגאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל מקדושי ואדירי התורה שחיו
בארצות אשכנז לפני כשלוש מאות שנים ,שהיה שולח את שאלותיו וספיקותיו להגאון בעל החתם
סופר זצ"ל ,וכששאלוהו תלמידיו מה ראה על ככה בעוד שהוא לכשעצמו גדול ויכול לפסוק לבדו,
השיבם הרב זי"ע בענוותו "החת"ס מלבד גאונותו ידוע הוא גם בקדושתו ,וכיון שכך מכוון הוא לאמיתה
של תורה" ...בינו נא זאת.
למה אני מספר את כל זה ,בכדי שנדע ,שנבין שכל מנהגינו נהגו בהם גאוני עולם ,ומי יכול לערער
עליהם .ידוע מש"כ מהרי"ק שאין בזמננו (היינו זמנו לפני כמאתיים ושמונים שנה) חכם שיכול לבטל
מנהג ,ועל אחת כמה וכמה מנהגים שנהגו בהם אדירי התורה בכל הדורות ולמפורסמות אי"צ ראיה.
אנו שומעים לצערנו פעמים רבות "שמא נעשה התרה ונבטל מנהג פלוני" ,דעו לכם ,דעת מרן הב"י
שזה איסור גמור ,בשו"ע ביו"ד סי' רי"ד מביא פלוגתת הרא"ש והרשב"א ,דעת הרא"ש דשרי להתיר
נדר שננדר לסייג ומאידך הרשב"א פליג וס"ל שגם נדר של סייג אין להתירו ,ומרן הב"י פסק בסתם
בשיטת הרא"ש ובי"א בשיטת הרשב"א ,ובסעי' ב' כתב השו"ע על המחלוקת הנ"ל  -במה דברים
אמורים ,בחומרא שקיבל אחד על עצמו ,אבל דברים שקיבלו אבותיו אי אפשר להתירם .וכ"ה שיטת
הריב"ש ועוד וזוהי הדיעה הרווחת ברוב הפוסקים (ודלא כהפר"ח בסי' תע"ג עפ"ד הירושלמי כיעו"ש,
ויעו"ע בערוה"ש סי' רי"ד שמבאר את דברי הירושלמי אחרת ואכמ"ל).
זאת ועוד ,שאם מבקשים אנו לילך בדרכי אבותינו הקדושים וכאומרם ז"ל "חייב אדם לומר מתי יגיעו
מעשי למעשי אבותי" ,הערובה לכך היא שמירת מנהגיהם ,שעי"כ אנו דבקים בדרכיהם והנהגותיהם
בקודש ,וה' יזכנו לילך בדרכי רבותינו ליראה אותו ית' ולעובדו בלבב שלם.

מפי אומרם  /ב

מתוך משאי מרנן שליט"א בכנסי בני התורה שע"י האיגוד ברחבי הארץ
משא הגאון רבי אליעזר תורג'מאן שליט"א
מנהל רוחני ומשגיח בישיבת באר התלמוד י-ם
שנישא במעמד כנס בני התורה בירושלים סו"ז חורף תשע"ד במעמד מרנן ורבנן

