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 מה שכתבתי ציטוט חכם 
 אברהם דהאן 1

במרוקו,  1915נולד ב
 שוחט ומוהל

עלה לארץ וכיהן 
כרב המושבים, 
נפטר בישראל 

 2009ב

הרי לנו מידת הצדיקים שמסתכלים על 
הצד הטוב שבאדם, ועל ידי כך יכולים הם 

 להשפיע עליו רוחניות וגשמיות
 
יא מחייבת את בן התורה למלא את ה

ולהשפיע עליהם. היא  -ייעודו הכללי 
מטילה עליו אחריות כבדה. היא מחייבתו 
לקרב את הבריות לתורה בדרכי נועם. אין 

בהערכה זו שום רשות לרדיפת כבוד, ממון, 
 -או כל תועלת אחרת, יש בה רק דבר אחד 

שמחה על הזכות שבחובה; הכרה כי 
 התורה להילמד בישראל באמצעותו יכולה

 כדי לזכות במידת הצדיקים
עליך להסתכל על הצד הטוב שבכל אדם, למרות 

 שלעיתים זה מורכב, לא ברור ורחוק ממך מאוד...
רק על ידי ראיית הטוב באדם, כל אדם תוכל 

 להשפיע עליו טוב רוחני וגשמי
כי טוב מחפש טוב ושפע מגיע כשיש ראיית ותובנת 

 שפע
 על עצמך..ראה טוב גם 

 אברהם דיין 2
נולד )תאריך לא 

בסוריה, ראש  ידוע(
קהל המוסתערבים 

 בחאלב
חאלב נפטר ב 

 1876סוריה בשב

טעות מפורסם לאדם שעוסק בתורה 
מעלים  -התמימה, וכשתבוא לידו מצווה 

 -עין ממנה. והיה העלמה, כי יאמר בדעתו 
עסק התורה יעלה לי לרצון, וימין ה' 

אלא  -ניתנה תורה ולא ...רוממה.
 למצוותיה, להיות עבודתו תמה

לפעמים אנחנו כל כך שקועים בלימוד, בתאוריה, 
, בלשון החוק ולא שמים לב למה שקורה ברציונל

 סביב
חכם אברהם מזהיר את הלמדנים והחכמים, 

ההוגים והכותבים, המחוקקים וכותבי המתווים 
שלא יהיו עסוקים רק בתורתם אלא יהיו קשובים 

 כי האנשים סביבם.לצר
התורה ניתנה לצורך מצוות בין האדם לחברו, 

להפוך אותו באמצעות מצוות אנושיות להיות תמים 
 )שלם( בינו לבוראו...

 אליעזר פאפו 3
 1786נולד ב 

בסרייבו שבבוסניה, 
 מכונה 'פלא יועץ'

רב ואב בית דין 
בקהילת סיליסטרה 

נפטר בבולגריה 
 1828ב

עצמו, גופו ועיקר אהבה שיאהב את 
ונשמתו, צריך שיהיה נמשכת מאהבת 

בוראו, כמו שאדם אוהב את כלי תשמישו 
ומקפיד עליהם שלא יטנפו ולא יישברו, כך 

יקפיד על גופו ונשמתו שלא יטנפו ולא 
יישברו, שהם כלי שרת לשרת בהם לפני 

 האדון ה'

שנים חכם פאפו אמר לנו שעיקר  230כבר לפני 
 האהבה היא האדם את עצמו

אהבה זו נובעת מתוך אהבת בוראו ומשפיעה על 
 אהבתו את בני האדם.

 -כדי שאדם יאהב את עצמו עליו לשמור על גופו
במאכל, במשקה, בפעולה, באופן הפשוט והבסיסי 

 ביותר
עליו להקפיד על שמירת נפשו שלא תשבר, תסדק, 

תטנף, תלך לאיבוד... שמירה במראה, בתחושה, 
 במחשבה, בכוונה, במעשה

 כי הגוף והנפש יחד מרכיבים את האדם לכלי אחד...
בן ציון שמואל  4

 וידאל
 1867נולד ב 

בירושלים, דיין 
בבית דין וראש 

 ישיבה, 
שד"ר ורבה של 

  1936חברון, נפטר ב

ה' יתברך יראה כל הדור, כאילו כדאי 
 והגון, להשרות בו שכינתו, ולהיות קודש

 

