
 

 והיא שעמדה לאבותינו ולנו   
כ הרבה הכנות מרובות ומיוחדות כמו “אין חג מבין חגי ישראל שדורש כ

, כבר מלמחרת חג הפורים .  ובמיוחד אצל יהודי המגרב ,  חג הפסח 
מאזאל מא ” :  ופתגם מפורסם בפיהן ,  מתחילות עקרות הבית בהכנות 

כלומר ,  “ ללט עלינא באבא פיסח ‘חתא תכ, דדינא מעא עממי פורים‘פ
 .והנה פלש למחוזנו באבא פסח, טרם גמרנו עם הדוד פורים

ולא היה אף “  מצוות עשה ” היה כעין  ,  סיוד הדירה לפני חג הפסח  
החיטים אוחסנו ,  בעניין הכנת המצה ואפייתה .  בית פטור ממבצע זה 

הוצבה ,  על החדר שבו אוחסנו .  בעליית הגג והוכנסו לתוך כדים 
כן הוכנו .  והכניסה הן לקטנים והן למבוגרים נאסרה בהחלט “ שמירה”

המים .  דליים מלאים מים שנשאבו מהבאר הנמצאת בחצר הבית 
ותחת אור הלבנה כשהם ,  לילה שלם תחת כיפת השמים (  לנו ) הונחו  

 .“חאייאתי-אל”עשוי מבד מיוחד הנקרא , מכוסים בסדין דק מאוד
 כל השכנים והקרובים באו, יום אפיית המצות היה יום חג ממש 

 , ביום זה. בשמחה לעזור ולהשתתף במצוות אפיית המצות
 בעת אפיית . מיוחד“ חמין“המשפחה כיבדה את כל העוזרים ב

וחזרו ,  כאילו היו בבית הכנסת ,  הגברים קראו את ההלל ביחד , המצות
 . (יהדות המגרב)“ בצאת ישראל ממצרים”מספר פעמים על המזמור 
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tiferet.avot1@gmail.com לתרומות ולהפצה, להארות  

. בדורות ההם מנהג ישראל היה נר לרגלינו ,והיא שעמדה לאבותינו ולנו     
 ובימינו עולם עשיר ומגוון של  מנהגים הינו, הימים הראשונים חלפו הלכו למו

על מנהג , ויבנו לנו ערי מסכנות, סורו מדרכיכם קוראים לנו. מזולזל ומדולדל
 ויעננו למען ענותו  , “רעמסס”ועל האחר “ !?מה פתאום”אחד אומרים 

 (.ל“וד)לותם “בסב
ואת עמלנו אלו הבנים העומדים ,  וירא את ענינו ,  לנו ברית אבות ‘  ויזכור ה  

ותמלא ,  ותרבי ותגדלי ,  בדמיך חיי ,  בפרץ ואומרים ליהדות מרוקו בדמיך חיי 
, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא ,  ברוך הוא ,  ברוך המקום . הארץ  אותך

עלינו לחרוט על ,  כולנו יודעים את התורה ,  כולנו נבונים ,  ואפילו כולנו חכמים 
ך”דגלנו את הפסוק  ֶ  .(כב, משלי כג)“ שמע לאביך זה ילֶדָך ואל תבוז כי ָזקנה ִאמ 

הגורם העיקרי להוצאת עלון זה הינו המגמה שפשטה בדורנו לשרש לעקר  
וזאת יש לידע ”( הקדמה)‘ משולחן אבותינו’וכתב בספר . ולנגח את אורחות אבותינו

לכל מי   -כי תורה ציוה לנו משה ומורשה היא לנו  , ברורות שאין משגיחין בבת קול
ויהיה הגדול שבדורו נשגב ורם ככל . ומשים מגמתו לתור אחר האמת, ששם עיונו

, [ ו בערכם ורום מעלתם של גדולי ישראל “ וחלילה להמעיט או לזלזל ח ] שיהיה  
ואין בכוחו לכפות מנהגי הלכה על שומעיו אשר גורמים , אין הוא ריבון על התורה

הרוצים לאחוז בגאון ,  לתלמידי תלמידיהון להשתמש ברודנות כלפי חבריהם 
 .ובדייקנות במנהגי אבותיהם

ולהסיר לזות שפתיים הבזה ,  תהיה התועלת לגלות קושט דבר אמת , כמו כן 
היאך כל מנהג ,  להראות לעין כל יופייה וזיו יקרה ,  למסורת עדתנו המפוארה 
הוא יופייה של ,  והגיוון בהלכה של כל עדה ועדה .  “ נסמך על יסודות איתנים 

נאחל לכל בית ישראל פסח ,  בפרוס עלינו חג הגאולה הבא עלינו לטובה . התורה
 !מתוך חירות ואחדות אמיתית, כשר ושמח

 ‘תפארת אבות’מערכת 

 

 
... הא לחמא עניא בני חורין, בבהילו יצאנו ממצרים    

 כל דצריך ייתי וייכול
 צריך להבין היאך כל אחד ואחד מישראל אומר בנוסח ובסגנון כל  

 וכי אם יש עניים רבים זקוקים בעיר שאין להם היכן   ?  דצריך ייתי וייכול 
 האם אפשר שכולם יבואו אליו כמו שאומר בעל הבית כל הצריך ,  להסב 
 .שמין הסתם אין לו כדי כל מי שצריך, והרי שקר דובר פיו? יבוא

שאם רואים  ,  ואפשר שהדברים נאמרים אצל כל אחד כדי לזרז את הכלל 
שגם מי שיש לו לעצמו במצומצם ואף על פי כן הוא מוכן לתת לדל 

ונמצא .  הרי שאחרים אשר בידם ילמדו ויתנו כפי יכולתם , מהמעט שיש לו
ה ) שהוא בכלל מה שכתוב באבות   ג ,  פרק  ו אחרים  ” (  י יתנ    -יתן 

 אלא   ,  דהיינו שתואר צדיק לא על מה שנותן כי בכך הוא מחוייב ,  “ צדיק  
 .ועל כך מגיע לו תואר צדיק, שמשתדל שעל ידו גם אחרים יתנו   

 ‘אור הטוב’הגדת , במכנאסדיין , רבי אברהם ברוך טולידאנו
 

ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ‘ ויוציאנו ה   
 ובמורא גדול ובאותות ובמופתים

