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  אריה -שלכם 

עת מבאר כי עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו לד המסילת ישרים בשער הזהירות
בחינות ' וישנם ב" שלא ילך במהלך הרגלו כעיור באפילה" לת ישריםיומזהיר המס, הטובים הם אם לאו

 –ויש בחינה נוספת של עיוורון רצוני , ום מולד ולכן אינו יכול לראותיש עיוורון של מ, לעיור באפילה
, שמסמא האדם את עיניו ואינו מתבונן במעשיו, חד הם –הבחינות הללו ' אך ב, שמכסה עיניו מלראות

יש להעמיק ולהתבונן היטב , ל"הנ לת ישריםיאומר כי לאור דברי המסל היה "שך זצ און הרבמרן הג. כ"ע
כתוב בפרשה ויהי בשחת אלוקים את ערי הככר ויזכור . ולקחת מהם מוסר, בוע הללובפרשיות הש

י מבאר את הקשר בין "רש). ט"כ, ט"בראשית י( "'אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה וגו
נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם " –" ויזכור אלוקים את אברהם"לבין " ויהי בשחת אלוקים"

, "ה עליו"לפיכך חס הקב, אמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא ולא גילה הדבר שהיה חס עליוושמע ש
מדוע זה ! ?וכאן שואלים בעלי המוסר וכי אין ללוט מצוות אחרות שבכוחם להצילו מהפורענות. ל"עכ

בנותיו והרי עשה מצוות נוספות כהכנסת אורחים והקריב נפשות , נזקקנו לעניין ששמר לשונו ולא דיבר
  !) נ"נ הנעשית על חשבון אדם אחר אינה נקראת מסי"מכאן למדו בעלי המוסר על דרך הפשט כי מסי, ובאמת(? עליהם

אך אין המעשים הללו , ט ומצוות לרוב"מ שך היה אומר שישנם אנשים שעושים הרבה מעשי"מרן הגרא
היות והמעשים ... ז הוא אדם קטן"יש אדם שהוא בעל מעשים ובכ. שיותםנוגעים אליהם ולא בונים את אי

... הטובים עוברים על ידו אך לא נכנסים ומגביהים את האדם לכן הוא נשאר באותה דרגה ולא מתרומם
, ה"וזהו אברהם אבינו ע –ט והם מרוממים את האדם עד לרום המעלה "אולם ישנם אנשים שעושים מעשי

ט אין "כשאברהם אבינו היה עסוק בעשיית מצוות ומעשי... המעשים לא הגביהו, אחיואולם אצל לוט בן 
אצל אברהם אבינו הניסיונות שעבר רק , הוא חש הקרבה כי אם שמחה עצומה על המקח טוב שעשה

מסופר על . ט רוממו אותו והעלו אותו לרום המעלה"והמעשי. בקרבו' חישלו את אמונתו והוסיפו אהבת ה
שעה שהרב היה עסוק בלימוד , בערב בדיקת חמץ, כשהיה קרוב לגיל תשעים, ל"מ שך זצ"מרן הגרא

הרב שך בשומעו את בעיותיו השיב לו כי  פלוני ... וסיפר לו על משבר שפקד אותו' בא בחור א, התורה
לבסוף הגיע אותו בחור למטפל שהיה , יוכל לטפל בכגון דא ומיד קם הרב שך וצלצל לאותו אדם המטפל

ל מחכה לבחור מתחת "ר בירושלים ונשאר אצלו עד שתיים בלילה ומספרים שראו את הרב שך זצג
ובסיום הטיפול לקח הרב שך ...  לדירה והיה הולך אנה ואנה ולא רצה להיכנס שמא הדבר יפריע לטיפול

ו את ה הגישה ל"א לביתו והרבנית ע"ש אלישיב שליט"מספרים שפעם הגיע מרן הגרי. את הבחור במונית
וכשראה זאת שאל לפשר , ל"רבי אריה לוין זצ, אביה הצדיק, באותו זמן עבר במקום, האוכל מחוץ לבית

והיא השיבה לו כי בבית ישנם שלוש בנות שאינם בקו הבריאות ולא רצתה שבעלה ירגיש בכך ? הדבר
אומרים עלי : " ה"הרבנית זילברשטיין ע, ה לבתה"ופעם סחה הרבנית אלישיב ע... שלא יופרע מלימודו