ורבות  גם כשהמצב לא משהו... רבים הפיתויים
 הטעויות

מעודד אותנו השד"ר )שליח דרבנן(, יליד ירושלים 
 -ורבה של חברון, חכם וידאל

בורא העולם רואה ויראה את כל הדור, בכל 
 זכאים וכראויים-הגלאים, המגדרים והמצבים כ

 וישרה בהם את שכינתו, דאגתו ואהבתו.
עלינו  יבוודאואם הקב"ה רואה את הדור כזכאי 

 והזכות שבכל אחד ואחת...לראות את הטוב 
 זבולון שושנה 5

נולד )תאריך לא 
 במרוקו,ידוע( 

, עלה ראש ישיבה
 ישראל לארץ
 1964 בנפטר 

 בקרית גת

 על ידי האחדות מראה בעצמו 
 כאילו אני אבר משאר ישראל

ואם כן יש לי חלק במה שמקיימים שאר  
 ישראל באותן מצוות 

 שאיני יכול לקיימם

לקיים את כל המצוות כיוון אף אדם אינו יכול 
 שאינו גבר/אישה/כהן/חקלאי/דיין/אב/אב וכו'

 אולם כאשר הוא פועל כחלק מעם ישראל
כשהוא מרגיש איבר בגוף העם אזי המצוות שנעשות 

 על ידי אחרים
 משפיעות עליו באופן ישיר

 רואות, הרגלים הולכות םשהעינייבדיוק כמו 
 כשהלב פועם מערכת העיכול עובדת 

עצמך חלק, פעל למען הכלל ותזכה במעשים ראה 
 הטובים שעושים כולם

 יהודה אבן דנאן 6
  מרוקוב 1880נולד ב 

מורה בתלמוד 
 , תורה
 1960בנפטר 

 במרוקו

כמשפך, ששופכים לו  ,העשיר הוא כסילון
ברוחב מן השמיים, כדי שיריק לכלים 

שאם יסתום מלמטה, מהריק  ...ריקים 
לא יריקו, אך אם  -לדלים, מהשמיים 

גם מלמעלה ירחיבו לו צינור  -נפתח ידו 
 המריק על המשפך בשפע נמרץ.

 

העושר, השפע, הטוב הוא כצינור מבורא העולם 
 לאדם

ככל שהוא יעניק יותר ממה שיש לו, למי שאין... כך 
 ימשיך הצינור למלא ולהתמלא ולא יחסר לו דבר.

 ךיישפאם האדם רואה עצמו כמשפך לטוב, השפע 
 עוצמה רב יותר, ללא עכבות ומגבלות-עליו במרץ

 פתח את ידך למטה ויפתח לך שפע מלמעלה...
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כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה בין עני 
בין עשיר, אפילו עני המחזר על הפתחים 

חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה בין ביום 
שאי אפשר להם  האנשיםו בין בלילה. ...

ללמוד, מפני שאינם יודעים כלל ללמוד או 
ישענו תחת העץ.  -מפני הטרדות שיש להם 

יספיקו לאחרים הלומדים ועל ידי כן הם 
 מקיימים ותחשב להם כאילו למדו בעצמם

 יהודה אלקלעי 7
 1798נולד ב 

  בוסניהב
רב הקהילה 

 הספרדית בסרייבו
 עלה לארץ ישראל

 1878בנפטר 
 בירושלים

חייבים כל ישראל, ועטרותיהם בראשיהם, 
אצילי בני ישראל, לפקח ולהשגיח לפרנסת 

אחינו בני ישראל, היושבים ראשונה 
במלכות שמים, הדרים בארץ הקדושה, 

 .והבאים עליה
 

שרוב התורה כלולה בה היא אהבת 
האחווה. שנהיה אוהבים לכל אחד 

 מישראל כנפשנו, ונהיה חסים איש על רעהו

שותפות גורל, חברות, ידידות הם הדברים 
 המרכזיים בתורה, ביהדות

 אולם לא מספיק לפעול על פיהם ולקדמם
 צריך לאהוב את האחווה

כשאתה אוהב משהו או מישהו אתה מוכן להכיל 
 לסלוח...-טעויות, להבין כוונות נסתרות ו

, לא נתן לאף קושי 8חכם אלקלעי שהתעוור בגיל 
באחרים, מבקש  רלהיעזלהכריע אותו, לא היסס 

 -מאתנו
, לאהוב כל אחד מישראל, לחוס אחד על השני
 לאהוב את האחווה

יהודה ליאון  8
 אשכנזי

 1922 נולד ב
  אלג'ריהב

רב ופילוסופ לחם 
במחתרת הצרפתית 

עלה  נגד הנאצים,
 למדינת ישראל

 1996 בנפטר 

'ואהבת לרעך כמוך' הוא על הֵרַע דווקא, 
שכן בניגוד למה שמקובל לחשוב, קשה 

יותר לאהוב במציאות את האח, את הֵרַע, 
 מאשר את הרחוק

 
קודם כול עליי להכיר שאני נבראתי ושאני 

 מקבל את היש שלי מהבורא. ...
במקביל עלי להכיר שהאחר הוא גם כן 

שנינו  בריאה של אותו בורא ומוטלת על
משימה משותפת והיא לפתור את משוואת 

האחווה, תוך כיבוד הדדי בין שני 'אני 
 שווה ערך

 

לאהוב את המוכר, הקרוב, המובן מאליו קשה יותר 
 מאשר את הרחוק, הבלתי מושג והמופשט.