 אין צריך שיהיה דבר   -האות  .  יש לעמוד על ההבדל בין אות ובין מופת         
 הוא דבר זר      -והמופת  .  רק שיהיה סימן אל דבר אחר ,  יוצא מדרך הטבע     
 ‘  אות ’ מה שנתהפך המטה לנחש נקרא אצל ישראל בשם  ,  למשל .  ומפליא         
 וידעו כי הוא יכול לשנות   ‘  כי ישראל האמינו בה .  ‘ מופת ’ ואצל פרעה בשם        
 אבל   .  וזה לא היה אצלם מופת אלא רק אות שמשה הוא השליח ,  את הטבע     
 .יכול לשנות את הטבע זה היה נחשב אצלו למופת‘ פרעה שלא האמין שה  

ועל ‘  המכות שבאו בהתראה נקראו אותות כי היו לאות על מציאות ה , ועל פי זה
 .ומכות כנים שחין וחושך שלא באו בהתראה היו מופת ולא אות. השגחתו ויכולתו

 על התורה‘ כפי אהרן’ספר , במליליארב , רבי אהרן שוקרון
 

, והכיתי כל בכור. אני ולא מלאך, ועברתי בארץ מצרים
אני ולא , להי מצרים אעשה שפטים-ובכל א. אני ולא שרף

 אני הוא ולא אחר, ‘אני ה. שליח

, אני ולא מלאך ’ לבין  ‘  אני הוא ולא אחר ’יש לשאול איזה קשר והתייחסות יש בין 
אני הוא ’למה חזר ואמר ‘ אני ה’כי אם אמר ‘‘ אני ה, אני ולא שליח, אני ולא שרף

 ?‘ולא אחר

. שהשם יתברך הראה את ידו הנפלאה במצרים שלא כנהוג ,  והתשובה לכך 
ל שאין אומה נופלת מלמטה עד שנופל ׂשרה “ שאילו בשאר הגלויות אמרו חז 

על מלכי ” כ כתוב  “ ואח “  על צבא המרום במרום ‘  יפקוד ה ” :  דכתיב ,  מלמעלה 
: דכתיב ,  ואילו במצרים הפיל האומה תחילה והשר לבסוף .  “ האדמה באדמה 

את ׂשרו של   -ופירשו  ?  “ את מצרים ” ל מהו  “ודרשו חז, “וירא ישראל את מצרים”
והכוונה לכך שישראל ראו , “וירא ישראל את היד הגדולה”: כ נאמר“ואח, מצרים

, שהפיל האומה בעוד השר קיים ‘  כלומר את החידוש שעשה ה , את היד הגדולה
ויאמינו ” וזהו  .  להודיע לעולם שאין שום ממש בשרים של מעלה והכל כאין נגדו 

ובכל א” ולבסוף נאמר  “ ועברתי בארץ מצרים והכיתי כל בכור”ולזה אמר , ‘“בה
 .“ולא אחר‘ כי אני ה”להודיע , “להי מצרים אעשה שפטים-

על התורה ‘ ברית אבות’ספר , במוגאדוררב , רבי אברהם קורייאט                         
 (לצדיקי וחכמי מרוקו -‘ לאילן ריח’דברי התורה מלוקטים מההגדה של פסח )

 יחיא‘ ש ר“סמינר לבנות בקריית יובל ע -‘ אבן ברוך’מוסדות  ל בסיוע“יו
 . מאיר אביטבול‘ ר: להצלחת. 2000552250: ל“בן ברוך הכהן אזוג זצ 
 .אשר בן רחל: נ“לע. גליה בת אילנה. בתשבע בת אורה. דוד פחימה 
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 אלדד הדני והשבטים
 9-סוחר ונוסע במאה ה ,  בקורות ימי עם ישראל מפורסמת דמותו של אלדד הדני 

. וסיפר שמוצאו משבט דן ,  אפריקה ספרד ובבל -שביקר בקהילות שונות בצפון 
למניינם ביקר אלדד הדני בקירואן   888בגיליון הקודם ציינו לכך שבשנת  

 .וריתק את מאזיניו בסיפוריו אודות השבטים האבודים, שבאפריקה הצפונית
 ביקורו בספרד

רוּט ּפְּ ַׁ ן ש  כותב למלך ,  מקורדובה שבספרד שהיה חי כמאה שנה אחריו  חסדאי ִאּבְּ
המתייחס עד לדן בן יעקב ,  ובימי אבותינו נפל אצלנו איש נבון דבר “ :  הכוזרים 
וכל דבר לא ,  והיה מדבר בצחות וקורא שמות לכל דבר בלשון הקודש , ה"אבינו ע

כך קיבלנו מפי יהושע מפי :  ובעמדו לדרוש בהלכות כך היה אומר ,  נעלם ממנו 
היות ובא מהשבטים שגלו ,  ולא הזכיר שום משנה או גמרא ,  ” משה מפי הגבורה 

 .כפי שיבואר להלן, והתנתקו ממרכזי היהדות עוד קודם לחורבן בית ראשון
 עם אנשי קירואן

שכאשר נחלקה מלכות בית דוד ,  את אשר קיבל מאבותיו ,  בבואו לקירואן סיפר 
לשבט דן שהיו גיבורי חיל ואמר להם ,  מלך ישראל ,  לשניים פנה ירבעם בן נבט 

שבט דן סרבו ואמרו לו אין אנו .  קומו ונילחם ברחבעם בן שלמה ואנשי ירושלים 
קמו ועזבו את הארץ והתיישבו להם בָחִוילה הקדומה ,  עושים מלחמה עם אחינו 

שלאחר חורבן ממלכת שומרון ואחרי שעשרת ,  עוד סיפר (.  אפריקה ) בארץ ּכוּש  
 .גד ואשר, נפתלי: הצטרפו לשבט דן עוד שלושה שבטים, השבטים הוגלו

 על השבטים שִעמֹו ועל מלכם
ויש להם זהב ומקנה ,  אלדד סיפר שארבעת השבטים חיים זה בצד זה באחווה 

השבטים הללו נמצאים במלחמה ,  אולם .  וזורעים וקוצרים ויושבים באהלים ,  רב 
ושם מלכם עוזיאל בן מיכאל משבט .  ל בעזרם -והא ,  מתמדת עם שבע מלכי ּכוּש 

וקוראים בקול כולם יחד ,  וכאשר יבקשו לצאת למלחמה יתקעו בקול שופר , אשר
וכל ,  חודשים יוצא שבט אחר למלחמה '  וכל ג ".  אחד ' אלוהינו ה' שמע ישראל ה"