איתא בגמ' יבמות (קט ):דתניא ר' יוסי אומר כל האומר אין לו תורה ,אין לו תורה .אין לו תורה
פשיטא ,אלא כל האומר אין לו אלא תורה ,אין לו אלא תורה .הא נמי פשיטא ,אלא דאפי' תורה
אין לו ,מ"ט ,א"ר פפא אמר קרא "ולמדתם ועשיתם" ,כל שחשנו בעשיה ישנו בלימוד וכל שאינו
בעשייה אינו בלימודה ,ואבע"א לעולם כדקאמרת מעיקרא כל האומר אין לו אלא תורה אין לו
אלא תו;רה ,ודקאמרת הא נמי פשיטא לא צריכא דא מגמר לאחריני ואזלי ועבדי ,מהו דתימא
אית ליה אגרא לדידיה קמ"ל ,ופירש"י כל האומר אין לו אלא תורה ,ואין מקיים .אפי' תורה אין
לו ,אפי' שכר לימוד אין לו .וכתב המהר"ל בחידושי אגדות (שם) כל שאינו בעשיה וכו' ,מדברי
רש"י ז"ל נראה שאינו מקיים ועובר עבירה ח"ו וכו' ,דבר זה צריך לומר ,רק פירושו שהוא מרחיק
עצמו מעשיית המצוה ואם יש לו לעשות סוכה אומר לאחר שיעשה אותה ,אע"ג שאין מבטל
מלימודו ,אינו מדקדק על זה רק כי כל כוונתו על התורה ,וזה אין לו לעשות שאין נחשב התורה
אצלו בפועל כי ע"י השכל שהוא לומד תורה אין התורה בפועל ,ולכך כתיב "ולמדתם ועשיתם"
(דברים ה') כל שישנו בעשיה ישנו בלימוד ואם אינו בעשיה אינו בלימוד ,וכל זה מן הטעם
שאמרנו כי ע"י עשיית המצוה אז התורה אצלו בפועל לא כאשר למד בשכלו בלבד ,ואפי' אם
מלמד לאחרים ואחרים עושים ,עם כל זה לא נחשב ,כי התורה אצלו רק כאשר במעשה היא
אצלו ולא ע"י אחרים ,עכ"ל .ומבואר לן מדבריו דעיקר תכלית לימוד התורה היא שאדם יעשה
בעצמו את המצוות ולא ע"י אחרים וכמ"ש שאם יש בידו לעשות סוכה אומר לאחר שיעשה
אותה זה אפי' שכר לימוד אין לו ואע"ג שכל כוונתו ע"מ שלא לבטל מלימודו ,ואפי' מלמד
לאחרים ואחרים עושים אינו מקבל שכר ע"י כך אלא דוקא כאשר אצלו התורה היא במעשה
ולא ע"י אחרים .ובפ' בחוקותי נאמר (כ"ו ,ג') "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו – ועשיתם
אותם" .וצ"ל מדוע נאמר "ואת מצותי" ,הא הול"ל "אם בחוקותי תלכו ומצוותי תשמרו" וגו',
ומדוע נאמרה תיבת "את" .ונראה דאתי לאשמועינן אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה,
ויבא אדם ויאמר אין לו אלא תורה היינו שאינו רוצה לבטל מלימודו ויקיים המצוות בעשייתם
ע"י אחרים ע"ז נאמר "ואת" מצוותי תשמרו ועשיתם אותם לרבות דאע"ג שכל כוונתו מחמת
שאינו רוצה לבטל מלימודו מ"מ עיקר התכלית בלימוד ועמל התורה היא העשיה בעצמו ולא
ע"י אחרים אלא "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" ,אתם בעצמכם תעשום ,וכדכתב רש"י
היו עמלים בתורה ע"מ לשמור ולקיים כמ"ש ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם (דברים ה' ,א')
כלומר דתכלית העמל בתורה הוא ע"מ לשמור ולקיים בעצמו ובגופו .ובפ' ויקהל (שמות ל"ח,
י"א) נאמר "ווי העמודים וחשוקיהם כסף" ,וכתב הגאון רבי ברוך אברהם טולידאנו זצ"ל (מחכמי
מקנאס) בספר אמרי ברוך לבאר בדרך רמז דהקדים דברי התנא באבות (א' ,ג') על שלשה
דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה על גמ"ח ,ותורה נקט בלא וא"ו ובעל השאר נקט,
ובא ללמדנו שלא יאמר אדם די לי בלימוד תורה לחוד ,או די לי בעסק בגמ"ח לזולת ,לכך כתב
"ועל" ,היינו שצריך את שלושתם גם יחד .וכן אמרו במגילה (לב ).כל האוחז ס"ת ערום נקבר
ערום ,ופי' בזה כל האוחז ס"ת ערום דהיינו שרצונו לאחוז רק בספר התורה כלומר שלא יתעסק
אלא בלימוד תורה בלבד ,אבל לא במלבושיו שהם המצוות הכתובות בו ,הרי זה נקבר ערום היינו
שהולך לקברו ערום שאפי' שכר הלימוד אין לו .וזה רמז באומרו "ווי העמודים וחשוקיהם כסף",
דהיינו ג' דברים האלו לשלושתם יהיה חושק וכוסף לקיים את כולם יחד ואין די בא' או בב' בלבד,
עכ"ד.
וכן ראינו בגדולי מרוקו שהשתלמו בג' עמודים אלו בתורה ובעבודת ה' ובגמ"ח ,סיפר מרן הג"ר
יוסף משאש זצ"ל בשם הגאון רבי שמואל טולידאנו זצוק"ל ,על הגה"ק רבי משה מאימראן זי"ע
( בהקדמתו לספר חיי משה עמ"ס ב"מ שחיבר רבינו משה מאימראן בעיון עמוק בכל דיבור
ודיבור ברש"י ובתוס') ,שביום חמישי הלך הגה"ק המחבר זצ"ל לקנות בשר לשבת מהקצב
הרגיל אצלו ,ומצאו יושב ובוכה .לשאלתו מהי סיבת בכיו ,השיבו הקצב ששתי פרותיו אשר קנה
לשוחטם לכבוד שבת בכסף שלוה מאחרים נמצאו טריפה .הרב התבונן היטב בבשר הפרות
השחוטות בכל אבריהן ושאל את הקצב מי הוא השוחט שהטריפן ,השיבו שו"ב פלוני .מיד הלך
הרב וכינס את חכמי העיר וביקש מהם לשלוח אחר אותו שו"ב לחוקרו ולדורשו היטב מהן
הטריפות שמצא בפרותיו של אותו קצב .חכמי העיר ,בהכירם את גדולת וקדושת רבי משה
שאלוהו מה ראה הרב בבשר הפרות ,והשיבם הרב "ראיתי קדושת השבת החופפת עליהן ,ולבי
אמר לי שאותו השו"ב רצה לנקום מהקצב בגלל בצע כסף" .ואכן כך הוה ששלחו לאותו שוחט
וחקרוהו ומצאו מהפך דבריו ,פעם כך ופעם כך ,ופניו משתנות .או אז השביעוהו לומר האמת
לאמיתה והשיבם כדברי הרב ממש כי בכדי לנקום בקצב הטריף הבהמות ,ויהי לפלא .הרי רואים
אנו מה שהגיעו בכח עמל תורתם ומידותיהם הטהורות שלא נח הרב ולא שקט עדי ישוב לב
הקצב.
"על התורה" – כתב המאירי במשלי (ח' ,ל"ד) לבאר מאי דכתיב "אשרי אדם שומע לי לשקוד
ע ל דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי" ,וז"ל :אמנם ייעד לשומע שהוא צריך שקידה ,ר"ל
התמדת העיון ,והוא אומרו שבכלל קבלת דבריה (כלומר בכלל קבלת התורה) הוא לשקוד על
דלתותיה ולשמור מזוזות פתחיה יום יום ,והשמיעה בכל אלו המקראות לשון קבלה כמו
"שמעני" (בראשית כ"ג ,י"ג) וימשע אליה אלקים (שם כ' ,ל"ב) .והצורך בהתמדת הלימוד פירוש
זולתי ,כי שאר המלאכות אין החלק מהן תלוי באחר ,שאם הוא עושה מלאכה ראויה לעשרה
ימים הנה בראשון נשלמה עשירית המלאכה ,ואם יבטל קצת זמן מ"מ כל אשר ישוב עליה ומצא
העשירית עשוי לא יצטרך לחזור .אבל התורה אם יפסיק בה ויבטל זמן הכל נשכח ,וכן שאם