וכמו להבדיל בניירות ערך ...אך למעשה אין זה הקרבה כי אם השקעה, שאני מקריבה בשביל הבעל
ולפי דברינו נוכל להבין מדוע ניצול לוט מן הפורענות רק בזכות שלא ... משקיעים ואין זה נקרא הקרבה

צוות הכנסת אורחים הייתה בהיות ומ, ולא מצד מצוות הכנסת האורחים שהייתה לו, גילה על דבר שרה
ואין כאן שבירת המידות בהיות ומצווה זו הושרשה בבית אברהם והיה לוט רגיל , נהוגה בידו כטבע שני

לכן לא די במצוה ... לכל הקרבה יש גבולות אך כפי שאנו יודעים, ה הקרבה למצווה זוכ עש"וע, למצוה זו
הרי יש כאן שבירת מידותיו שהיה חומד ממון , ל שרהאך בזה שלא גילה ע, זו כדי להגן עליו מן הפורענות

וזאת עלינו . ומשום כך זכה להינצל כי שבר את מידותיו, ואם היה מספר היה זוכה בכל עושרו של אברהם
כ "ע!  ואין לך השקעה יותר גדולה משקיעות בתורה, לדעת כי לימוד התורה אינו הקרבה כי אם השקעה

  . התורה כי טוב סחורה מכל ד נשמח ונעלוז בדברי תלמוד"בס
   א"הרב הגאון רבי יהושע ברכץ שליטהמובא כאן הינו חלק משיחה שהושמעה מפי (
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  א"המרא דאתרא ורב הקהילה שליטמורינו  פימ מאמר     
  

משיב הרוח : "מזכירין אנו גבורות גשמים ואומרים, החל מתפילת מוסף של שמיני עצרת
מתחילים בארץ ישראל להתפלל ולבקש על , בחשוון' אך בז. דרך שבח למקום - "ומוריד הטל

מתחילה . כדי שיגיע האחרון מעולי הרגל לנהר פרת –והטעם  ".ך עלינובר": הגשמים ואומרים
" ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני תבל: "הייתה הארץ שותה מטר מלמטה שנאמר

על שאלה ? י העננים"ה והוריד את המטר מלמעלה ע"כ מה הסיבה ששינה הקב"א). 'בראשית ג(
מפני בעלי זרוע ) א: טעמים' שינה הדבר מפני ד יתברך' שה): ג"בראשית י(זו עונה המדרש רבה 

מן הזרעים (בשביל לרחוץ את הטללים הרעים )ב. שלא יגרשו את החלשים מן הבארות והנהרות(
שיהיו כולם תולים עיניהם כלפי ) ד. שהשדות שבשפלה יקבלו מים כמו השדות שבהר) ג). והאילנות

כפי , י מלאכיו"הניתנים על ידו ולא ע' הם חסד הוצריך לדעת כי הגשמים . יתברך' מעלה ויתפללו לה
וכשהוא נותן . תחיית המתים, )יולדת(חיה , גשמים: ה שלא נמסרו לשליח והן"אמר רבי יוחנן שלושה מפתחות בידו של הקב: "שנאמר

אוצר  –שאוצר זה נפתח ומכיון , לא בדין ולא בשכר ולא בזכות אלא בחסד שהוא טוב. רק מתוך אוצרו הטוב הוא נותן, גשמים לעולמו
אין הם צריכים אלא לכוון ליבם ולבקש . שיבקשו כל טוב שנפשם חומדת. עת רצון הוא לישראל –של חסדים טובים ורחמים מרובים 

, שיחדש עליהם מעשי בראשית - והוא נותן , מלפני אבינו שבשמים שייתן תורה בליבם כבשעה שעמדו רגלי אבותיהם בהר סיני
שיפסקו , שתתברך הפרוטה שבכיסם שיקבץ גלויותיהם מארבע כנפות הארץ, שימחלו להם עוונותיהם, עולמים שייוושעו תשועת