ונותן תחילה לכל ,  והמלך לוקח חלקו .  מה שיביאו משלל אויביהם מביאים למלך 
 .כ מחלק לכל שאר העם"ואח, החכמים בעלי תורה יושבי אהלים חלקם

 ונהר הסמבטיון" בני משה"על הלויים 
, בני משה  עמדו הכׂשדים על , ועוד סיפר שכשחרב בית המקדש עלו ישראל לבבל

בני משה וגעו בבכייה   עמדו ".  שירו לנו משיר ציון " ואמרו להם  ,  הלויים  הלא הם 
האצבעות שהיו מכין בהן בבית , בשיניהם לומר  וכיתתוּ אצבעותיהם ה"לפני הקב

ובא הענן ונׂשאם עם אהליהם והוליכם .  המקדש היאך נכה בהן בארץ טמאה 
ובני ארבעת השבטים שמעו באותו הלילה רעש גדול , לארץ הָחִוילה והורידם שם

אולם מפריד ביניהם נהר ,  ובבוקר ראו שבני משה שוכנים בקרבת מקום אליהם 

והנהר ההוא גולל אבנים ,  גדול שלא היה שם מעולם 
, וחול בלי מים ברעש גדול כל ששת ימי השבוע 

יום השישי בין השמשות  ובשעה שיעריב .   ובשבת נח 
, ואין אדם יכול לגשת אליו עד מוצאי שבת ,  יורד עליו ענן 

והתלמוד שלהם כולו ,  ובני משה הללו הם בעלי אמונה  .סמבטיון והוא ששמו
נון מפי משה -ככה ִלמדונו רבותינו מפי יהושע בן : " וכך הם שונים ,  לשון הקודש 

ומדברים .  ואינם מכירים חכמים אחרים כי לא היו בבית שני ".  רבנו מפי הגבורה 
ומי שמזכיר השם לבטלה ,  ואינם נשבעים כלל ,  וכולם טהורים , רק בלשון הקודש

וזורעים ,  והם מאריכים ימים .  ע " יצעקו עליו ויאמרו שבעוון שבועה בנים מתים ל 
וכולם לויים ואין .  וכולם שווים ,  וקוצרים בעצמם לפי שאין להם עבדים ושפחות 

 .ה"להם לא כהן ולא ישראל ועדיין עומדים בקדושתו של משה רבנו ע
 שאלת אנשי קירואן לרב צמח גאון

, בני קירואן התפלאו מסיפוריו של אלדד הדני וכן מידיעתו הגדולה בלשון הקודש 
וכששמעו ממנו מילה בלתי ידועה להם שאלוהו פעם נוספת אחרי יום או יומיים 

לבסוף ערכו מכתב לגאון רב צמח היושב במתא . לראות אם לא בדה הדבר מלבו
על סיפוריו הנפלאים וההלכות , מחסיא שבבבל לשאול בדעתו אודות אלדד הדני

 . שהביא איתו שקצתן מתאימות להלכות המקובלות בידיהם וקצתן מתמיהות
 תשובת רב צמח גאון לאנשי קירואן

סיפרו לנו חכמים ששמעו מן רבנא ,  אלדד הדני ששלחתם לפנינו '  בעסק ר " 
שהיו ,  אלדד הדני זה והיו תמהים מדבריו '  יצחק בן מר ורבנא שמחה שראו ר 

בעסקנו בדבר זה .  מקצתם נראים כדברי חכמים שלנו ומקצתם היו מופלגים 
לפי שכשעלה סנחריב והגלה שבטי  ,ראינו מקראות שיש בהם סיוע לחכמים שלנו

יצאו מארץ ,  וראו בני דן שהתחיל מלך אשור לשלוט בישראל ,  ונפתלי  זבולון 
ונתנו ליבם ...  בשל היותה ארץ רחבת ידיים מלאה כל טוב , ישראל לּכוּש וחנו שם

והועיל להם כי נכתרו בשני כתרים בתורה ,  ביראה ובאהבה '  לעבוד את ה 
, עשר גלויות גלו ישראל  ושנו רבותינו .  אלדד הדני זה '  באשר סיפר ר ,  ומלכות 

י אספסיינוס ואחת " ואחת ע ,  י נבוכדנצר " י סנחריב וארבע ע " ארבע ע 
לפי שמעצמו הלך לּכוּש קודם ,  ולא הוזכר שבט דן בכל הגלויות ,  אנדריינוס  י " ע 

, אמת אמר   -וכי בני משה אצלם ונהר סמבטיון מקיף עליהם  .  שנה   311החורבן  
ל במדרש שהגלה נבוכדנצר לויים בני משה שישים ריבוא וכיון " שכך אומרים חז 

עוד ".  אלדד '  שהגיעו לנהרות בבל הם וכינוריהם אירע להם כמו שסיפר לכם ר 
יש לומר : " הוסיף הגאון להתייחס להלכות התמוהות שהביא עמו אלדד הדני 
והעיקר ...  שאינו רחוק שאלדד זה שגג מרוב צרותיו שעברו עליו וטורח הדרך 

ואל תטו ימין ,  ובתלמוד שלימדו לכם ,  שתתחזקו במה שהחכמים דורשים לכם 
שכן כתוב על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר , ושמאל מאחרי כל דבריהם

   (".ז"דברים י)יאמרו לך תעשה 

, על התורה ,  דברים העולם עומד '  על ג " 
 (ב, אבות א)"על העבודה ועל גמילות חסדים

שנאמר שעליהם ,  דברים הללו '  הנה צריכים לדעת מה שייכות יש לעולם עם ג 
וכולם קיימים במלכותם ,  הלא כל האומות אין להם זאת התורה ?  הוא עומד 

 ? בארצותיהם לגוייהם
, בעניין התורה ולפעלי אתן צדק  ,  אמנם אשא דעי למרחוק לדברי ימי עולם  

וידוע  ,  " אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי " ל  -שאמר הא 
כי תורתנו הקדושה וחכמינו הקדושים ,  והעניין הוא .  שהתורה היא קיום העולם 

 .סיפרו לנו מהחורבנות שארעו בעולם מרוע מעשי בני האדם, א"זיע
נשתגעו עד התכלית עבדו ,  בעניין עבודה זרה .  ואספר לכבודכם שמץ מהם  