תיעד זמן בלימוד החכמה על דרך שאמרו בברייתא של אבות (אדר"נ כ"ד ,ו') יכול אדם ללמד
תורה בעשר שנים ,לא תחשוב שהחלק העשירי ממנה ולמד בשנה ראשונה ,אבל בראשונה ישיג
מעט ובשניה כפליים ,וכל עוד שיתעסק בה תקל הבנתו וימצא לפניו נתיב החכמה דרך סלולה
ויפה לו שעה אחת מאורך זמן בהתחלה ומתוך כך כל אשר ימעט בשקידה יפסיד מה שאין בו
שיעור ,ומה שאינו ניתן להשיבו .עכ"ל.
וסיפר אברך ת"ח שהזדמן פעם לביתו של מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל וראהו שוכב על
מיטתו ומטפחת קשורה לו בראשו מחמת כאבים נוראים שסבל הרב ואעפ"כ למד בעיון,
ולשאלת דאגתו של האברך למצבו של הרב השיבו מרן זצ"ל שהוא עוסק בחיבורו על הרמב"ם
שנקרא בשם "בית שמש" וא"ל שעל חיבור זה הקיא כביכול את כל אשר ינק משדי אימו ,בינו
נא זאת.
וסיפר לי ידי"נ הרב מאיר זגורי שליט"א שאביו היה נוהג בכל שנה לערוך סעודת הילולא לכבוד
התנא ר"מ בעה"נ והיה מזמין ת"ח גדולים לסעודה וביניהם מרן הגר"ש משאש זצוק"ל ,ואף
לאחר שאביו נפטר לבית עולמו אימו האלמנה המשיכה בעריכת ההילולא והגר"ש משאש היה
מגיע כל שנה כמסורת .והנה בשנתו האחרונה לחייו של מרן זצ"ל היה היה הרב חלוש עד מאוד
ולא היה יוצא לאירועים וכנסים וכדו' ,אימו של הר' הנז' ביקשה מבנה ר' מאיר להתקשר למרן
זצ"ל ולהזמינו לסעודת ההילולא .התקשר ר"מ זגורי למרן רבינו זצ"ל וביקש להזמינו לסעודה
כנהוג ,אך הרב השיבו שלרוב צערו לא יוכל להגיע מפאת מצב בריאותו וחולשתו .העביר הרב
זגורי לאימו את דברי מרן ולהפתעתו השיבתו אימו "אינך יודע להזמין כראוי" ...התקשרה
האלמנה בעצמה למרן רבינו זצ"ל להזמינו ואכן למרבה ההפתעה נענה מרן זצ"ל וטרח להגיע
לסעודת ההילולא כמידי שנה בשנה .בעת הסעודה לאחר שהופיע מרן זי"ע ניגש אליו הרב זגורי
וסח את פלי אתו באוזניו מדוע ראה לנכון לשנות דעתו ולטרוח לבוא ,השיבו מרן זצ"ל
"כשהאלמנה התקשרה הרי ממילא שאין ברשותי שלא להיענות לבקשתה ,הרי כבר נאמר
באיוב (כ"ט ,י"ג) "ולב אלמנה ארנין" ,ולא מלאני ליבי לסרב לבקשתה.
"ועל העבודה" – זוהי תפילה ,וכתב החזו"א באגרותיו (ח"א ב') :ועל כולם הקנינים שאם לא עשה
קנין לא קנה ,העיקר להתרגל בזכירת האמונה שהכל בידי שמים ,גם הצלחת הלימוד ועליה
ביראה ,וחביבין ישראל שאין צריכין שליח ,וכל בר נש בכוחו למצוא טוב ,ע"י תפילה ,וה' מתאוה
כביכול לתפילתן של צדיקים .התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם ,וכל שישים האדם מבטחו בו
ית' כן יעלה וכן יצליח ,וישמר מכל דבר המפסיד את הלימוד האמיתי ,הלימוד והתפילה קשורים
זב"ז ,עמל הלימוד עוזר לאור התפילה ,והפילה עוזרת את הלימוד .תפילה בבחינת רבע מרחיקה
את הלימוד ,והלימוד בעצלתיים מונע תפילה ,כמובן הדבר רב העמל וכביר ימים ,עכ"ל .וה' יזכנו
לילך בדרכי רבותינו ולהתמיד בעסק התורה ,בעמל וביראה ,אכי"ר.