קל לנו לאהוב אדם שאנחנו פוגשים פעם באף 
 פעם...להאמין באחדות כאשר היא בלתי מושגת...

קשה יותר לאהוב את מי שעובד איתי, גר במציאות 
 מולי, חולק איתי חדר או מדבר איתי כל יום.

ולכן אומר חכם יהודה שלחם באלג'יר נגד הנאצים, 
 הקרוב אליך, אהוב אותו.... -נאמר רעך

 ודרכו תוכל לאהוב גם את עצמך

 יהודה צדקה 9
 1910נולד ב 

  ירושליםב
, ראש ישיבה

ממייסדי המעין 
נפטר  התורני,

 בירושלים 1991ב

עיקר האהבה האמיתית, שאדם יאהב את 
חברו הדומה לו, שלא משיג ממנו שום 
 תועלת, ולא זקוק לו, ובכל זאת אוהבו.

 
כי המלמדי תינוקות נראים בעיני הבריות 

כקטנים כי המשרה שלהם לא כל כך 
גבוהה, אבל לאמיתו של דבר הם מעולים 

 ...מאוד מאוד
הגדולה שיכולה להיות, כמו וזוהי הזכות 

שהכוכבים נראים בעינינו כקטנים, אבל 
לאמיתו של דבר, כל כוכב הוא עולם מלא, 

וידוע שישנם כוכבים גדולים שגודלם פי 
 כמה מכדור הארץ

מורה, מלמד, מתרגל, מדריך, גננת, כל העוסק 
 בחינוך הוא כוכב מאיר

 אורו נראה רחוק, קטן ולעיתים לא ברור
 ה מיותר, קל, לא בהכרח נדרשמקצועו נרא

אבל באמת שהוא )המלמד והתפקיד( עצום, בוהק, 
 מאיר, מעולה, בורא עולם...

חכם צדקה שנולד ונפטר בירושלים מדגיש לנו שלא 
תמיד מה שאנחנו רואים כלא חשוב, לא גבוה, לא 

 משתלם הוא אכן כך
 ושעלינו להעריך את אלו שבוחרים ללמד...

 יעיש קריספין 10
נולד )תאריך לא 

רב  ,ידוע( במרוקו
שבמחוז הכפרים 
 , תרודאנת

 1939בנפטר 
 במרוקו

מה השושנה שפלת הקומה ומוציאה 
כך אין התורה נמצאת  -פרחים טובים? 

 אלא במי שהוא נמוך.
מה שהשושנה מוציאה הפרחים מינים 

כך התורה בכל דור ודור  -ממינים שונים? 
אחד מתחדשים בה כמה רזין עלאין, וכל 

מחכמי ישראל מניח לחברו במה להתגדל, 
 וכל אחד מחדש מה שקבלה נשמתו

 
שיהיה האדם באחדות עם הציבור, שעל 
ידי האחדות אפילו בידו עוון עבודה זרה 

 מתכפר לו.
ועוד כמה מעלות טובות מרוויח בעניין 

קיום המצוות: שאפילו אם לא קיים 
המצוות, על ידי האחדות והערבות מעלה 

 תוב כאילו קייםעליו הכ

סוגים, גדלים, צבעים שונים של שושנה, אזורי 
 מחייה מגוונים ותנאים מיוחדים...

ברור לנו שלכל צמח יש כמה זנים בעולם, הנראים 
שונים אבל בעצם די דומים, ידוע לנו שתחום 

 הבוטניקה עמוק, רחב ומתחדש כל הזמן... 
שהתורה נמצאת  -כך צריך להיות ברור וידוע לנו

 ל מקום בארץ ובעולםבכ
עליה ואיתה  להסתכלשהדרך ללמוד בה וממנה, 

שונה בכל מקום ובכל תרבות אבל בעצם כל כך 
 דומה...

 -וזה סוד ההתחדשות של הצמח, של התורה
שכל פרח בצבעו וייחודו מניח לפרח אחר ממשפחתו 

 לגדול, לשגשג ולהיות אחר...

