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" הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך" הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך
כי אם עשות עשות משפט ואהבת חסד כי אם עשות עשות משפט ואהבת חסד 

והצנע לכת עם ה' אלוקיך"והצנע לכת עם ה' אלוקיך"

הרב אברהם אלמליח נולד לאביו משה ולאמו חסיבה בשנת תרפ"ה (1925) 
במרוקו. 

כבר בילדותו נודע חכם אברהם אלמליח כעילוי ולמד בעניות גמורה בכפרו 
אלקלעה, בהיותו בן 13 נפטרה עליו אמו.

בשנת תרצ"ח (1938) עבר ללמוד במרכש מפי חכם יעקב דהאן והיה צעיר 
תלמידיו.

בשנת תש"ג (1943) הוסמך כשוחט, והיה מלמד בתלמודי התורה.

בשנת תש"ז (1947) נשא לאישה את זוהרה שהייתה יד ימינו ושותפה למפעלו 
הענק, לזוג נולדו להם ששה ילדים.

הרב אברהם אלמליח היה אחד ממנהיגי הקהילה בכפרו אלקלעא. 

זכה להקים ישיבה בעיירה אמזמז ולהעמיד תלמידים הרבה. במקביל 
לעבודתו בישיבה, כיהן כרשם נישואין וגיטין בבית הדין במרכש.

בשנת תשט"ו (1955) בעקבות טרגדיה משפחתית, עלה עם משפחתו לארץ 
ישראל. ללא שרשרת יוחסין ואיש לא הכיר אותו, בכוחות עצמו פילס את 

דרכו בארץ הקודש, ניגש  לבחינות הרבנות בארץ ישראל בהצלחה רבה וזכה 
להערכה מהרבנים הראשיים דאז. 

התמנה ושימש בקודש כרבם של דימונה וירוחם הרב, היה נערץ על תושבי 
דימונה היה להם לרועה, מורה ומליץ יושר. זכה לקבל מעיירת דימונה "עיטור 

כבוד" על חלקו בבניין דימונה והפרחת שממתה.

ביום העצמאות ה 52 למדינת ישראל,  קבל הוקרה כ"יקיר דימונה" על מפעל 
חיים ביצירת ובניית תשתיות למוסדות דת המשמשים גשר וקשר בין כל 

רבדי האוכלוסיה בדימונה. 

בד בבד עם היותו רב העיר ונשא את תפקידו בחרדת קודש, מצא זמן 
לכתיבה תורנית  וחיבר  ארבעה כרכים "בתוך עמי"  חידושים על הש"ס, 

דרשות על פרשות השבוע והלכות. למפעל חייו זה זכה לפרס "תורני-הלכתי" 
בשנת תשמ"א מטעם המועצה הדתית של תל אביב יפו.

בשנת תשמ"ג (1983), התמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע, בשנת תשמ"ה 
(1985) התמנה  ע"י שר הדתות, דר' יוסף בורג. למנהל בתי הדין הרבניים 

בישראל. 

בשנת תשנ"א (1991) התמנה לאב בית הדין המיוחד בירושלים.

בשנת תשנ"ד (1994), פרש לגמלאות אך לא שקד על שמריו, המשיך לשמש 
בקודש.  הרב לימד בכולל 'דרכי הוראה', שימש כיו"ר הוועדה לבחינות 

דיינים, היה ממייסדי ואב בית הדין לגיור ברבנות הצבאית ואב בית דין בעיר 
מרסיי. עמד בראש הוועדה למינוי רבנים ראשיים בישראל.

הרב  היה בקי ומומחה להרמב"ם ורבים מחכמי ישראל ובראשם הרב מרדכי 
אליהו זצ"ל, זכו ללמוד אתו. 

• נולד בשנת תרפ"ה בכפר אלקלעא שבמרוקו.
• כבר בשנותיו המוקדמות נודע הרב אברהם אלמליח כעילוי.

• בגיל 13 היה מתלמידי הישיבה הגבוהה של הרב יעקב דהאן במרכש.
• בגיל 18 היה שוחט ומלמד בישיבות ותלמודי תורה.
• בשנת תש"ז נישא לבחירת לבו לזוהרה והיה לאחד

ממנהיגי הקהילה באלקלעא.
• הקים ישיבה בעיירה אמזמז ובמקביל, כיהן כרשם נישואין וגיטין

בבית הדין במרקש.
• בשנת תשט"ו ביקר בארץ ישאל כתייר, מתנת הג'וינט.

• בשנת תשט"ז עלה עם משפחתו לארץ ישראל.
• בסוף שנת תשט"ז התמנה לרב הערים דימונה וירוחם.

• בשנת תשל"ז פרסם את החלק הראשון של חיבוריו "בתוך עמי".
• בשנת תשמ"א זכה בפרס המועצה הדתית תל אביב יפו על חלקים א'-ב'

של חיבוריו "בתוך עמי".
• בשנת תשד"מ התפטר ועזב את כס הרבנות בעיר דימונה והתמנה לדיין

בבית הדין בבאר שבע.
• בשנת תשמ"ו מונה ע"י שר הדתות דר' יוסף בורג למנהל בתי הדין הרבניים

בישראל. בעקבות המינוי העתיקו הוא ורעייתו את מגוריהם וקבעו את ביתם 
בעיר הקוש ירושלים.

• בשנת תשנ"ב התמנה לאב בית הדין המיוחד בירושלים.

בשנת תשנ"ד פרש לגמלאות אך המשיך לפעול בתחומים רבים: 
• לימד בכולל "דרכי הוראה" בראשות הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

• מונה ליו"ר הוועדה לבחינות דיינים
• שימש מורה רוחני לגיור בארץ ישראל

• ישב כאב בית דין לגיור ברבנות הצבאית.
• שימש אב בית דין במרסיי שבצרפת

• סייע ועודד הקמת כולל בלונדון.
• סייע במערך הגיור בקראקס שבוונצואלה.

• עמד בראשות הוועדה למינוי רבנים ראשיים בארץ ישראל. 
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