בעניין משפטי סדום .  והקריבו להם נשיהם ובנותיהם ,  בם החתולים והכלבים 
וכאשר הוריהם לא היו ראויים עוד ,  כיבוד הורים לא ידעו ,  ועמורה המעוותים 

ואם ,  אם היו שמנים היו מוכרים אותם לקצבים לשחטם למכור בשרם ,  למלאכה 
וכן היו עושים ,  היו מוכרין אותם לבעלי ביברין של חיות טורפות ,  היה בשרם רזה 

רק כל אחד היה מניח בניו ,  מחינוך הבנים לא ידעו כלל .  לזקנים ולבעלי מומין 
ולא היה ,  הוא יער של חיות טורפות ,  ואם כן עולם כזה .  ובנותיו לעשות מה שירצו 
 .רק בזמן מן הזמנים היה הכל כלה ואבד, לו שום אפשרות להתקיים

התחילו ,  ואמנם מיום שניתנה התורה לישראל ונתפרסמה אצל האומות  
נתמעטו ,  בטלו קרבנות אדם , אסרו העריות החמורות, ללמוד מעט מעט מישראל

. ואז העולם נתקיים ,  ריחמו על דלים ,  כיבדו הורים ,  העמידו שופטים ,  הרציחות 
ללמוד מהם כל ,  שאם לא קבלו ישראל את התורה ,  סוף דבר הכל נשמע 

כי מיום ,  היה העולם נחרב כמו בדור המבול ,  העולם דרכיה דרכי נועם 
 .שניתנה התורה לא אירע בעולם שום חורבן

, היא עבודת הקרבנות ,  ועל העבודה  
צריכים לדעת מה שייכות יש לעולם עם עבודת 

, נראה עין בעין ,  ואחר ההתבוננות ?  הקרבנות 
שהמקדש ועבודתו הם עמוד גדול וחזק לקיום 

, כי בהיות ישראל נפרדים זה מזה , והוא. התורה
אם כן במשך הזמן ,  זה למלאכתו וזה למסחרו 

ולא ,  כי לא היו להם לא בתי כנסיות ולא בתי מדרשות ,  תשתכח מהם התורה 
ומאחר שכן שלא היתה להם שום ,  היתה שום מרכבה קלה ולא מסילת הברזל 

ה על עבודת " לכן ציוה להם המקום ב .  התחברות והתקשרות זה עם זה 
אשר היו מביאים את בעליהן לירושלים ולהביא בכורי צאנם ובקרם ,  הקרבנות 

ומלבושי הכהנים ,  לפאר הבית וכליו בכל פאר והדר , וציוה עוד. ‘ומעשרותיהם וכו
כל זה היה למשוך , ובכל מיני כלי שיר, ושיהיו הלויים מנעימים שירה בפה, והלויים

מפי '  ובבואם היו שומעים תורת ה .  ולבקר בהיכלו תמיד '  לב העם לבוא לבית ה 
ובכל ירושלים היו שומעים נאומים על התורה ,  הכהנים והלויים והסנהדרין 

וכששבו לעירם היו ,  ואז כשהיו יוצאים היו מלאים תורה וחכמה ומוסר ,  והמצוות 
ובזה התורה והמצוות היו מתקיימים ,  מספרים לנשיהם ולבניהם מה ששמעו 

 . הרי לך שהעבודה היא יסוד חזק לקיום התורה שהיא קיום העולם. בידם
, שהצדקה עם העשירים .  שהיא גדולה מן הצדקה ,  ועל גמילות חסדים  

גמילות חסדים בגופו ,  צדקה בממונו .  וגמילות חסדים עם העניים ועם העשירים 
ובהיעדר .  :( סוכה מט )גמילות חסדים עם החיים והמתים , צדקה עם החיים. ובממונו

כי בכלל ,  ועוד .  הוי חורבן העולם ,  גמילות חסדים כזו בגוף ובממון ועם המתים 
, ובלי גמילות חסדים זו ,  גמילות חסדים ללמד תורה לבניו ובני בניו ולאחרים 

גמילות חסדים היא עמוד גדול וחזק לקיום ,  ואם כן .  תשתכח תורה מישראל 
 .להינו זה קוינו לו ויושיענו-בעזרת א, זהו רבותי. שהיא קיום העולם, התורה
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  ?מהו מנהג ישראל באורז וקטניות בפסח

 'חמץ ומצה'
 (שם ) ומובא במשנה  ,  מבארת את אופן עריכת ליל הסדר   ( קיד ,  פסחים ) הגמרא  

זכר לשני סוגי קרבנות שהיה בשרם נאכל ) שמביאים לשולחן שני מיני תבשילים  
מה הם שני סוגי ,  שואלת הגמרא (.  בליל הסדר בזמן שבית המקדש היה קיים 

ומספרת הגמרא שרבא היה מחזר .  אפילו סלק ואורז ,  אמר רב הונא ?  התבשילים
, ועוד .  אחר סלק ואורז בשביל שני התבשילים מאחר וכך יצא מפיו של רב הונא 

שהוא אינו חושש לדעת רבי יוחנן בן נורי ,  לומדת הגמרא מהוראתו של רב הונא 
ואדם האוכל בפסח ,  ( היינו שדינו כדין חמשת מיני דגן )הסובר שאורז הינו מין דגן 

 מסקנת הגמרא!(.  כדין אכילת חמץ גמור ) תבשיל של אורז חייב על חימוצו כרת  
 .אלא האורז מותר באכילה בפסח, יוחנן בן נורי' היא שאין מי שחושש לסברת ר

 'דרב הונא[ מפיו]מפומיה [ ויצא]הואיל ונפיק '
ואינו בא ,  פסקו שאורז אינו מין דגן   ( פרק י סימן כה ,  שם ) ש  " והרא   :( כד, שם)ף "הרי 

אין אסור משום חמץ : " וזו לשונו   ( א ,  ה ,  חמץ ומצה ) ם  " וכן פסק הרמב .  לידי חימוץ 
, ( וכוסמת ,  שיבולת שועל ,  שיפון ,  שעורה ,  חטה ) בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד 

". אין בהן משום חמץ ,  אורז ודוחן ופולים ועדשים וכיוצא בהן :  אבל הקטניות כגון 
ואותם שנהגו שלא לאכול אורז ומיני קטניות ,  כתב   ( חלק ג ,  נתיב ה ) ורבנו ירוחם  