 ישועה עטיה 11
 1914נולד ב 

  ירושליםב

כי הנותן צדקה לעני, הנה גם הוא מבקש 
צדקה מה' יתברך תמיד בכל עת, ונמצא זה 

חודש הרחמים והסליחות, זה הזמן לאמץ את 
 למחול, לא להקפיד -המלצתו של חכם עטיה

 ולו רק כי בורא העולם מוחל לך
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, רב בישיבה דיין,
 1987בנפטר 

 בירושלים

העשיר שעושה עם העני, הנה גם עמו נעשה 
 .חסד וצדקה מאת ה

 
שיהיה מוחל לחברו אף על פי שחטא לו, 
ולא יקפיד על כל דבר, כי יביט בענייניו 

טאים חוטא לה' שבינו לבין הבורא, כמה ח
יתברך והוא מוחל לו, ולמה יתכעס על 

חברו שנגע בכבודו שהוא בשר ודם, ובמה 
 נחשב כבודו נגד כבוד ה' יתברך

 הוא אינו מקפיד ואתך
 אתךמה שאתה רוצה שיעשו 

 עשה עם חברך...

 מהלל העדני 12
  תימןב  1883נולד ב

פילוסוף, 
אנתרופולוג 
עלה , והיסטוריון

למדינת ישראל 
בתל  1950בנפטר 
 אביב

אומץ הרוח, הסבלנות  -שלוש מידות אלו 
עזרו להם, סללו לפניהם את  -וההסתגלות 

הדרך. דווקא משום שסבלו נתדלדלו, נעו 
כיום בבניין ונדו, הם הצליחו ומצליחים 

 הארץ ושחרורה
 

כי טוב להם לזכור מפעם לפעם כי נפשות 
האדם הן אחיות שנולדו מבטן אחת ואב 

אחד לכולן. עליהן לנהוג כאחיות רחמניות 
זו לזו, ולא לנצל אחת את רעותה בדרך 

אכזרית, מתוך חוסר רגש רעות או מתוך 
חוסר ידיעה. על כן עצתי לכל נפש כי תזכור 

הנפשות בכל זמן ובכל  קרבה זו שבין
 מקרה.

 התמודדות מחשלת, קושי מדייק, אתגר מעצים...
חכם העדני היה אנתרופולוג שנולד בתימן ועלה 
לארץ, הסתכלותו על אמונת ישראל ועם ישראל 
מאפשרת לנו הבנה על הכוחות והחוסן של בוני 

 -הארץ ומקימיה
ההצלחה נבעה בגלל שפיתחו לעצמם יכולת של 

 ולהיות יחד להסתגלבלנות ורצון אומץ רוח, ס
זה נבע מסבל ממושך ומשכול שגרם להם להעריך 

 עבור עצמם ולמען ארצם... םולהילח
בואו נסגל לעצמנו מידות אלו מתוך שפע, הצלחה 

 ועוצמה.

משה יעקב  13
 טולדאנו

 1880נולד ב 
  בטבריה

 אב בית ורב ראשי
רב העיר תל  ,בקהיר
 אביב,
 1960בנפטר 

 בירושלים

ואפילו לא יהיו ישראל זכאים, לא יחליפם 
 באומה אחרת

 
 

 אפילו... 
 אפילו אם טעינו

 אפילו אם פעלנו במזיד
 אפילו אם שכחנו

 אפילו אם בחרנו לא נכון
 אפילו אם זלזלנו

 אפילו...
 הקב"ה עדיין בוחר בנו ורואה אותנו כראויים!

 בואו ונראה כך את עצמנו, את ילדינו, את חברנו
נקודת הזכות, מקום הזכאות במקום את נחפש את 

 הטעות!
 משה כהן שאולי 14

  איראןב 1920נולד ב
עלה לארץ ישראל, 
, רב פילוסוף ומקובל

 לוחם במחתרת 
הדות רב ראשי של י

איראן בישראל 
 ובתפוצות

 1994 בנפטר  
 באשדוד

כי רק כאשר יש שלום בין כל שדרות העם, 
'כלי' ובין פלגי כל העדות, אזי נעשים הם 

ובית קיבול הראוי להכיל ולקבל בתוכו את 
 ברכת ה'.

 
כל עדה בישראל מהוה חוליה נאמנה 
בשרשרת האומה לדורותיה. כל שבט 

וערכיו, כל עדה ומכמניה. ואם חלילה 
תחסר חוליה אחת, הרי השרשרת פגומה 

 בשורשיותה.
 

ארץ 'לקוטאית' היא ארצנו. ארץ המלקטת 
תבל.  בניה, השבים אליה מכל קצוות

ממאה ויותר ארצות, והדוברים למעלה 
משמונים שפות. עדה עדה והליכותיה, ארץ 

 ארץ ומנהגיו, לא ראי זה כראי זה.
שמנהג אבותיהם  -הצד השווה שבכולם 

 בידיהם, והליכותיהם נר לרגלם

 כל אחד חשוב!
אמר חכם משה שאולי שהיה לוחם מחתרת והרב 

 הראשי של איראן
רת  הדורות, בהתפתחות כל רכיב משמעותי בשרש
 האנושית, בעם היהודי...