דבר האיגוד
אמר ר' פרנך אמר ר' יוחנן כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין
תורה פוסקת מזרעו לעולם שנאמר (ישעיה נ"ט ,כ"א) ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי
זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקב''ה אני ערב לך בדבר זה מאי
מעתה ועד עולם אמר ר' ירמיה מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה (ב"מ פה).

ב"ה עדים אנו בדורנו אנו לראות בשגשוג עולם התורה בכלל ובקרב בני עדתנו בפרט ,בחורי חמד
ואברכים תלמידי חכמים המפארים את היכלי הישיבות הקדושות והכוללים ,בכמות ובאיכות,
וגדולי תורה הממשיכים את דרכם הסלולה של אבוה"ק מצוקי ארץ זיע"א המסורה בידינו מדור
דור.
הן תהילות להשי"ת זכינו ליתן כוח ביטוי לשגשוג פורח ומלבב זה ,ע"י הקמת "איגוד בני התורה",
אשר ליכד ואיחד את בני הישיבות והכוללים סביב מורשתנו המפוארת ,תוך שימת דגש על חשיבות
ואמיתות הדברים והמנהגים ללא כחל ושרק כיאה וכיאות ,לאור תורת רבותינו זצוק"ל ושליט"א
אשר לאורם אנו הולכים ובנתיבותיהם אנו צועדים.
בשבח והודאה וברגשי גיל שמחים אנו לעמוד בפתחו של הביטאון השלישי ,אשר מאגד ומאחד
בקירבו שיחות מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שנאמרו במסגרת כנסי בני התורה,
ליקוטים מדברי רבותינו זצ"ל לחיזוק בתורה ויראה ,ועוד .אכן מה נהדר ,מפעים ומרגש ,לראות את
הדברים עולים על מזבח הדפוס ובטוחים אנו שיוסיפו לכאו"א חיזוק ועידוד בדרכי השי"ת.
מזמור לתודה ני שא בחרדת קודש למרנן רבותינו מאירי נתיבותינו שליט"א ,ועל צבאם מרן הגאון
האדיר ציס"ע משיירי כנה"ג ,גדול דייני וזקן חכמי מרוקו ,רבינו הגדול בעל העמק יהושוע שליט"א,
נשיא האיגוד ,ועימו הגאונים הגדולים חברי הועדה הרוחנית שליט"א אשר הם לנו לעיניים .יה"ר
שימים על ימי מלך יוסיף ה' שנותיהם מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא אכי"ר.
והברכה אחת היא ליוזם ומייסד איגוד נפלא וחשוב זה ,ה"ה הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א,
הוא הגבר הוקם על להקים יד ושם לתורת רבוה"ק בקרב בני הישיבות אשר התורה היא נחלתם,
מתוך מסי"נ גדולה ועצומה .יהא רעוא שכה יתן וכה יוסיף להגביר חילים לתורה ,להגדילה
ולהאדירה אכי"ר.
הן למעלה משבעה חדשים תמימים חלפו עברו ,תמו גם ספו זה מכבר ,מעת יום היווסד האיגוד
בירחא שבט תשע"ד ,ותהילות לא'ל יתברך רבו פעילויות האיגוד למעלה ראש ,בכנסי בני תורה,
בההדרת תורת רבותינו זיע"א ,בהקמת מכון נפלא שנתן ויתן מענה והדר אמיתי לספרי רבותינו
שעד עתה לא ראו אור כראוי להם ,בשיעורים בקרב עמלי תורה ,במעמדי הילולות הצדיקים
הנערכים כיאה וכיאות לתופסי תורה אשר הם הם המשכיות תורת רבותינו זי"ע ,בכנסי גיבוש
ואיחוד בני הישיבות ואברכי הכוללים בזמנים מיוחדים ,ועוד ועוד.
ב"ה לאחר כל זאת הוחלט בעצת מרנן רבותינו ראשי הישיבות והגאונים חברי הועדה הרוחנית
שליט"א ליתן ביטוי לפעילות האיגוד ע"י הוצאת ביטאון שיסכם בקצרה ויכלול בתוכו אוגדן של
משאי מרנן ורבנן ,תוך שילוב דברי מוסר וחכמה מכתבי רבותינו זי"ע ,וב"ה לאחר ביטאון הבכורה,
אשר התקבלו במערכת תגובות נלהבות מצד תופסי התורה די בכל אתר ואתר ,עומדים אנו בפתחו
של הגליון הרביעי  ,ובס"ד כמעשינו בראשונה כן מעשינו בשניה ,ותקוותינו שיתן מענה לנדרש
ויתבדרון מיליה בבי מדרשא להרבות ולהגדיל תורה רבותינו ולהאדירה בכרם בית ישראל.
בימים אלו נערכים אנו לקראת המעמד האדיר "כנס בני התורה השנתי" במעמד גדולי התורה
שליט"א ,ואנו תפילה כי נזכה לילך בדרכי אבותינו ועבודת קודשם ,לעבוד את בוראנו ולעשות רצונו
כרצוננו ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים .אמן.
בברכת התורה,
הנהלת האיגוד