זולתי אם עושים ,  מבושל בפסח מנהג שטות הוא 
א " וכתב הריטב .  להחמיר על עצמם ולא ידעתי למה 

אבל המנהג פשוט בכל ספרד שאוכלים   .( פסחים לה ) 
ם " וכן כתב המגדל עוז על הרמב .  בפסח אורז מבושל 

וכל שכן " שהרשב   ( שם )  נוהג היתר לעצמו  א היה 
ויש אוסרין לאכול אורז : " כתב   ( א ,  תנג ) והטור  .  לאחרים 

לפי שמיני חיטין מתערבין ,  וכל מיני קטניות בתבשיל 
י " וכתב הב ".  ולא נהגו כן ,  בהן וחומרא יתירה היא זו 

 .שאין מי שחש לדברים הללו זולתי האשכנזים (שם)
 נהגו להחמיר ואין לשנות

' בשם גיסו ר  (סימן תקפח, פרק ב, פסחים)כתב המרדכי  
ולאסור כל ,  נראה לי לקיים המנהג :  שכתב (  ק " בעל הסמ ) יצחק מקורביל  
שהרי הובא בגמרא לעיל שאין מי שחושש ) ולא מטעם חימוץ  ,  קטניות בפסח 

כיוון שמקטניות עושים תבשיל ,  אלא משום גזירה הוא ,  ( לסברת רבי יוחנן בן נורי 
שיש ,  ועוד ,  וכן מחמשת מיני דגן עושים גם כן מעשה קדירה ,  מעשה קדירה 

לכן יש חשש שיטעו ,  מקומות העושים מיני הקטניות לחם כמו מחמשת המינים 
... בפסח אותם שאינם בני תורה ובמקום קטניות ישתמשו באחד מחמשת המינים 

זהו דוקא ,  ומה שהתירו אורז בגמרא ...  ומנהג הגון הוא ליזהר מכל קטניות 
אבל עכשיו בדורות ,  בימיהם שהיו בקיאין כולן בהלכות איסור והיתר 

פירש רב סעדיה גאון לחלק ,  וכיוצא בזה הטעם ,  האחרונים גזרו כמו שפירשתי 
 . כ"ע, בין דורות ראשונים לדורות האחרונים

ושאר רבותי הצרפתים היו נוהגים בו : " ( שם ) ם  " וכן כתב המגדל עוז על הרמב  
שקטניות ואורז ,  כתב   ( אות יב ,  רכב ) ק  " וכן רבינו פרץ בהגהותיו על הסמ ".  חומרא 

וקשה הדבר מאוד להתיר ...  רבותינו נוהגים בהם איסור שלא לאוכלם בפסח כלל 
שמסתמא לא נהגו בו ,  דבר שנוהגים בו העולם איסור מימי חכמים הקדמונים 

שלא טעו בדבר שהתינוקות של בית רבן שלמדו ,  איסור מחמת חימוץ עצמו 
 .ולכן נראה לקיים המנהג ולאסור כל קטניות בפסח... ההלכה יודעים

כתב בשם רבינו שלום שקטניות   ( ק טז " ס ,  מאכלות אסורות בפסח ) ל  " ובספר מהרי  
אף על פי שלא מחמיצים אלא רק חמשת ,  וכל מיניהן גזרינן שלא לבשל בפסח 

, כדי להרחיק אדם מן האיסור ) מכל מקום גזרו כל מיני קטניות אטו המה  , המינים
ואל יאמר אדם כיון שאין ,  ( יבוא גם לבשל מיני תבואה ,  שאם יבשל מיני קטניות 

ועובר על ,  העובר עליו חייב מיתה , שכל שגזרו חכמים, איסור מדאוריתא אין לחוש
 .ש"ע', וכו' לא תסור מן הדבר אשר יורוך'

 א"מרן ורמ
פסק כדינא דגמרא וכאותם פוסקים המתירים לאכול   ( א ,  תנג ) ע  " הנה מרן הש 

 .א פסק כהסוברים להחמיר באלו הדברים"ואולם הרמ. בפסח קטניות ואורז
 ירא שמים

ת " בספרו שו (  ותלמידו של רבי חיים בן עטר ,  א " רבו של החיד ) כתב רבי יונה נבון  
, שהאורז אינו מחמיץ ומותר לעשות ממנו תבשיל   ( דף קעה ,  חלק א ) '  נחפה בכסף ' 

אלא שנוהגים להחמיר שלא לאוכלו משום חשש חיטים ,  כמו שכתב השולחן ערוך
, ק ירושלים הרוב נוהגים שלא לאוכלו בפסח מטעם זה "והוסיף שכן בעיה, שבתוכו

' לאחר שנבדק האורז ג , ששנה אחת (א, תנג)וכן כתב הפרי חדש . ושכן ראוי לעשות

וכתב .  נמצא בו גרעין חיטה ומאותו יום והלאה לא אכלנוהו בפסח ,  פעמים יפה 
אמנם ,  אין נוהגים במניעת הקטניות , שאנו בני ספרד (אות ו, סימן ט', טוב עין')א "החיד

שלא לאוכלו '  מרבית תלמידי החכמים ויראי ה   ירושלים ק  " באורז נהגו בעיה 
ושוב אחר שבישלוהו ,  שהעידו שהיה מעשה שביררו האורז כמה פעמים ,  בפסח 

' וכן כתב ר .  אבל אין מוחים ביד האוכלים ,  ולכן נמנעו מלאוכלו ,  נמצאה חיטה 
שעכשיו נוהגים גם   ( סימן נא ) '  פקודת אלעזר ' אלעזר בן טובו מרבאט בספרו  

' ארץ חיים ' וכן העיד בספר    . ו לאסור הקטניות בפסח " הספרדים בירושלים ת 
לאסור נוהגים עכשיו גם הספרדים  ,  ו " ת   צפת ק  " גם פה עיה "   ( א ,  תנג ) סתהון  

והרב יוסף ידיד הלוי .  ' וכו "  זולתי פולים חדשים לחים שמקילים בהם ,  הקטניות 
, שנהגו בארץ ישראל בני ספרד העיד   (כא‘ סי, ח"או)' ימי יוסף בתרא'ת "בספרו שו

כסברת המרדכי והגהות מיימוניות וכמו ,  שלא לאכול אורז וכל מיני קטניות 
שאף בארץ ,  הרי לפנינו מעידים גדולי חכמי ספרד .  ש " ע ,  ל " ז   א " שכתב הרמ 