כל עדה, כל שבט בעל גוון ייחודי שיש לשמר ולא 
 לטשטש, להעריך וללמוד ממנו

אם נוותר או נתעלם ממסורות נשכחות, ממנהגים 
קדומים נפגע בחוליה והשרשרת שלנו תאבד 

 מחוזקה ועוצמתה.
 במקום לפעול לאחידות יש לפעול לאחדות...

 צדקה חוצין 15
 –1699נולד ב 

  סוריהב
, רב קהילת בגדד

 משיב בהלכה
 בבגדד 1772 בנפטר 

זהו צדיק  -טוב לשמיים ואינו טוב לבריות
זהו  -שאינו טוב, טוב לשמיים וטוב לבריות

צדיק טוב. רצונו לומר, שיש צדיק שהוא 
מתחסד עם קונו ומקיים מצוותיו יתברך 

הבריות... אבל אינו גומל צדקה וחסד עם 
וזהו אומרו 'נח איש צדיק תמים', שהיה 
 מושלם בעבודתו וטוב לשמיים ולבריות

 להיות צדיק חד כיווני זה לא נכון...
 לעשות טוב רק כלפי שמים או רק כלפי בני האדם

להתעמק רק במצוות בין האדם למקום ולשכוח בן 
 אדם לחברו 
 זה לא טוב..

בו פינה  הצדיק=הצדק תמיד נע במעגל, כך שאין
 אחת מודגשת ופינה אחרת מוזנחת...

כדי להיות צדיק צריך לאזן בין הדברים ולשים לב 
 ...םההיבטילכל 

 ראובן תימסטית 16
  מרוקוב 1881נולד ב

 מקובל ודרשן

והתורה דומה לאור היום, שאפילו כל 
אין מזיזים  -רוחות שבעולם מנשבים בה 

אותו ממקומו. וכך התורה אין עבירה 

 אי אפשר לכבות את אור היום.
כהים,  תבווילונואפשר לנסות להסתיר, לכסות 

 להסתגר בחדרים 



 חכמי יהדות ארצות האסלם                                                  בס"ד  

  
ה ב ה א מ ם  י א ב ך  ו נ י ח  ,     ציפי הרפנסל

 1949בנפטר   
 בטמנגורט

מכבה אותה כמו שאר מצות. וגם כן מצות 
 אין עבירה מכבה אותה. -הצדקה 

 
כמו הלב שהוא  ..ירושלים שהיא לב העולם

כיוון שהיא  -באמצע הגוף, כך ירושלים 
 באמצע יישוב העולם, נקראת לב העולם

אבל האור נמצא שם, מקיף את העולם, מגדל 
 ומצמיח, מאיר ומשפיע...

והפנימיים, הקרובים כל הכוחות החיצוניים 
והרחוקים, החזקים והחלשים לא יכלו לסלק את 

 האור
הוא שם וגם כאן בכל מקום בעולם וכשיכבה בסיום 

 משמרתו, יאיר שוב מחר...
 כך אור התורה

 אור האדם בהיותו אדם
 אור המעשה הטוב

, שיחזור ויאיר במלא מאתנוהאור הגנוז בכל אחד 
 בהירותו.

17 
 

רפאל ברוך 
 טולדאנו

  מרוקוב 1890נולד ב
 , וראש בית דיןדיין 

עלה למדינת 
 1971ב, נפטר ישראל

 בבני ברק

ישתדל אדם תמיד להתפלל בבית כנסת עם 
הציבור, שתפילת הציבור נשמעת תמיד: 

אפילו היו בהן חוטאים, אין הקדוש ברוך 
הוא מואס בתפילתן של רבים. לפיכך צריך 

 .אדם לשתף עצמו עם הציבור
 

ההולך, שיעשהו אדם אחר, שליח ישתדל 
לדבר מצווה, או יקח איזה מטבע, ויעשה 

לכשאבוא למקום פלוני  -בו סימן ויאמר 
 אתן זה לצדקה

 כדאי תמיד להיות יחד, בציבור, בקבוצה.
תחושת השייכות והחיברות עוזרת להתגבר על 
 מצבים מורכבים, יוצרת חוסן ויכולת השפעה.

