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מנהגים:

הרב אליהו מרציאנו - חוקר יהדות מרוקו

בדורות שלפני פנינו, עד לתקופה של מלחמת עולם השניה רבים 
על  צער  של  כסימן  בשבעה,  יחפים  ללכת  נהגו  מרוקו  מיהודי 
אבדן אב או אם, בהקשר לכך כתב הרב דוד הכהן סקלי, מדברו 
כל  )לפני  מט':  דף  א',  חלק  דוד,  חנה  קרית  השו"ת  בספר  כתב 
נדרי(: "ישלוף מנעליו בבית, ולא בבית הכנסת, משום זלזול בית 

הכנסת"!
בני קהילת דבדו נהגו כך, לא רק ביום כפור, כי גם בתשעה באב, 

באו לומר קינות יחפים כאות אבלות על חורבן הבית.

מנהג ליל הסדר:

נהג בעל הבית, לאחר הפתיחה של הסדר, לפני קריאת ההגדה, 
ואחד  אחד  כל  לראש  מעל  הסדר,  ליל  קערת  ולסובב  לקום 
מהמסובים, קטן או קטנה, גדול או גדולה, וזה לסימן של חיבה 
ושמחה )מנהג זה עתיק הוא, והוא מוזכר בראש ההגדה שנדפסה 
על  הקערה  "נושאים  כתוב:  וכך   )1482 בשנת  בספרד  ראשונה 
של  בהנפת  הקדמונים,  אמרו  למנהג,  רמז  התינוקות".  ראשי 
הוא  חלק  הסל  הנפת  המקדש,  לבית  מביא  שאדם  הביכורים 
ממצות הבאת הביכורים לירושלים, ולאחר זה, היה אומר פרשת 
צא  אומרים:  בהגדה  הסדר  בליל  כאן  אף  וכ"ו,  אבי  אובד  ארמי 
שם,  וכ"ו,  אבינו  ליעקב  לעשות  הארמי,  לבן  ביקש  מה  ולמד 
לבן  מזכירים  הסדר  בליל  כאן,  הארמי.  לבן  מזכרים  בביכורים, 

הארמי. מה שם הנפת סל, גם כאן הנפת סל.

בניית סוכה במרוקו:

יהודים בעריה  ]להוציא  רבים מיהודי מרוקו  תנאי המגורים של 
יהודים  כבר  ששם  טנג'יר  קזבלנקה,  כגון:  מרוקו  של  הגדולות 
ובבנייני  בשיכונים  אירופיות,  בשכונות  וגרו  המללאח  את  עזבו 
קומות[ היו לרוב בחצירות, והחצר לא היתה רחבת ידים, באיזה 

אופן בנו יהודים סוכה? 
זוכרני שבחצרות בדבדו, עיירה בצפון מזרח מרוקו, יהודי החצר 
השתתפו לבנות סוכה אחת באמצע החצר. מנהגם לבנות הסוכה 
בסוכה  במרוקו.  לרוב  הגדלים  סוף,  מקנה  עשויות  שדפנותיה 
ישבו לאכול אך ורק ראשי המשפחות, למשל, בחצר שגרו בה 5 
משפחות, וכל משפחה התגוררה בחצר אחד כל ראש משפחה 
וילדיהין  הגברות  כאשר  הוא,  ארוחתו  המשותף  לשלחן  מביא 

אכלו בבית.

יישוב על שם הרמב"ם:

קבוצת עולים מהעיר פאס )מרוקו( בני מושב, סמוך לעיר רמלה, 
ושם המושב יד רמב"ם!

היהודית  לתודעה  קרוב  הגדול  הנשר  של  זכרו  כמה  ללמדנו 
במרוקו!

מרכז מורשת עדות הרמב"ם