וכן הוא , ה פותחו בשעת ירידת הגשמים"שהקב, משום שכל הברכות והתפילות הללו גנוזים מאוצר הטוב הזה? וכל זה למה. המלחמות
אולי אוצר זה נפתח למטר : "שמא תאמר, )ח"דברים כ" (ארצך בעתולך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ' יפתח ה": אומר
משפיע ' למדנו מהדברים האלו כמה גדול החסדים שה. "'ולברך את כל מעשי ידיך וגו: "היות ונאמר בהמשך, אין הדבר כן?, בלבד

כדי שתהא תפילתו " ר לברכהותן טל ומט: "וכמה צריך האדם לכוון ליבו לשמים שעה שמתפלל ואומר. עלינו בעת ירידת הגשמים
אין ", )'תענית ח(על שאלה זו עונה הגמרא ? אנשים שואלים מדוע יש שנים בהם יש עצירת גשמים –סוד אמונה ...  מקובלת לפני המקום

: בזמן שיש אמונה במשא ומתן בארץ אז זוכים להמשך הפסוק –" אמת מארץ תצמח: "שנאמר" הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה
וצריך להבין מה נשתנה העניין הזה של האמון ההדדי שבין אדם לחברו . שהגשמים יורדים שהם צדקה לעולם –" וצדק משמים נשקף"

ה מוריד גשם ולא "אין הקב –ואם אין אמון הדדי , ה מוריד גשם"הקב –שרק בזכות האמון ההדדי , יותר מכל המעשים הטובים האחרים
ה כל זמן "אומר הקב... ה מודד עמו"כך הקב –שבמידה שאדם מודד , התשובה היא מידה כנגד מידה ?מדוע, עוזרים המצוות האחרות
שהרי אתמול חרשו וזרעו והאמינו שאוריד , אז חייב אני להוריד להם מטר, ואינו גונב דעת חברו ואינו מרמהו –שיש אמונה בבני האדם 

אף הארץ לא תהא מכזבת ולכן  –כן כשם שהם אינם מכזבים איש בעמיתו ול). לא היו חורשים, שאם לא האמינו שאוריד(, להם מטר
והוא שידע האדם כי מעשיו כאן בעולם הזה מסוגלים להשפיע לא רק על , יש כאן בדברים הללו יסוד גדול ונורא !רבותי... יורד גשמים

הרי שבפעולתו זו הוא , ובכזב מרמה השני בכחש כי בשעה שאין האדם מאמין בשני או חלילה, חייו הפרטיים אלא גם על כל העולם כולו
האם ישנו אמון הדדי או לאו , ועל כן כל אחד אחראי לבדוק את מעשיו, וזה מידה כנגד מידה, מן השפע לרדת בעקבות המטר מונע

, המשניות -"זרעים"את דברי הגמרא האומרת כי סדר , ואולי נוכל לפרש על פי הדברים שנאמרו. (והאם הוא נושא ונותן באמונה
כ יוצא שהאמונה שבין בני "א) י המטר"ה מצמיח הזרעים ע"הקב –י האמונה בין בני האדם "שע, כי יסוד אחד להם" אמונה"נקראים 

ואם חס ושלום אין אמונה " והאדמה תתן את יבולה: "האדם היא הגורמת שתהיה אמונה בין האדם לבין לשדהו שלא ירקב זרעו שנאמר
בעוון ביטול תרומות ": ל"לכן אמרו חכמים ז). מ"ב(באותה שעה נעצרים גשמים , לשון הרע ועזות פנים, ש ביניהם גזלבין איש לרעהו וי

סיבה ). ב"שבת ל(השמים נעצרים והיוקר יאמיר והשכר אבד ובני אדם רצים אחר פרנסתם ואינם מוצאים ) גזל העניים והלויים(ומעשרות 
כי אף התורה היא שטר  "אמר רבי קטינא בעון ביטול תורה נעצרים הגשמים") : 'תענית ז(מרא נוספת עצירת הגשמים אנו מוצאים בג

אל תיקרי מורשה " תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב: "כמו קשר של אירוסין שנאמר, אמנה בין בני ישראל לאביהם שבשמים
ונסיים מאמרנו . אף השמים לא ישמרו לו אמונים –מונה באדם ואם אין א, מבטל ברית אמונים –וכל המבטל את התורה , אלא מאורשה

אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהא שנה זו ' יהי רצון מלפניך ה: "זה בתפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים בצאתו בשלום מן הקודש
, לעניין הגשם בלבד, ברי דרכיםואל תכנס לפניך תפילת עו, אם שחונה תהא גשומה: הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם

 !אמן כן יהי רצון, ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר ושיתנו עצי השדה את תנובתם. בעת שהעולם צריך לו

  
 
 

 

  ברכות מאלפות נאחל לידידינו היקרים מבני העדה 
  על השמחה השרויה במעונם

  

ברכת מזל טוב לבחור היקר  -הר חומההר חומההר חומההר חומה    ––––ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים 
  'זנדני תחי רותםרותםרותםרותםג "י לרגל אירוסיו עב"אליהו נמשה משה משה משה 

  יזכו לבניין עדי עד מתוך נחת רוח ושמחה
  

  ,  חודש חשוון

        !!!!המדור הפופולרי על מינהגי העדההמדור הפופולרי על מינהגי העדההמדור הפופולרי על מינהגי העדההמדור הפופולרי על מינהגי העדה    ––––! ! ! ! ? ? ? ? מאי טעמא מאי טעמא מאי טעמא מאי טעמא 
        ))))כתב ידכתב ידכתב ידכתב יד((((א א א א """"ערוך מתוך ספר המנהגים של מורנו הרב שליטערוך מתוך ספר המנהגים של מורנו הרב שליטערוך מתוך ספר המנהגים של מורנו הרב שליטערוך מתוך ספר המנהגים של מורנו הרב שליט

        

ספר  קוראים בבית הכנסת לפני הוצאתשהיו , או שבת לפני חנוכה, בשבת של חנוכהמנהגינו 
ומתרגמים אותה , ")כל דיני חנוכה": המתחילה במילים( "מגילת אנטיוכוס"תורה את 
? רבים השואלים מהו המקור לאמירת המגילה ומדוע נהגו לאומרה ). שפת המקום(למלבארית 

נקראת גם מגילת ה אנטיוכוס תמגיל: א ולהלן תשובתו"לשם כך פנינו למרא דאתרא שליט
י זקני בית שמאי ובית "חוברה ע, "הלכות גדולות"לדעת בעל ו. רמיתכתובה א, "בני חשמונאי"

המגילה לא נקבעה בין כתבי הקודש של . י החשמונאים בני מתתיהו"ע, ג"ולדעת רס, הלל
המגילה נזכרת . ג תירגם את המגילה לערבית וחכמים אחרים תרגמוה לעברית"רסה. ך"התנ

. ך"ים גם כללו אותה בסוף כתבי היד של התנומספר פעמ, פעמים  רבות בפי מחברים קדמונים
באיטליה ובתימן נהגו לקרוא בה בציבור בשבת חנוכה לאחר , בקהילות שונות בצפון אפריקה

רצוי מאד להחזיר עטרה , בבתי כנסת של הקהילה שלא קוראים את המגילהכ "ע. ההפטרה
 .האו בשבת לפני חנוכ, ולהנהיג את קריאת המגילה בשבת חנוכה, ליושנה

  

  א"ספר המנהגים הגדול של מורנו הרב שליט

  !עומד הכן על כבשן הדפוס

  נ"ואה ברכה ולהבדיל לעהנצח כעת את יקירך לרפ

  "עץ חיים היא ולמחזיקים בה ותומכיה מאושר"

  לפרטים פנה למערכת



 

 

 

  

  ל"זצ אליה אליהומורנו הרב           

  "קה מולייאר'אלייצ"              
  בסדרה כתבה שלישית                 

 

 .א"עזרא יבדל- אברהם חי ביר, ראיון עם בנו  -    
   ) יסוד המעלה. (א.סמדר: מראיינת הנכדה      

כילד אני  ?ארץ ישראלמה היה יחסו של הרב לעניין  -ש
הם  ,"חכמים"ה ,מגיעים לעיר  אנשים שנקראו בפינושהיו זוכר 

. ות שלהםהיו באים להתרים כסף מבית הכנסת עבור הקהיל
בזמן שהותם בעיר הם היו לנים , הם שהו בעיר כשבוע ימים

חכמים . אוכלולשם היו מביאים להם את ה,  בבית המדרש
במוצאי שבת היו  .י אבא הביתה לסעודת שבת"אלה הוזמנו ע