חכם טולדנו ממליץ להשתדל להיות חלק מציבור, 
בעוצמתה,  תהיהממניין בתפילה כדי שהתפילה 

 היחיד ישמע כחלק ממשהו גדול יותר.
 אבל לא רק עבור תפילה, 

כדאי להיות חלק מכלל שעוזר לפרט, באופן קבוע, 
להיות יחיד שהוא חלק מרבים יוצר השפעה חיובית 

 במישורים רבים.
 שלום הדאיה 18

  סוריהב 1864נולד ב
דיין בבית  מקובל,

 דין
 עלה לארץ ישראל
ורבה של חברון, 

 1945בנפטר 
 בירושלים

יסוד האמונה וקבלת הדת היא מסורה 
 מאבות לבנים

כי כל האמונה, אשר בבנים היא בקבלה 
 מאבותם

כי האב ימסור האמונות והדעות לבניו מה  
 שקיבל מאבותיו

 
ישראל,  כמה מעלות טובות לאשר דר בארץ

ומה גם בירושלים אשר היא משוש לכל 
 הארץ.

כי היא אם כל חי ורוח כל בשר איש, והכל 
רצים אחריה, חמדת כל לב גדולים עם 
קטנים, התאוו תאווה לשבת, שם ישבו 

 כסאות למשפט

 -אמונה בבורא העולם, אמונה באדם, אמונה בעצמך
 היא דרך חיים, היא חינוך מבית.

במעשה, בסיפור, בדיבור,  -וראמונה עוברת מדור לד
 בלבוש, במנהג בהתנהגות...
סבא/אבא שלי היה -פעמים רבות אנחנו אומרים

 אומר על זה... סבתא/אמא שלי הייתה נוהגת כך... 
בסיס האמונה הוא בהורות והוא עובר מדור לדור, 

לשמר את האמונה, לחזק אותה  מחויביםאנחנו 
ולדאוג שהיא תשכון בלב ילדינו באופן יציב, עקבי 

 ומשמעותי...
 צריך להאמין!  -למרות הכל ובגלל הכל

 בבורא העולם, באדם, בעצמך

שמואל דוד  19
 לוצאטו

 1800נולד ב
  איטליהב

 חוקר ובלשן, מורה
שד"ר ורבה של 

 1865בחברון, נפטר 
 בפודובה

שני מאורות נתן אלוהים השכל והתורה 
 לבני אדם ללכת לאורם בדרך הטוב

ולא יפיץ אחד מהם  שניהם כאחד טובים 
 .אורו נפרד מחברו

 
אבל אוהבי האמת ובעלי שכל חזק ואמיץ 

יודעים כי כמה דעות היו לתהילה 
ולתפארת בדור או בדורות, ונפלו בדור 

אחר בבוז ושכחה, וכמה דעות היו לקלון 
ן ועידנים, והיו אחר זמן ולחרפה במשך עיד

 לשם ולתהילה, ותימלא הארץ אותם

 עוגנים מרכזיים 2כוחות משלימים,  2
 השכל האנושי והתורה האלוקית

 שניהם יחד מובילים את האדם בדרך הטובה
 -שניהם יחד נוכחים בחיי האדם

 קיום האלוקות בשכל ובכלים האנושים
 שאיפת השכל האנושי לקרבה אלוקית רוחנית.

 -טו שהיה מורה ורבה של חברוןאלנו חכם לוצ אומר
שבנו, להפיץ את האור עליהם  לפוטנציאלכדי להגיע 

 להיות כאחד
 כמו שני חברים טובים

 רפאל כדיר צבאן 20
 בתוניס  1910נולד ב

 רב עיר מדינין, 
עלה למדינת ישראל 

 שד"ר ורבה 
 של חברון

שימש כרב העיר 
 נתיבות
 1995נפטר ב

 בנתיבות

ישראל תהיה להם אהבה בארץ אם עם 
ישראל ויכירו בטובה, ויעריכו המתנה 

ויכנסו אליה בשמחה  -היקרה, שנתן להם 
 ואמונה

אלו אומות העולם, 'לא  -אז 'כל מנאצי'  
 יראוה', ולא יהיה להם בה 

 מדרך כף רגל

נכיר בערכה וחשיבותה של ארץ ישראל  -רק אם
 ונלמד לאהוב אותה ולא רק לדרוש ממנה

את טובתה באמת ונתייחס אליה כמתנה  נראה
 יקרה

 כל אויבנו לא יצליחו לדרוס אותה ובה -רק אז

 דוד בן זמרא 21
  ספרדב 1479נולד ב 

אב בית דין, רב 
, ראשי של מצרים

 מקובל
, עלה לארץ ישראל

 בצפת 1573 נפטר ב
 

כי כל ישראל כולם גוף אחד, וצריך שיאהב 
ועל ידי  כל איבריו בשווה, וכן חברו לחברו,

כן השלום מתרבה והולך, שמי הוא אשר 
 זוכה למצווה זו לעשות אותה על מתכונתה

 
וכבר ידעת כי בהתחבר צדיק עם צדקה אז 
כל העולמות בהשקט ושלום, וכל הכוחות 

שנים  540חכם בן זמרא נולד במצרים לפני למעלה מ
 .ועלה לצפת

פעמים רבות פעל למען יושבי הארץ  ויהדות ארצות 
 האיסלם

בכל פעם דיבר, כתב, דרש על האחדות ועל חשיבותה 
 בשמירה על העם היהודי לאורך הדורות.