 .נהגו הציבור להחמיר באכילת אורז וקטניות בפסח, ישראל אתריה דמרן
 קהילות ישראל בתפוצות

, רבים נוהגים שלא לאכול אורז בפסח שבבגדד  (אות מא, צו, שנה א)כתב הבן איש חי 
, כתב   ( סימן ל ,  חלק ג ) '  רב פעלים ' ת  " ובספרו שו .  מפני שלפעמים יוצא בו חיטה 

והיה מעשה שנמצאה ,  ל היה מנהגו לאכול אורז בפסח " שסביו רבי משה חיים זצ 
ומאז נמנע מלאוכלו בפסח וכן נהגו הרבה בעלי בתים ,  חיטה בתבשיל האורז 

כמו שכתב רבי חיים ,  בטורקיה וכן נהגו  .  בדבר זה 
ובספרו   ( סימן צב ,  חלק א ) '  לב חיים ' ת  " י בספרו שו ' פלאג 

, שמנהג עירו ושער מקומו   ( אות ז ,  סימן ב ) '  מועד לכל חי ' 
שנהגו   לוב וכן יש מיהודי  .  שלא לאכול אורז ,  איזמיר 

, פסח ) '  נחלת אבות ' כמו שכתב בספר  ,  להחמיר בזה  

וכן נהגו אבותינו הקדושים ברוב הקהילות .  ( אות יב 
( יבשים ) להחמיר באכילת אורז וקטניות    במרוקו 

כמו שכתב רבה של פאס רבי יעקב אבן צור ,  בפסח 
 (קכב -סימן ט ו , חלק א)' משפט וצדקה ביעקב'ת "בספרו שו

וכן .  ש " ע ,  לאסור אכילת אורז בפסח מכמה טעמים 
, חלק ב ) '  ליצחק ריח ' כתב רבי יצחק אבן דנאן בספרו  

שבערי   ( סימן תשעח ,  חלק ב ) '  אוצר המכתבים 'וכן כתב רבי יוסף משאש בספרו , (אות ג
שאומרים שמסירים קליפתו בריחיים שטוחנים ,  המערב נמנעים מאכילת האורז 

וכתב רבי יוסף בן נאים .  ומתערב האורז עם הקמח הנשאר בריחיים ,  בהם חיטים 
ומבואר ) שמנהג מרוקו שאין אוכלים קטניות בפסח   (קס‘ עמ)' נוהג בחכמה'בספרו 

‘ עמ ) '  מאיר היום 'וכן כתב בספר הנפלא , (מדבריו שם שנהגו כן רק בקטניות יבשים

והטעם .  פול ושעועית ירוקה :  שמנהגנו לאכול קטניות לחות בלבד כגון   ( 404-ו   341
שבקטניות   ( רצו '  עמ ) '  מגן אבות ' כתב הרב לבהר ב , לחלק בין קטניות יבשים ללחים

כתב   ( יג ‘  סי ) '  חקקי לב ' י בספרו  ' ח פלאג " והגר .  יבשים שכיח שיתערב בהם קמח 
 .    שקטניות לחות נקראים ירק ואינם בכל הגזירה

 להבהיר ולהאיר
כאן המקום להבהיר שמנהג בני אשכנז להמנע מאכילת אורז וקטניות בימי 

אולם הטעם .  ל " שמא יחליפו הקטניות בדגן וכנז ,  הינו מטעם גזירה ,  הפסח 
הינו '  להמנעות אכילת אורז וקטניות יבשות במרוקו ושאר המקומות הנז 

, חשש מצד המציאות שמא יתערבבו קמח או חיטים בשקי האורז והקטניות 
וכן יש להשיב נגד הטענות המועלות כלפי עדתנו !  ולא מצד גזירה כלל 

שחלק ממנהגי מרוקו לקוחים מבני אשכנז וכגון המנעות מאכילת , המפוארה
על זאת יש לומר שמנהג מרוקו להמנע מאכילת האורז , אורז וקטניות בפסח

והקטניות בפסח הינו קדום מאוד והחל להתפשט מתקופת רבי יעקב אבן צור 
ועוד יש להוסיף שבני (.  למניינם   3761ג  " נולד בשנת התל ,  ד פאס " אב ) 

, מה שאין כן אנו ,  אשכנז נמנעים מאכילת קטניות בכלל ואף מהלחות 
 .שמנהגנו לאכול קטניות לחות ולכן אין לדמות מנהגנו לקהילות אחרות

 התרת נדרים
ואפילו בדברים ,  קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם " (ב, ריד, ד"יו)ע "כתב מרן הש

אלא שנוהגים כן מעצמם לעשות גדר וסייג , שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה
שלא עושים התרת נדרים לסייג וחומרא שגזרו , ע"הרי לפנינו הלכה בשו". לתורה

וכל שכן שיש .  ב " אלא אם כן מדובר באדם שאינו בריא וכיוצ ,  על דבר המותר 
ובפרט מנהג זה אשר ,  להמשיך לקיים המנהגים גם לאחר עלותנו לארץ הקודש 

ונסיים .  ו עוד מזמן קדום " עינינו הרואות שנהגו בו בכל ארץ ישראל ובירושלים ת 
 (סימן ח ,  חלק ז ) '  דברות אליהו ' ת  " א בספרו שו " ל שליט ' בדברי רבי אליהו אברג 

וכל המבטל מנהגים .. ע " ואפילו כשהוא נגד מרן הש , אסור לבטל שום מנהג"
 . כ"ע, "!ועוונו ישא וצריך לבדוק אחריו, ידו על התחתונה

 ‘עטרת אבות’, ‘נוהג בם’, ‘תשובות מערביות’להרחבת היריעה עיין  
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 א"רבי שמואל מרצייאנו זיע
 (1691)ב "ו ניסן תשכ"כ -( 1881)א "תרמ

 הורתו ולידתו בקדושה
ו    אסתרולאמו הצדקת מרת  ,  משה מרצייאנו '  ר רבי שמואל נולד לאבי

: רבינו מעיד על אביו .  שבמזרח מרוקו   דובדו בעיר הכהנים והחכמים  ,  ענקונינא 
ל והזיל " טרח עלינו מר אבינו ז [  ארבעת הבנים ] כולנו יחד  " 

, ה נתקיימה מחשבתו הטובה " וב ,  מכספו בכדי ללמדנו תורה 
 ".אשריו ואשרי חלקו, ויודעי ספר' שכולנו יודעי ה