אם  .בקהילה תוך שיתוף הציבור בהחלטה קבלות החלטותמת
זה נעשה במוצאי שבת ואז היה ,  הוחלט לתרום לחכם כסף

היו חכמים , בזמן שהותם. החכם ממשיך לדרכו
,  אלה מסבירים לציבור מהי מטרת בואם
. ובאותה הזדמנות היו משמיעים גם דברי תורה

לכן אם היה צורך הוא ,  אבא היה דובר עברית
יה מתרגם את דברי החכמים לשפה ה

 ?י"האם רצה הרב לעלות לא -ש. המלאברית
אבל  לא זכור לי  , י"כמו כל יהודי הוא שאף לא

מה שכן כששמעו על הקמת . שדיבר על כך
מדינת ישראל הייתה שמחה גדולה מאוד 

ואכן , ץבקהילה ורבים הביעו נכונות לעלות לאר
ה לכאן גם הח. (גלי עליה ראשונים החלו

כלפי היהודים , ההתגרות מצד המוסלמים
 ".?נו אתם לא עוזבים לארץ שלכם": באמירות

ימצאות דווקא הנוצרים היו אלה שאמרו שה
, שלנו ההעליי) היהודים מביאה ברכה למקום

מיסוד -ל"תו של משה מרדכי זהתארגנה בהנהג
,  בהתראה קצרה של יומיים שלושה, המעלה

חמישי עלינו  ארזנו מספר חפצים מועט וביום
לקראת הפרידה נשקתי את רגלי אבי . לרכבת לבומביי

ביום , לבומביי ארכה יומיים שלמים ברכבתהנסיעה  .ונסעתי
אולם היה עיכוב , י"ראשון הייתה אמורה לצאת טיסה לא

הקהילה היהודית בבומביי . בבומביי  רבטיסה ונאלצנו להישא
. עד הטיסהעד מו, שיכנה אותנו בצמוד לבית הכנסת במקום

בדיעבד סיפרו לי אחיי  שאבא ידע על כוונתי ואף ביקש מהם 
אם אבי היה בריא הייתי לוקח אותו איתי ". !אל תעכבו בעדו"

האם אזכה : "אל מספרים שלא אחת ראוהו  בוכה ושו. י"לא
אנא : "ביקש ומן האנשים שעלו לארץ? "עוד לראות את בני

האם שמרת על  -ש.  "ובמה הוא עוסק, כתבו לי מה שלום בני
אבא  ?לאחר הגיעך לישראל, קשר עם אבא והמשפחה

ואחיי היו כותבים  ,ין תמיד במה אני עוסק בארץ ישראלהתעני
על , לא סיפרתי למשפחה על הקשיים בארץ .לי מכתבים

וכל מיני , עבודת סלילת  הכבישים שהייתה קשה עד מאוד
י שידאגו כי לא רציתי להכאיב ולא רצית, עבודות מזדמנות

באותה תקופה אבי הבריא מן המחלה ואפילו קבלתי . בגללי
שהוא , בה סיפר , בכתב ידו בשפה המלאברית ,  ממנו מכתב

לאחר מכן הוא . מדקם מחוליו ואפילו הולך לבית הנדרש ומל
יש  .אבל לא סיפרו לי על כך במכתבים, נפל שנית למשכב

כי מצבו של   ,לציין שהאנשים בארץ שחיו בקרבתי  ידעו כבר
כשהגעתי לארץ עז היה רצוני לשלוח לאבי טלית  .אבי אנוש

אך לא מצאתי את הזמן , קטן מארץ ישראל
בעוד אני , בתקופת סוכות. והכסף הדרוש לכך

נכנס לביתי אפריים , עסוק בבניית הסוכה
שמעתי שאתה : " ל מרכסים  ואמר"אליאס  ז

 ,אמרתי !כן: "רוצה לקנות טלית קטן לאביך 
לאחר השיחה הזו "! . אבל עדיין לא עשיתי זאת

הייתה לי תחושה קשה שעדיין לא קניתי את 
הון עתק באותם ( לירות  10הטלית  מיד לוויתי 

בחול המועד . קניתי ושלחתי את הטלית ,)ימים
ישבתי , בסוכה סוכות נוהגים לקרוא משניות

