
מרכז מורשת עדות הרמב"ם
מרכז מורשת עדות הרמב"ם

במאמר קצר זה ליקטתי וערכתי מנהגים קדומים הקשורים 
לחודש ניסן ולחג הפסח, יש לומר ולהדגיש שאין כאן המקום 
לקבוע מסמרות בהלכה ובמנהג וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו 

וריבותיו. המטרה במאמרים מעין אלה היא להפיץ בקרב 
אוכלוסיות רבות ומגוונות בארץ את מנהגי העדות הרווחות 

והקיימות בארץ בדגש על: תימן, מרוקו, פרס, בני מנשה ועוד. 
פרויקט זה הוא חלק מהפצת מנהגי עדות של מרכז מורשת 

הרמב"ם בטבריה. בטוחני שישנם מנהגים נוספים אך בסקירה 
קצרה זו ליקטתי עד היכן שידי מגעת. בין הספרים שנעזרתי: 

שו"ת שמש ומגן, שו"ת מים חיים, ספר מגן אבות, נתיבות המערב 
ובעיקר מספר עטרת אבות של ידידי הרב משה חיים סויסה הי"ו 

שידיו רב לו בחקר יהדות מרוקו.

להלן מנהגי העדה הקדומה:
א. ברכת האילנות – יש שנהגו לברך ]בשם ומלכות: "שלא חיסר 

בעולמו כלום"[ ביום א של חול המועד פסח, ויש שנהגו לברך 
באסרו חג.

ב. בחודש ניסן נהגו לאחר תפילת שחרית לקרוא את פרשת 
הנשיא של אותו היום בציבור.

ג. חלק מיהדות מרוקו נהגו שלא לבקר בחודש ניסן בבית הקברות 
וחלק נהגו לבקר רק אצל צדיקים.

ד. קהילות רבות במרוקו נמנעו מאכילת אורז, קטניות, פולים, 
זיתים, סוכר, ויש שנהגו להמנע גם מחומוס.

ה. נהגו במרוקו לחוש לדעת רמב"ם ]שהיה מרא דאתרא דמרוקו 
טרם קבלת מרן[ בדין "חוזר וניעור" ויש שנהגו כדעת השו"ע 

שאינו חוזר וניעור.

ו. נהגו במרוקו ובקהילות רבות לא לטעום טעם של מצה עד 
לפעם הראשונה בליל הסדר.

ז. כלי זכוכית ראויים לשימוש בפסח לאחר שטיפה והדחה בלבד 
משום שאינם בולעים ואינם פולטים, יש לציין שעל פי הרמב"ם 

דין זכוכית כדין מתכת ולכן חייבים בהגעלה ]וכך פסקו יהודי תימן 
כפי שהביא הגר"י קאפח[. דעת 

הרמ"א ומנהג אשכנז לאסור שימוש 
בזכוכית כלל ואין להם תקנה כלל 

בפסח.

ח. נהגו לא להסתפר בי"ד לחודש 
ניסן והקדימו את התספורת לי"ב-

י"ג.

ט. בעבר הקדום לא הניחו עשרה 
פתיתים טרם בדיקת חמץ על ידי 
הבודק, אך מתקופת האר"י הופץ 

מנהג זה וחדר לרבים מקהילות 
ישראל וביניהם עדת מרוקו.

י. נהגו לרוקן את הבית מחמץ ולבער את הנותר, אך מי שימכור 
לגוי כדין יש לו על מה שיסמוך.

יא. מנהג תענית בכורות הוא לזכר אותו הנס שהקב"ה פסח ודילג 
על בכורי ישראל והכה את בכורי מצרים. במרוקו יש שנהגו לצום 

במקום להתענות תענית בכורות, ויש שנהגו לצום כל היום. בימינו 
רבים מבכורי ישראל משתתפים בסעודות מצווה וכך פוטרים 

עצמם. יש לציין שרק הבכורים התענו ולא הבכורות כדעת 
השו"ע.

יב. יש קהילות שנהגו להמנע ממצה עשירה בפסח.

יג. נהגו לומר הלל עם ברכה "לגמור את ההלל" בערב יו"ט ראשון 
של פסח.

כנגד ארבעה בנים 
 דיברה תורה: 

אחד חכם, ואחד 
רשע, ואחד תם, 

ואחד שאינו יודע 
לשאול.

מנהגים רבים ומגוונים קיימים בקהילות ישראל בארץ ובגולה. מנהגים מיוחדים 
אנו מוצאים אצל עדת מרוקו עליה נתמקד המאמר זה. עדה זו ידועה במסורת 

אבותיה הקדומה ואשר מנהגיה הקדומים יסודתם בהררי קודש. יש לציין 
שעד ימינו אנו רואים רבים הנוהגים במנהגי מרוקו הקדומה, ומאששים בספרי 

מחקר והלכה את מסורת אבותם בבחינת "ואל תטוש תורת אמך" ]משלי א, ח[.  

עותניאל מנצור

מנהגי יהדות מרוקו 
בחודש ניסן



ליל הסדר:
א. נהגו לצאת במצוות מצה בליל הסדר, במצה שמורה משעת 

קצירה.