 ראשית חוק לימודיו
נושאים ונותנים ,  אחיו של רבינו היו מנכבדי הארץ ומסוחריה 

. בין ברכי רבנן , אולם רבינו  זכה לישב באוהלה של תורה. באמונה
כ " ואח ,  ל " זצ   דוד מרצייאנו '  ר בנערותו למד תורה שבכתב לפני  

דוד הכהן '  ר ר החסיד והעניו  " פה לפני מו -למד תורה שבעל 
דוד '  לאחר שר (.  ועוד '  קריית חנה דוד ' ת  " מחבר שו ) ל  " זצ   סקלי 

, יר ' ד בעיר אוראן שבאלג " הכהן סקלי נבחר לשרת בקודש כראב 
יוסף '  אברהם הכהן ור '  ר עבר רבינו ללמוד בבית מדרשם  של  

בחברת בני עליה ,  שם שקד על לימודו יומם ולילה .  ל " זצ   הכהן 
 .ל"זצ משה בן גיגי' ור דוד מרצייאנו' ר, יצחק הכהן' רוהם 

 פרק האיש מקדש
בתו של ,  הגיע רבינו לפרקו ונשא לאשה את הצדקת אסתר  (1091)ר "בשנת אסת

באותה .  ונולדו להם שבעה ילדים ,  מראשי בית המדרש ,  ל " יוסף הכהן הנ '  ר 
לשמש כרב ,  שגם היה מראשי בית המדרש ,  אברהם הכהן '  תקופה נתבקש ר 

בני הישיבה הלכו וקבעו להם ,  לאחר עוזבו .  שבמרוקו הספרדית  מליליילאהעיר 
וקבע בית מדרש ,  שלמה הכהן '  אז קם לו החכם החריף ר .  ישיבה במקום אחר 

 .ולשם רבינו הצטרף, לתורה
 להרבות טהרה בישראל

שרוב הקהל שלה ,  תאוורית באו אל רבינו נכבדי העיר  (  1099) פ  " בשנת תר 
אך לאחר ,  בתחילה רבינו סרב .  וביקשוהו לשמש כרבם ,  מיוצאי העיר דובדו 

. הסכים לבקשתם והלך עמם לשרת בקודש ,  שהרבו עליו קרובים והפצירו בו 
כשהגיע לתאוורית הוגד לו כי בנות ישראל הולכות לטבול מטומאתן בנהר רחוק 

' ויהי היום ורבינו עומד בקצה העיר וה . ורבינו הצטער מזה צער רב, מאוד מן העיר
והוא בריכה שמתכנסים לתוכה , האיר עיניו וראה מקום אחד עשוי כדוגמת מקווה

יהודה '  ר ונודע לו שהוא שייך ל ,  רבינו בירר מי בעלי המקום ההוא . מים מן הנהר
שהיה דר באותה העת בעיר ,  שלמה הכהן זאגורי ' רבשותפות עם  הכהן זאגורי

לקיים מצוה רבה ,  יהודה דברים המתקבלים על הלב ' רבינו ערך בפני ר. דא'אוג
דא בעניין ' שלמה הכהן שבאוג '  שלח מכתב לר ,  כמו כן. ולבנות שם מקווה טהרה

, והמקווה הוקם במהרה ,  ל יתברך דבריו התקבלו בשמחה -תהילות לא .  זה 
 .אשריהם ישראל

 על כס הרבנות
וכל אותו הזמן הדריך את קהל עדתו ,  שנים  19-רבינו התיישב בתאוורית במשך כ

עבר רבינו לשבת בכס הרבנות ,  לאחר מכן . לעבודת שמו יתברך וללימוד התורה

גם שם נהג את צאן מרעיתו בדרך הטובה . שנים 5-במשך כ' לחאג אוטאטבעיר 
הסיבה שרבינו .  ולימד אותם כתלמידים הגם שהיו שם חכמים גדולים ,  והישרה 

עבר  לשכון באוטאט היא הנס שחוותה אשתו לאחר שהשתטחה שם על קבר 
נפטר ,   באותה העת .  והתרפאה מחוליה ,  ל " זצ   אברהם מכלוף הכהן '  ר הצדיק  

צערו ויגונו של רבינו . שנים בלבד 92שהיה בגיל , ל"אברהם זצ' עליו בנו הבכור ר
אולי ימצא מרגוע , ועלה בדעתו לשנות את מקומו ולעבור לעיר אחרת, תקפו עליו

 .לנפשו
 עם סופרים וחכמים

וקבע את ,  עיר של חכמים וסופרים ,  מּכנאס רבינו ׂשם פעמיו ל 
שיזמין לו פרנסתו ' רבינו ׂשם בטחונו בה. ישיבתו שם ועסק בתורה

רבינו לווה כסף ,  לשם כך .  י אנשי העיר כלל " ולא רצה להיתמך ע 
שהיה מהנה תלמידי ,  ל " מאיש החסד מר אברהם בן עמרן ז 

כל זמן שישב .  ועסק במסחר כדי מחייתו ,  חכמים מכספו 
ונשתעשע עם ,  חי חיי נפש רוחניים וגם גשמיים ,  במּכנאס 

 . גדולים וקטנים, החכמים
, מאזאגאן לאחר מכן נתבקש רבינו להיות סופר בבית הדין בעיר  

 שלמה הכהן אצבאן'  ר ג ששומעו הולך בכל מרוקו  " י הרה " ע 
רבינו הסכים ושירת בקדש כסופר בית הדין (.  ך " הרש ) ל  " זצוק 

קבע עתים לתורה ,  כמו כן .  ל " זצ   עייאד עקוקא '  ר יחד עם  
ושם כיהן כחבר   קזבלנקה עבר לעיר הגדולה  ,  לאחר תקופה .  ך " בישיבת הרש 

ומצא חן ,  שם ישב עשר שנים .  בית הדין והיה מסדר גיטין ושטרי מתנות וצוואות 
נפטרה אשתו הצדקת ,  ( 1051) ז  " בשנת תשט ,  במהלך תקופה זו .  בעיני החכמים

 .מרת אסתר
 עלייתו לארץ ישראל

ובפרט ,  רבינו מעיד שכל ימי חייו היתה מחשבתו ומגמתו לעלות לארץ הקודש 
רבינו חפץ .  עזרם '  וה ,  את רוח בני ישראל ואזרו חיל ועלו ארצה '  מיום שהעיר ה 