מסרה לי מכתב , לקרוא ואשתי רחל שתחיה 
קה 'כתב היה מוואוצהמ, שהתקבל בארץ

, הוא כתב לי שאבא חלה שנית, לייארמו
וניסה להסביר לי כי כך הם , ומצבו לא קל

והוא סיפר לי כי . החיים ואבא כבר לא צעיר 
זאת (הוא נמצא לידו כל הזמן ושלא אדאג 

יאת מיד בסיום קר ...)הייתה ההכנה הנפשית
אותו שלח  ,המכתב התקבל מברק בהול מהודו

במברק  נכתב כי אבא . מיסוד המעלה , חי שיחיה ניסים יוסף
וכל הזמן חשבתי האם ... מיד נפלתי לארץ בבכי. ה"ענפטר 

ממכתב שקבלתי ? הוא עוד הספיק  לקבל את  הטלית 
הבנתי כי הטלית הגיעה יום לאחר , מאוחר יותר מאחי 

אחי גם ..) מאז  הרבה צער אני נושא עימי בשל כך(בורתו ק
 !ואני השבתי לו תן אותה לדוד? את הטלית שאל למי למסור 

קה מולייאר  'גם לוואוצ. היחיד שעוד נותר אז) אחי אימי(
בכל . והוא הודה לי מאוד על כך, שלחתי טלית מארץ ישראל

, קה מולייאר'תהליך הקבורה של אבי  סייע רבות וואוצ
  . י אחי"נעשה ע, מצבה והכיתוב עליהוהקמת ה

  לינו ועל כל עם ישראל   זכותו יגן ע. ה.ב.צ.נ.ת
                                   !)ה"המשך בכתבה הבאה בע(                                       

  
  

        ו בהכנסת ספר התורה שכתבו בהכנסת ספר התורה שכתבו בהכנסת ספר התורה שכתבו בהכנסת ספר התורה שכתב""""אברהם חי עזרא היאברהם חי עזרא היאברהם חי עזרא היאברהם חי עזרא הי' ' ' ' רררר

 !כורותהודעות ותז,עדכונים  ,דיווחים –מבזק בקהילה 
קמיה מורנו המרא דאתרא " הקבלת פני רבו"נער�  ,מ סוכות"בחוה ,ט"ט תשרי תשס"ביו� חמישי י �""""בלת פני רבובלת פני רבובלת פני רבובלת פני רבוהקהקהקהק""""    ––––מושב תעוז מושב תעוז מושב תעוז מושב תעוז 

ובה הוגש  ,האירוע נער� בסוכתו של הרב ,באו להשתת� בשמחה לכבודה של תורה ,מהמושב ומחוצה לו ,רבי� מבני העדה �א"שליט
ד שמחת בית "מ סוכות נערכה בס"ש חוה"במוצ    ––––שמחת בית שואבה מרכזית שמחת בית שואבה מרכזית שמחת בית שואבה מרכזית שמחת בית שואבה מרכזית  .מגוו� של מאכלי� יחודיי� לעדה וכ� שירות ותשבחות

נ המרכזי והועד המוניציפאלי "בסיוע המלא של ועד ביהכ "ור נחמיהא"י "עד "בסהופק  ,השואבה לכלל בני העדה במושב תעוז הערב
 חיי� יעקבחיי� יעקבחיי� יעקבחיי� יעקב� ובסיועו של הבחור החשוב הערב לווה בפיוטי� ושירי, הערב נער� בטוב טע� ובהשתתפות נרחבת של בני העדה, במושב

, עופר, דודשא,אביעזר, רכסי�, ,נבטי�, כפר יובל, יסוד המעלה: הל� רשימת המחוזות בה� מגיע העלו�הל� רשימת המחוזות בה� מגיע העלו�הל� רשימת המחוזות בה� מגיע העלו�הל� רשימת המחוזות בה� מגיע העלו�לללל !ו ושאר נוער המושב היקרי�"הי
, תפרח, ביאליק �קריית ,בית שמש, הר חומה ,קריית ספר,נוח�, פתחיה, תעוז, תרו�, מסילת ציו�, באר שבע, כפר אוריה, מחסיה, גבעת כח

 



 

 

 