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" ,ולמוע 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 .ש .ירושלים

לכבוד מערכת הגליון החשוב "בנתיבות אבותינו" שע"י איגוד בני התורה יוצאי מרוקו.
בראשית דברי אפתח בברכת הנהנין על כנסי בני התורה ,שהתקיימו בשנה האחרונה במעמד גדולי ישראל
שליט"א ובנשיאות זקן חכמי מרוקו מרנא הגר"י מאמאן שליט"א.
בכנסים זכינו לשמוע על עבודת ה' ועמל התורה של אבותינו ורבותינן הקדושים ,ועל צורת הלימוד בישיבות
הקדושות שהיו ברחבי מרוקו די בכל אתר ואתר.
גולת הכותרת היא הילולת הגה"ק חסידא קדישא ופרישא רבינו מאיר אביחצירא זי"ע שהתקיימה במעונו של
הגר"א אסולין שליט"א ,מתוך דברי תורה מענינא דיומא ושירות ותשבחות להשי"ת ,לכבוד הצדיקים ובעל
ההילולא זיע"א.
כעת כשיצא גליון נפלא ומיוחד שמקיף את עולם התורה והישיבות אשר במרוקו ואת גדולת רבוה"ק ,אין ספק
שהגליון יתקבל בברכה בקרב כל תופסי התורה בשמחה ובגילה ,וכפי שראיתי שגליון זה עלה על שולחן מלכים
– מאן מלכי רבנן ,ובהיכלי הכוללים והישיבות ,כשכל בני התורה התרגשו לחזות בנועם הגליון ומחכים לגליון
הבא...
ואחתום במסכת ברכות לראש העורכים הנכבדים ולראש מייסד וראש קהילתנו מו"ר הג"ר אברהם אסולין
שליט"א ,וחפץ ה' בידכם יצלח ,וזכות אבוה"ק תעמוד לכם להמשיך את מפעלכם הכביר בייתר שאת ובייתר
עוז אכי"ר.
ברכת התורה ולומדיה ,מ .צרפתי בית שמש

הודעה משמחת לשוחרי תורת
אבותינו
בע"ה מזמן חורף הבעל"ט
יחלו המבחנים על מנהגי
אבותינו בהיכלי הכוללים
והישיבות
מילגות מכובדותלמצליחים-
[פרטים בגליון הבא בס"ד]

"נגיל ונשיש בזאת התורה"
יום ושמחה וגילה הוא לבני התורה
בצאתו לאור של הספר הנפלא

"ידי עלמא"

חלק שלישי – מתורתו של מו"ר
הגאון הגדול ראש הישיבה הרב
משה אליעזר עבדלחק שליט"א .
ניתן להשיג את הספר במשרדי
הישיבה ובטל' 8850423850

מודעא רבה לאורייתא
ב"ה מהיום ניתן לשמוע ולהוריד
את שיעורי הרה"ג
רבי אברהם אסולין שליט"א
בעניני הלכה ומנהג
בעמדות "קול הלשון" די בכל
אתר ואתר
שמעו ותחי נפשכם