טוב לו לאדם שילין במדבר ארץ ישראל ולא " ל  " לקיים את מה שדרשו רבותינו ז 
 .לבסוף זכה ועלה לארץ ישראל והתיישב בעיר לוד". ל"ידור בארמון מלכים בחו

 ויען שמואל
  -'  עלה ביד רבינו להפיק את רצונו הטוב ולהדפיס את אשר חננו ה , באחרית ימיו

חלקי השולחן ערוך וחידושים על '  תשובות הלכתיות בד   –'  ויען שמואל ' ספרו  
' חיים אבן סוסאן ר '  ר   -בהסכמה לספרו מאת רבני קזבלנקה  .  ס " ך והש " התנ 

, סבא קדישא ,  חריף ובקיא : " נכתב עליו ,  ל " זצ   שלום משאש '  יעקב בירדוגו ור 
הנהגתו עם ,  וחרד על דבר כבוד שמו ,  אחד מן החכמים המפורסמים הנכבדים 

רבינו נפטר ".  ויחד נכללו בו תורה יראה ענוה ודרך ארץ , הבריות באמת ובאמונה
 .א"זיע .ומנוחתו כבוד בעיר לוד (1019)ב "ו ניסן תשכ"ביום כ

 עוגות מצות
נציין למה שפסק רבינו ,  ולמען יהיו שפתותיו דובבות בקבר ,  דבר בעתו מה טוב 

אנו שבהלכות פסח ,  אם כן ...  הנה רבו האוסרים : " בדין מצה שנילושה ביין 
י " כי אם ע ,  בוודאי שאין ללוש ביין ,  מחמירים והולכים אחר סברות המחמירים 

כתבתי זה [...  דקות   11דהיינו שצריך להקפיד על  ] עסק כמו שנילושו במים לבד  
 .(כא' סי, ח"או', ויען שמואל')" א"להלכה ולמעשה מדברי רבותינו זיע

 מנהגי חג הפסח

 .וכן מנהג חלק מקהילות ישראל, ובימי חול המועד פסח, בתפילת שחרית בערב פסח' מזמור לתודה'מנהגנו שלא לומר  (א
 .מכל מקום במרוקו נהגו להחמיר בזה ולא להסתפר כלל בערב פסח, אף שמעיקר הדין מותר להסתפר בערב פסח קודם חצות היום (ב
 (.ייא'פראג)מנהגנו בליל הסדר ללבוש חלוקים לבנים  (ג
 ,  ברוב המשפחות במרוקו נהגו לומר בליל הסדר את נוסח הקידוש כשאר ימים טובים (ד

 .שמקורו מתקופת הגאונים' הקידוש הארוך'נהגו לומר , אולם בחלק מערי הדרום ותאפילאלת     
 מקורות וטעמים –קופת הרוכלים   

ב (  א  ה  וד יה ו  נ י רב נו ל צי ר " מ יק מב ,  ר  הר ל  ת ' בספר  ,  ן " רבו ש לו התפי רוש  פי
כנגד ארבעים חלות ,  שכתב שבמזמור זה יש ארבעים תיבות   ( 1'  עמ ,  השלמות ) '  והברכות 

משום שאין מקריבים ,  ולכן אין אומרים מזמור זה בשבת ויום טוב , שהקריבו עם קרבן תודה
שהרי צריכים בקרבן זה ,  ואף בחול המועד פסח אין אומרים אותו .  בימים אלו קרבן תודה 

יותר טוב ,  פ שהמנהג לאומרו " שאע   ( סימן תכט ) וכן כתב הפרי חדש  .  ארבעים חלות חמץ 
ולא ,  שאין אומרים מזמור לתודה בערב פסח (סעיף ב, סימן תכט)א "וכתב הרמ. שלא לאומרו

ע " קצש )   ובמרוקו, (נו' עמ', זה השולחן') יר'באלג, (פרק ב', עלי הדס') בתוניסוכן נהגו . ביום טוב
 (.18' עמ, חלק ב' ודברי שלום ואמת'. סימן מב, טולידאנו

שמקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות ימשיכו  :(נ, פסחים)מבואר בגמרא  (ב
. ( סעיף ג ,  סימן תסח ) ע  " וכן פסק מרן בש ,  ובמקום שלא נהגו לעשות אינם עושים ,  לעשות 

 .שכן נהגו במרוקו להחמיר (151’ עמ)' מאיר היום'וכתב בספר 
נוהגים ללבוש בגד לבן בליל פסח :  ( מא ’  עמ ) ל מפראג בהגדה של פסח  " כתב המהר   ( ג 

וזה מורה שהגאולה היתה מצד , כי גוון הלבן הוא גוון פשוט בלי שום הרכבה, לעבודת הסדר
וכדמיון . ולא מצד שום עולם המורכב, עולם העליון הנבדל והפשוט בכוח אתערותא דלעלא

בשביל שהיה קונה ,  זה היה הכהן הגדול משמש ביום הכיפורים לפני ולפנים בבגדי לבן 
. ל " עכ ,  וטעם שניהם נסתר ,  וליל שימורים הוא כיום הכיפורים בזה העניין , מדרגה העליונה

כדי שלא תזוח ,  כתבו שהטעם לזה הוא   ( ק ה " ס ,  שם ) ומגן אברהם    ( ק ג " ס ,  סימן תעב ) ז  " ובט 
נחלת ' )   בלוב וכן נהגו  .  ועל כן לובשים בגד לבן שהוא בגד מתים ,  דעתו עליו מפני השמחה 

 .(151’ עמ', מאיר היום'ובספר , אות מא, פסח' נתיבות המערב') ובמרוקו, (לג' עמ, מנהגי פסח', אבות
וכן הביא ,  הביא הקידוש הארוך המיוחד לליל פסח   ( קמא ’  עמ ) בסידור רבינו סעדיה גאון  (ד

. ם " התגורר במרוקו מעט לאחר הרמב , אשר כידוע (רמח’ עמ)ר נתן "בסידור רבינו שלמה ב
 ובמרוקו,  ( אות כ ,  פרק יב ', עלי הדס') בתוניס, (אות טו, מערכת פ', ברית כהונה') רבא'בגוכן נהגו 

 .(שא’ לבהר עמ' ומגן אבות'ו, שג’ עמ' נר המערב')
 ‘עטרת אבות’ו’ מאיר היום ’עיין : להרחבת היריעה
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