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  לברכה והצלחה 

        כל תורמי העלו� כל תורמי העלו� כל תורמי העלו� כל תורמי העלו� 
        ממושב תעוזממושב תעוזממושב תעוזממושב תעוז

        יתברכו ממקור הברכותיתברכו ממקור הברכותיתברכו ממקור הברכותיתברכו ממקור הברכות
        אמ�אמ�אמ�אמ�, , , , ויושפעו שפע רבויושפעו שפע רבויושפעו שפע רבויושפעו שפע רב

   

  חתום מנוי שנתי 

 !!!!הבטאון שלךהבטאון שלךהבטאון שלךהבטאון שלך - לאור נחמיה 

  
 בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב

 22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 

רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית היהודי יערך 
  ). בתאום מראש( במקום

 ). ל"כנ(חלקה להדרכת כלות מ
  לשאלות בעיניני הלכה וקביעת תורים 

  .בית הרב  02 – 9911655: חייג

 

 שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה שידוכין לבני העדה 

לכתוב פרטים  אנא
  –כא 'רא ד'למר מ
  ) מרדכי(

ירושלים  6637. ד.ת
910660  

      026257676: 'טל
ושנפגש רק 

  !בשמחות
 

המעוניין 
לפרסם 

 :בעלון
או , ספר

סידור תפילה 
הקשורים 
  לעדה  

וכן דיסקים 
של  פיוטי 
העדה  נא 

לשלוח העתק 
 למערכת 

הודעה 

  :חשובה
  

קהילה המעוניינת  
לקבל הגליון 

מתבקשת ליצור 
קשר עם   

  .    המערכת
-0527 –' בפלא 

629249  
כ ניתן לשלוח "כמו

עידכונים , הודעות
מהנעשה 
 .בקהילות

 - תשובה? ס"מי האנשים שפעלו להשגת הצריף  והפיכתו לביכנ -אלהש
אני והחזן אליהו חי חתמנו . פעלנו כועד ואני פנחס אליהו, חיים יוסף יפת

אחרי שאני עשיתי את כל הסידורים לקבלת הצריף , על קבלת הצריף
אני הייתי רווק והגורמים השונים וגם משה . ס"לטובת ביכנ, במעברה

. רצו אדם נשוי מנכבדי הקהילה שיחתום יחד איתי על קבלת הצריף, ארנון
מתי קבלתם את  -'ש. החלטנו שהחזן הזקן יחתום יחד איתי וכך היה

קיבלנו את הצריף  1959ב - 'ת? ס"ביכנהצריף ומה עשיתם כדי להופכו ל
אספתי , לירות בשביל המפתח של הצריף 50ארנון רצה . במעברה

קיבלנו את הצריף . כל מי שהיה יכול לתרום תרם, תרומות מהקהילה
, ס"בעזרתם בנינו את התיבה של ביהכנ, הרסנו את הקירות הפנימיים

ל "י ז'אנהמצ - חנה אליהו' גב. כמו דיקטים, הקירות היו עשויים מעץ
סתדרות תרמה ספסלים רגילים בלי הה. קודש-תרמה ארון בשביל ארון

לאט לאט בעזרת . מי שישב ליד הקיר היה לו הקיר למשענת, משענות 
יש עדיין כאלה בעזרת , תרומות קנינו ספסלים טובים יותר עם משענות

 - 'ת? ס"מתי עשיתם חנוכת ביהכנ -'ש. ס"הנשים ובחצר בחזית ביהכנ
החזן הזקן אליהו  . ס"חנוכת ביהכנעשינו ) ט"תשי( 1959יום העצמאות ב

ס "כנגם ביה. השמחה בקהילה הייתה גדולה, חי התכבד בהנפת הדגל
דווקא ביום זה סמל , חנך ביום העצמאותנ) מ"תש( 1980- החדש שנוסד ב

איך ניבחר  -'ש. הצריף ביום העצמאות- ס הישן"וזיכרון לחנוכת ביהכנ
ל "החזן הזקן אליהו חי ז -'ת? מי קבע, ס"לביהכנ" רהםאב-מגן"השם 

זה . ה"ש אברהם אבינו ע"ע, "לעולי הודו' אברהם–מגן '" החליט על השם 
קיבלנו , ס והוא קבע"אנחנו שאלנו אותו מה יהיה שם ביהכנ, 1959- היה ב