מהנעשה והנשמע

 /סיקור על פעילויות האיגוד ברחבי הארץ בשנה האחרונה
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 .הכנס הראשון – כנס היסוד להקמת האיגוד  -נערך בסו"ז חורף בירושלים,
במעמד מרנן ורבנן :הגאון הגדול רבי אליהו אברג'ל שליט"א – מרא דאתרא ואב"ד בקעה וחבר ביה"ד הגדול ,הגאון רבי משה אוחנונא שליט"א – ראב"ד פתח תקוה מלפנים
וראש ביהמ"ד הגבוה לדיינות תורת משה י-ם ,הגה"צ רבי דניאל פרץ שליט"א – דומ"ץ ורב ביהמ"ד וקהילת ולאשר אמר פ"ת ,הגאון ר' רבי נועם אלון שליט"א – ראש כולל
תורת יששכר י-ם ,הגאון ר' ישראל כהן שליט"א – ראש כולל מרבה תורה בפתח תקוה ,הגאון ר' יוסף חיים אסולין שליט"א – מורה הוראה בבי"ד דמרן הגר"נ קרליץ שליט"א
וראש כולל עטרת ישועה בביתר ,תלמידי חכמים ואישי ציבור.
באותה מתכונת עשירה ומפוארת נערכו עוד כינוסים דומים :הכנס השני נערך במתכונת של "כנס חיזוק" לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן (בכ"ה אדר ב') בהיכל בית
המדרש הגדול והמפואר "דרכי דוד" בעיה"ק ירושלים ת"ו במעמד מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א ,ובראשם :הגאון רבי שלום טולידאנו שליט"א  -מראשי
ישיבת מאור התורה ,הגאון ר' אריאל פחימה שליט"א  -רב דקהילת חניכי הישיבות יוצאי צפון אפריקה רמות י-ם ור"מ דישיבת תורת משה ,הגאון רבי אלעזר נידאם
שליט"א  -מחבר ספרים רבים וראש בית ההוראה דבר הלכה באלעד ובני ברק ועוד ,הגאון הגדול רבי יהודה איטח שליט"א דיין וראש הכולל אהבת שלום י-ם ,הגאון רבי
אלעזר תורג'מאן שליט"א  -משגיח דישיבת באר התלמוד  -יקירי ירושלים ,הרה"ג ר' מאיר אביטבול  -מייסד הספריה ספרדית ומכון אוצרות המגרב ,הג"ר אהרן פרץ -
ראש כולל אור האמת אלעד ובנו של הגאון הגדול הרב מיכאל פרץ שליט"א בעל ה"אהלי שם" ממכסיקו ,ועוד .גדול היה המעמד לכבודה של תורה.
הכינוס השלישי התקיים ביום ה' כ"ב אייר במסגרת "ערב עיון במשנת רבותינו" ,במעמד הגאון הגדול משיירי כנה"ג הגה"צ רבי שמעון ביטון שליט"א  -רב ואב"ד דבית
שמש ומח"ס מלאכת שמעון ושא"ס ,אשר כיהן בעבר כדיין בבתי הדין במרוקו בכלל ובמראכש בפרט יחד עם כ"ק הראב"ד מרן הגה"ק רבי מכלוף אביחצירא זיע"א ,אשר
במהלך הכינוס סיפר הרב שליט"א על הווי הישיבות והנהגת בתי הדין במראכש ואגפיה ,תוך שהוא חורז מעשי רב מהכא להתם ושוזר סיפורים על הנהגות מרנן רבותינו
גדולי התורה זצ"ל אשר חיו ופעלו בזמן זה.
כנס בני התורה החמישי במספר ,התקיים ברוב פאר והדר בעיר הקודש צפת ,וגם בו השתתפו רבנים ואישי ציבור מכל אזור הגליל והסביבה ,ובראשם הגה"ג רבי שלום הלוי
שליט"א  -רבה של קרית שמונה .את הכינוס הנעימו הנגנים המומחים והמנוסים חברי "התזמורת האלא האנלוסית – צפת" ,אשר תרמו במאוד לרגשי החיבור והקישור
למסורת ומורשת אבותינו.
הכנס של חודש תמוז התקיים בבית הכנסת "טוויג" בירושלים במעמד הרבנים :הגאון רבי יוסף פרץ שליט"א מפנמה ראש מכון פי ישרים להדרת כתבי יד לרבותינו ומח"ס
יתן פריו ושא"ס ,הגאון רבי שלמה בירדוגו שליט"א  -ר"מ בישיבת מאור התורה י-ם ,והג"ר דוד פרץ שליט"א  -רב ק"ק בית שמואל בונצואלה שנשא דברים על אורחות
הכפרים ועולם הישיבות במרכאש כפי שקיבל מסבו הגה"צ רבי יוסף פרץ זצוק"ל (מח"ס תהילתו בפי).
בחוה"מ דחג הסוכות התכנסנו יחד עם רבים מחברי האיגוד בסוכה בעיר אשדוד ,שם נערך מעמד שמחת בית השואבה וציון יומא דהילולא להגה"ק רבי כליפא אלמליח זי"ע
 ראב"ד דאולדמנצור שע"י מראכש שבמרוקו – מתוך דברי תורה מתורתו והנהגותיו ושירי קודש .במעמד נכחו ונשאו דברים הרבנים הגאונים הגאון רבי שלמה בן חמושליט"א מחשובי רבני העיר ונכד הצדיק בעל ההילולא ,הגאון רבי דניאל פרץ שליט"א ראש בית המדרש ולאשר אמר פ"ת ,הרה"צ רבי דוד הלוי שליט"א ועוד.
דובב שפתי ישנים

במסגרת המכון לההדרת תורת רבותינו וחקר כתבי ידם ,זכינו ב"ה בשנה האחרונה להוציא לאור מספר ספרים וקונטרסים חשובים ,ביניהם סדרת הקונטרסים "תורת אמך"
על מנהגי מרוקו וצפו"א במעגל השנה – תוך שנערכים אנו לקראת הוצאת הספר הגדול והמקיף לחקר מנהגינו בקודש בכל קהילות מרוקו וצפון אפריקה .כמו"כ יצא לאור
על ידינו בס"ד הקונטרס הנפלא "פניני המידות" על אורחות והנהגות רבותינו בקודש ,כמו"כ ראו אור "דובב שפתי ישנים" ושאר ספרים .כמו"כ נמצאים תחת ידינו כתבי יד
רבים מרבותינו זי"ע אשר בימים אלו עתידים לראות אור בע"ה.
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