ב. מנהג מרוקו לברך ברכת "שהחיינו" בליל הסדר ולא טרם בדיקת 
החמץ.

ג. סדר הקערה הוא כמנהג האר"י ז"ל ]הובא במאמר של סדר 
הקערה[:

                           זרוע                               ביצה

                                             מרור

                         חרוסת                            כרפס

                                            חזרת

ד. אופן הכנת החרוסת הנהוגה במרוקו הובאה 
במאמר על החרוסת באתר "מרכז מורשת הרמב"ם 

ועדות ישראל" ורבו המנהגים בעניין זה.

ה. מנהג ידוע ונפוץ במרוקו שבעל הבית עובר יחד עם 
"קערת הסדר" ומסובב מעל כל ראש של המסובין 

שלש פעמים ואומרים יחד: "בבהילו יצאנו ממצרים". 

ו. מנהג מרוקו שבליל הסדר בעל הבית לובש גלימה 
לבנה זכר לכהן גדול שהיה לבוש בגדי לבן, וזה תואם 

את עניין הסדר העוסק בין השאר בקרבן פסח.

ז. מנהג קדום שאין אדם מוזג לעצמו את ארבעת 
כוסות היין בליל הסדר אלא אחד מוזג לחברו כחלק 

מדין חרות הנהוג בליל זה, וכך מנהג עדות רבות בקהילות ישראל.

ח. נהגו שבעל הבית מסתובב בבית עם חבילת מצות שנמצאים 
בתוך שק/בד על שכמו ואומר את הפסוק: "משארותם צרורות 

בשמלותם" ]שמות יב, לד[ ומספר את סיפור 
יציאת מצרים כדי לסקרן את הילדים, 

ולהמחיש להם את הסיפור בצורה 
ויזואלית שהרי ערב זה הוא בשביל 

הילדים בבחינת "והגדת לבנך".

ט. יש עדות שנהגו לומר תוספת 
בקידוש "תרומה הבדילנו" שנהוגה 

עוד מתקופת הגאונים, ויש שחששו 
מדין הפסק.

י. המנהג הרווח הוא לברך "בורא פרי 
הגפן" רק על כוס ראשונה ושלישית. 

יא. נהגו ליטול ידיים בלא ברכה על הכרפס כחלק מדין נטילת ידיים 
על דבר שטיבולו במשקה.

יב. נהגו לטבל את הכרפס במי מלח.

יג. כל אחד מהסועדים מברך לעצמו על הכרפס וכן על המרור 
לאחר הסעודה.

יד. יש שנהגו לבצוע את המצה האמצעית באופן כזה ששני חלקי 
המצה יצרו יחד את האות ה"א, ויש שנהגו לבצוע לחצי ] חצי 

לאפיקומן וחצי נשאר בין המצות[.

טו. במרוקו נהגו לא לאכול כלל בשר צלוי, ולכן יום קודם לאחר 
בדיקת חמץ היו שנהגו לקיים סעודה מיוחדת עם בשר צלוי כדי 

להראות את ההבדל שבליל הסדר אין לאכול, ואולי גם לגרום 
לילדים לשאול על הסיבה.

טז. כאשר מגיעים בהגדה לפסקת "דם, 
אש ותמרות עשן" וכן במילים דצ"ך עד"ש 

באחא"ב שופך בעל הסעודה יין לתוך 
קערה שלש פעמים והאשה במקביל 

שופכת מעט מים.

יז. מנהג גניבת האפיקומן לא היתה ידועה 
בעבר במרוקו ]עיין במאמר על גניבת 

האפיקומן באתר "מרכז מורשת הרמב"ם 
ועדות ישראל"[.

יח. נהגו לא לאכול ולשתות דבר אחרי 
האפיקומן כדי שישאר הטעם, אך במקום בצורך התירו לשתות תה 

או קפה ]ללא ממתיק[.

יט. המנהג הקדום היה שלא למזוג כוס חמישית.

כ. נהגו לאכול את הביצה המונחת בקערה למחרת, והיא נאכלה על 
ידי הבכור או על ידי בעל הבית.

כא. בתפילת שחרית של חול המועד אומרים הציבור חצי הלל עם 
ברכה "לקרוא את ההלל" כמנהג מרוקו לברך גם על חצי הלל כפי 

שנהוג גם בראשי חודשים.

כב. בתפילת שחרית לפני שירת הים הוסיפו את הפיוט "אשירה 
כשירת משה" ולאחר שירת הים קראו את הפסוקים מפרשת בשלח 

"ותקח מרים הנביאה", המטרה בהוספות אלה הם בעיקר חיזוק 
האמונה אצל ההמון.

כג. נהגו לחוג את המימונא ברוב עם ובהשקעה רבה ]ראו בקובץ 
נפרד באתר "מרכז מורשת הרמב"ם ועדות ישראל".

בבהילו יצאנו 
 ממצרים 

 הא לחמא עניא
 די אכלו אבהתנא
בארעא דמצרים