 -יומיים לפני ראש השנה, כדאי ללמוד מדבריו



 חכמי יהדות ארצות האסלם                                                  בס"ד  

  
ה ב ה א מ ם  י א ב ך  ו נ י ח  ,     ציפי הרפנסל

פנימיות וחיצונית כולן מקבלות שפע 
 וברכה בגלל הצדקה

למרות הדיות, המנהגים, תפיסות העולם והמעשים 
 היום יומיים

 כל ישראל הם גוף אחד!
 לאהוב את כולם שווה בשווה וצריך

 כל אחד במקומו, בתפקידו, בחשיבותו ובמהותו
 השלום בנינו ובעולם. יתקייםוכך 

 יעקב אבן צור 22
  במרוקו 1673נולד ב

 סופר ואב בית דין
 משורר ופייטן

 בפאס 1753 נפטר ב
 

 בהיותו יושב על שולחנו לאכול לחם
יפרוס מלחמו, ויתן ויחזור ויתן לדלים  

 אומללים המחזרים על הפתחים.
 

תיתן בהיותך יושב על השולחן, לחם 
לאותם פנים חדשות שהם העניים, ואז 

 תזכה שיהיה על שולחנך לפני תמיד

ערב ראש השנה תשפ"ב, כדאי להקשיב לדברי חכם 
אבן צור, שהיה ידוע בפיוטיו המרגשים בחגים בבית 

 בפאס )מרוקו(.הכנסת ש
מובחר, כמו שאתה נותן ומביא  -תן משולחנך

 לעצמך ולבני ביתך
 ואז תראה שיהיה לפניך תמיד מה לתת...

האר להם את פניך  -הסתכל על הפנים של הנזקקים
 ותן להם מטובך
 מי שברא אותו ואותך אתךכדי שכך יעשה 

 דע, שנתינה מזכה אותך בשפע  תמיד...
 יוסף בירדוגו 23

  מרוקוב 1802בנולד 
 אב בית דין, 
נאסר על ידי 

השלטונות כדי 
לאלץ את הקהילה 

לשלם קנס. חיבר 
ספרי רבים, אך רוב 

 כתביו אבדו
 בראבט 1854נפטר ב

 פקוחות להתבונן להיות עיניהםעל ש
 בענייני העולם. כי על ידי כן

 שכל...מתפקחים ומתחדד שכלם
 דעתו מעורבת השהייתחכם לב 

 הוא למופת בדורובענייני העולם 
 

המנהיגים, המלמדים, המובילים בקהילה צריכים 
 לדעת מה קורה בעולם...

לא רק מה קורה בקהילתם ובמדינתם אלא גם מה 
קשה, בקהילות רחוקות -נעשה, מתפתח, מתקדם ו

 יותר ובעולם...
ידיעה זו תאפשר להם רוחב מבט, הבנה עמוקה של 

ל בני תהליכים מקומיים ועולמיים המשפיעים ע
 קהילתם ועליהם

יגרמו לחידוד ואיזון בין חוכמת השכל  -ובעיקר
 לחוכמת הלב.

מנהיג כזה, מבטיח חכם יוסף, יהפוך לסמל בדורו 
 ולדורות הבאים...

 עמרם אבורביע 24
 מרוקו ב 1892בנולד 

עלה לארץ ישראל, 
הקים בית הוצאה 

 לאור, ממיסדי
שכונת בית וגן, הרב 
הראשי הספרדי של 

 פתח תקווה
בפתח  1966בנפטר  

 תקווה

שכל צדקה שלא נכלל בה בשם כל ישראל, 
 אינה מתקבלת ברצון

 
קיומה של האומה העברית תלוי אך ורק 
בשמירת תורתה וכל קנייניה הלאומיים 

ובשאיפה לחיים שלמים ובריאים 
וחופשיים בארצה. מי שחפץ בחיים עליו 

וב לארצו, לתורתו ולעמו. כמו כן לשוב לש
אל השבת באמת ובתמים לשמרה 

 ולקדשה, כך שקדושתה תמלא את בתינו

כל דבר שאתה עושה כולל בתוכו ומשפיע על עם 
 ישראל
 מצוות הצדקה...-ביחוד

כוון למען  -אם אתה רוצה שצדקתך תתקבל ברצון
 כלל העם.