בימים האחרונים עלה בידינו בס"ד להתחיל בבניית בית המדרש המפואר שע"י איגוד בני התורה בעיר פתח תקוה ,אשר שם בע"ה מקוים אנו להקים ספריה גדולה ואיכותית
מספרי רבוה"ק זיע"א ועוד.
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל
שבוע לפני חג הפסח שעבר עלינו לטובה ולברכה ,הקמנו בית הוראה  -מענה הלכתי בכל השבוע לקראת חג הפסח ,שאלות בעניני הלכה ומנהג ,ומכירת חמץ ,כמו כן הושתת
קו מענה טלפוני בכל יום שישי בכל עניני הלכה ומנהג .כמו"כ ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב אברהם אסולין שליט"א בעמדות קול הלשון וכן ב'קול מרוקו'050-3131414 :
הלומד על מנת לקיים
זו השנה השלישית שזכינו לאפות מצות כמסורת אבותינו לפי מנהגי יהודי צפון אפריקה  -בעיר אלעד ,בחברת עשרות חברי ק"ק "תפארת מיכאל" שע"י האיגוד,
המשתתפים הגיעו מהדרום ומהמרכז – מירושלים ,פתח תקוה ,אשדוד ,בני ברק ועוד .אנו תפילה שיזכנו ה' להמשיך בהמשך העשייה הברוכה בנהורא מעליא אכי"ר.
ירושלים  .כנס חיזוק

ירושלים  .כנס חיזוק

ירושלים  .כנס חיזוק

ירושלים  .כנס חיזוק

ירושלים.ערב עיון

.

ירושלים  .כנס חיזוק

ירושלים  .כנס היסוד

אשדוד

פתח תקוה

ירושלים  .כנס היסוד

ירושלים.ן ירושלים  .כנס היסוד

ירושלים.ערב עיון עם הגר"ש ביטון ירושלים.ערב עיון עם הגר"ש ביטון

ירושלים  .כנס היסוד

צפת

הננו מתכבדים להזמין את ציבור בני התורה בני הישיבות ואברכי הכוללים למעמד הגדול
"כנס בני התורה השנתי"
במעמד רבותינו גאוני הדור גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א
ובראשם מרנן ורבנן:
מרן שר התורה משיירי כנסת הגדולה
הגאון הגדול רבי יהושע מאמאן שליט"א
מרן פוסק הדור
הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א
הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א
חבר ביה"ד הגדול י-ם

מרן הראשון לציון
הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א
הגאון הגדול רבי חיים שמעון פינטו שליט"א
רב ואב"ד אשדוד

בן לאו"צ הגה"ק רבי משה אהרן פינטו זיע"א

הגאון הגדול רבי אליהו אבירז'ל שליט"א
מרא דאתרא בקעה י-ם וחבר ביה"ד הגדול

הגאון הגדול רבי דוד אביחצירא שליט"א
רב ואב"ד יבנה

הגאון הגדול רבי משה אוחנונא שליט"א
אב"ד פתח תקוה וראש ישיבת תורת שלמה

הגאון הגדול רבי מסעוד אלחדד שליט"א
אב"ד ירושלים

נכד מרן הגה"ק רבי מכלוף אביחצירא זיע"א ראב"ד מראכש

הגאון הגדול רבי משה אליעזר עבדלחק שליט"א
ראש ישיבת פתח הדביר ב"ש ומח"ס ידי עלמא ושא"ס

הרה"ג רבי אברהם אסולין שליט"א
מח"ס תורת אמך ועוד ומייסד האיגוד

הרה"ג רבי אילן גוזל שליט"א

ראש מוסדות ילדי שגיא ויעקב אשדוד

רבנים ואישי ציבור

המעמד יתקיים בע"ה ביום חמישי ג' כסלו תשע"ה
באולמי מוסדות דור ודור רח' בר אילן  87ירושלים בשעה  02:22בדיוק

בברכת התורה
הנהלת איגוד בני התורה יוצאי מרוקו וצפו"א
250-7415417