ס "מאז זה השם של ביהכנ. כולם אהבו וכיבדו אותו, את זה ברוח טובה
ישמש רק את  נ"האם היו ויכוחים שביהכ -'ש. עולי הודווהוא בשביל כל 

, ס אחד לכל עולי הודו"כולם רצו ביכנ, לא היו ויכוחים - 'ת? ינים 'הקוצ
יהושע   -'ת?  מי פעל להרחבת הצריף -'ש. הועד תמך וגם החזן הזקן

מתי  -'ש. ואני חיים יוסף יפת ופנחס אליהו, שמעון אליאס, יצחק
אני הלכתי למשה , בערך 3-1962 -ב -'ת? הצריף הורחב-ס"ביהכנ

כי הוא היה קטן ולא הספיק לכל , ארנון ביקשתי להרחיב את הצריף
שעזר לנו מאוד הוא עבד , ה שם אחד בשם מר מרדכיהי. הקהילה

הוא גם נתן לי חליפה לחתונה . ס הצריף"סתדרות ועזר להרחבת ביהכנבה
 -'ת? ת הראשון"את ס ס"מתי וממי קיבלתם לביהכנ -'ש. שלי וגם מיטה

ס לעולי עיראק "בהשאלה זמנית מביכנ 1959-ת הראשון קיבלנו ב"ס
כמו , ת יפה"ס, ת עיראקי עטוף בבד אדום עם קישוטים מכסף"ס. בחולון

ת "הם רצו לקחת את הס, בהמשך כשקיבלנו עוד ספרי תורה. שהיו בהודו
, ו אותו במתנה באופן קבועאבל ביקשנו מהם להשאיר לנ. שלהם בחזרה

 -'ש. ס"ת הזה נימצא עד היום בהיכל ביהכנ"הס. כנוע הם הסכימולאחר ש
' כמו שאמרתי ר - 'ת? הזקן והשמש הראשונים של הקהילה, מי היה החזן
ל "יצחק אליהו ז' לאחריו מונה ר, ל היה החזן והזקן הראשון"אליהו חי ז

השמש הראשון היה במשך . ל היה זקן הקהילה"שלמה סלומון ז' לחזן ור
 - 'ת? ר"איך היו בוחרים אז אנשי ועד ויו -'ש. ל"אהרון אברהם ז' שנים ר

ס וכל חבר היה "היו מתכנסים חברי ביהכנ, הכל היה מתנהל ברוח טובה
היו שואלים מי , ר"יכול להציע את עצמו או להציע חבר אחר לועד או ליו

האם היה ניסיון  -'ש. ר"היותומך וכך היו מגיעים בהסכמה להרכב הועד ו
ל הקים "אברהם יצחק ז -'ת? אליהו–ס נוסף לקהילה ברמת "להקים ביכנ

סוכות , כיפור, ה"לר, ס לחגים בלבד"ביכנ, לא זוכר בדיוק, 70- בשנות ה
למה היום אתה בקושי , יצחק - 'ש. זה עבד שנתיים ואז כבר פסק. ת"וש

אני בחגים ובימים טובים  -'ת? ס שיש לך בו זכויות רבות"מגיע לביהכנ
ס "יום אני מתפלל בביהכנ-אך ביום" אברהם-מגן"ס "מגיע לביהכנ

שם אני אחראי ושמש בשנים . של בני עקיבא " חיים-עץ"לצעירים 
מעלה מתפללים להיות חזנים לפי , ס"פותח וסוגר את ביהכנ, אחרונות

 אני -תודה וברכה .כל פעם משהו אחר או אם יש למשהו אזכרה, תור
ו על שקיבל אותי בפנים מאירות ועל שהסכים "מודה  למר יצחק יוסף הי

לקיום הראיון שבו שיתף אותי  בנסתרות ובנשכחות אודות השנים 
ס "צ ויסוד ביהכנ"ראשל, אליהו-הראשונות של קהילת עולי הודו ברמת

, בריאות איתנה', אני מאחל לו ולרעייתו מרת חנה שתחי". אברהם- מגן"
  ).   2005-7-18-הראיון נערך ב. (שנות חיים וכל טובאורך ימים ו
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