אומנם אתה מעניק עכשיו משהו ספציפי )מוצר, זמן, 
 מסויםמשאב, פעולה וכו'( לאדם 

אבל הנתינה מיועדת לכולם, לעשיית טוב, להגדלת 
 מעגל השפע

 לרווחת ישראל
שמואל שאול  25

 סירירו 
 מרוקו ב 1556ב נולד

דיין, ראשה 
 ,ים בעיר פאסמהחכ

 וקבליסט.   ףפילוסו
 בפאס 1645בנפטר  

קיום והעמדת האומה הישראלית כולה, 
הוא תלוי בהתקשרם ובהתאחדם יחד, 

וכל  ...להיות כאיש אחד בעבודתו יתברך 
אחד יאהב את חברו, ותהיה הסכמה 

 והתייחדות ביניהם,
 

אורך הגלות לא ייאש לבנו מן הגאולה, 
בראותנו היות  -אדרבא הוא מחזק לבנו 

 אומה זו קיימת בעולם

 הקשיים, העיכובים, הדברים שלא מסתדרים
 הריחוק, הניתוק, הגלות...

אלפי שנים של טלטלות וגזרות, מעולם לא ייאשו 
 את העם היהודי

 ההפך!
כשרואים בכל יום דברים בלתי אפשריים, לא 

.. מבינים שיש סיבה ומסובב שיש תכלית םהגיוניי
 לקיום,

 שהאומה היהודית נועדה להיות מאז ולעולם
אנחנו צריכים להתחזק בליבנו ולדעת שיש לנו חלק 

 חשוב באומה זו ובהתפתחות העולם..
 שנה 360חכם שמואל אמר זאת שוב ושוב לפני 

 ועדיין דבריו מהדהדים וקיימים...
 כדאי להקשיב.

 יהודה אלבז 26
 במרוקו  1770ב נולד
   , מוהלדיין

 צפרוב 1847ב נפטר 

הוא לרמוז על האחדות איש את  -אלך 
רעהו ידוברו יתלכדו ולא יתפרדו, דהיינו 
שבשפה אחת ועצה אחת, אנו מסכימים 
שלבית ה' נלך כולנו בכנופיה אחת, וזה 

וודאי שמחה גדולה עד מאוד על היות עם 
 בני ישראל גוי אחד בארץ והיו אחד

 
צריך האדם להיות זהיר ונזהר בעסק 

התורה בכל כוחו ולא יתבייש משום אדם 
 קטון וגדול יחדיו ילמד מהם

 האחדות היא הדרך הנכונה ללכת לבית ה'
עצות המגוונות צריך למרות השפות השונות וה

להסכים להיות בחבורה אחת ואז ללכת במסע 
 המשותף, כולנו יחד

אין הדבר מבטל את השונות או מטשטש את 
 ההבדלים.

הלכידות המאפשרת אחדות ולא אחידות, הליכה 
 למטרה משותפת

 והגשמתה יחד.

שה' יודע מעשי בני אדם ומחשבותיהם,  אברהם עטיב 27
אבל בשר ודם אסור לו להבדיל בין איש 

 בעוד כמה שעות יום כיפור
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 1914ב נולד
  בירושלים

 , לימד לדיינותדיין
 1987ב נפטר 

 בירושלים

לרחם ולאהוב כל אחד לרעהו. ועליו 
 מישראל

הלימוד האחרון לימי הסליחות הללו מוקדש לחכם 
שחי בין שתי מלחמות עולם והיה ממקימי  עטיב

 מדינת ישראל.
מאז ומעולם גר בעיר הקודש ותמיד לחם למען קרוב 

 לבבות בין העדות והתפוצות השונות.
 אסור להבדיל, בין אדם לאדם -כדיין אמר

כולנו בני אותו אב ואם, סופנו ותחילתנו דומה, 
 אנחנו בשר ודם...

 אדם מישראל.ומתוך כך עלינו לרחם ולאהוב כל 
 כל אחד הוא חלק מאיתנו, חלק מבריאת העולם...

יהי רצון שלמודנו בזמן הרחמים והסליחות, מראש 
 חודש אלול ועד יום כיפור

לימוד שנעשה בהתמדה, מתוך רצון להרבות דעת, 
להכיר ולו במעט את החכמים היהודים שבארצות 

 האסלם
 יהיו לזכות עם ישראל ואנחנו בתוכם.

 
*גמר חתימה טובה בספר החיים* מתוך בריאות  

 ושמחה
 אברהם שאקי 28

נולד )תאריך לא 
 בצפתידוע( 

 אב בית דין
נקבר  1900בנפטר  

 במערה בצפת

ריבונו של עולם, רצינו לעסוק בתורה יומם 
ולילה, אלא שאין לנו פנאי. אמר להם 

הקדוש ברוך הוא: קיימו מצוות תפילין 
ומעלה אני עליכם כאילו עסקתם בתורה 

 ולילהיומם 
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