
 
 

   !קוראים יקרים

ומכיון " כי האדם עץ השדה"

ו בשבט נקבע כראש "שט

הרי שמוטלת , השנה לאילנות

ן ום ביום זה לבחעל האד

 ,הן ביחס למקום, את דרכיו

הן ביחס לזולתו והן ביחס 

ובפרט בזמן זה  ,לסביבה

עלינו לשנן היטב את מאמר 

לאחר ש, לאדם הראשון' ה

שמפרט לו את כל מעלת הגן 

תן דעתך שלא : "אומר לו

ולהחריב " תחריב את עולמי

אפשר בכמה אופנים הן 

והן , ביחס האדם לבריאה

כ שמחה "ע ,ביחס לחברו

בשבילי להגיש בפניכם את 

העלון הנוכחי ובו מאמרו 

א "הנפלא של הרב שליט

המדריך את האדם ליום 

כתבות ' כמו כן ב, מיוחד זה

מרתקות על רבני הקהילה 

של חדש בעבר וכן מדור 

המשמש כאבן  "צידה לדרך"

נמשיך שתקוותי , בוחן בחיינו

יחדיו להעביר את המסורת 

כי אין , הנפלאה מדור לדור

בכוחו אלא דבר תלוי ה

, ורצונו של כל יחיד ויחיד

בברכה מרובה והצלחה לנו 

   .אמן, צ"י בביאג"ולכל עמ

  אריה -שלכם 

        

שוחטים , מוהלים, תלמידיו שמשו כשליחי ציבור, בתורה ובמשנהבקיאים  תלמידים
רבי יצחק יפה נקבר בבית הקברות הישן של , "מולדיארים"ם וכונו "וסופרי סת
לזכרו נקבע לוח בחדר הישיבות של בית הכנסת קדאמבאום . הפרדסים

ציון זכירת מושל יראת . הצור תמים פעלו. ה. ד. ב: "שבארנקולאם עליו חרוט
הופיע בעיר ארנכולם והרביץ , הוא הקדוש שלשלת יוחסין מאצילי פולין, קיםאלו

, ר אריה לייב יפה"תורה ברבים בפלפול עצום כבוד הרב אבא יצחק יפה בכה
ן "ב לחודש אדר שנת התר"י' ביום ג, נתבקש במתיבתא דרקיעה עם בני עליה

בספרו לתולדות בתי  בר גיורא מציין. החוקר נ.". ה.ב.צ.נ.ת. והייתה מנוחתו כבוד
הכתובת נקבעה כעין מצבה בחצר שבה היה : כי 40ג הערה "מ רכ"ין ע'הכנסת בקוצ

אולם , יהודי ארנקולאם רצו לקבור את הרב בבית הקברות המקומי, הרב גר ומלמד
נעלם מקום , בשל מהלך זה. הפרדסים העבירוהו בלא רשות לבית הקברות שלהם

ל אשר העמיד "אבא יצחק יפה זצ' רבים היו לו לר תלמידים. הקבר ואינו ידוע עוד
הרב מנחם אהרון : בין תלמידיו המפורסמים היו, ין'בעת הגעתו לחוף מלבאר שבקוצ

ל "הרב שמעון זצ, "מאלה"שהיה רב ופוסק בקהילת , "מני מוליאר"ל המכונה "זצ
. ה מולייאר'ל המכונה אלייצק"והרב אליהו אליה זצ, המכונה סימוגו מוליאר

קה 'ל המכונה וואוצ"תלמידם של שני האחרונים היה הרב אברהם חי אברהם זצ
כבוד גדול רכש הרב מנחם "). שרים אחר נוגנים"כ תקציר מתוך הקובץ "ע. (מולייאר

אך בן (, לבנו כשם רבו" אבא"י קריאת השם "עלראות אות לדבר ניתן , ל לרבו"זצ
מקצועות דת שונים במחוז  הרב מנחם אהרון רכש ולמד..) זה לא האריך ימים

חש הרב כי אינו תורם , ולאחר שמילא כרסו בידיעות חשובות, שם נולד, ארנקולאם
היות ובקרב הרהילה " מאלה"מספיק לקהילה והחליט לעבור ולהתגורר בעיירה 

ומה , כיצד קיבלוהו אנשי הקהילהו. היו חסרים אנשי דת מובילים, המקומית שם
 ... ה"ופיע בכתבה הבאה בעכל זאת י, הצליח לתקן שם

  

ל "מורנו הרב מנחם אהרון זצדמותו של טרם נדבר על 
אשר חי ופעל כרב ופוסק במחוז , "י מוליארנַ מֵ "המכונה 

נקדים ונספר על מורו ורבו אשר לימדו , ין'מאלה שבקוצ
ל כפי שמתואר "הוא כבוד הרב אבא יצחק יפה זצ, תורה

ו וכך "בחוברת שרים אחר נוגנים מאת מר אליהו ברמוט הי
ין הרב אבא 'בסוף המאה התשע עשרה הגיע לקוצ: "נכתב

 הרבההוא חידש במקום ישיבה והעמיד , יצחק יפה מפולין
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     22222222        'מס ןגליו  

  רבני וחזני הקהילה בעבר
  ל"מורינו הרב מנחם אהרון זצ

 אריָ לְ י מוֹ נַ מֵ 

   יןיןין'''יוצאי  קוציוצאי  קוציוצאי  קוצ      תתתאגוד  קהילואגוד  קהילואגוד  קהילו

  

  

  
  

  0527-629249: טלפון מערכת
  51388מיקוד ב  "ב 5קלישר ' רח: כתובת המשרד

   walla.com@OR�M12: ל"דוא
  ומודעות, תגובות, הערותניתן לשלוח 

 !בשבת במקו�  שאי�  ערובאי�  לטלטל 
  ל להצלחת ורפואת"עלון יוה

 תו יחיויו ובני ב"משה בן אסתר הי



א כי הבן איש חי "ושמעתי בשם הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט
  . ו בשבט"ל היה  לובש בגד מיוחד לט

   - ו בשבט"מספר הנהגות חשובות שהיו עורכים בט
  ).ט"כתר רבנות תשנ -קובץ תורני -י הספר זכור לאברהם
  .ו מזמורי שיר המעלות שבתהילים"ם לומר את ט

  : מסכת ראש השנה מדף יד' ו בשבט גמ"יש נהגו ללמוד בט
  . וכן הלכות תרומות ומעשרות במשנה תורה

ו בשבט מסכת מגילה ולגומרה "יש נהגו להתחיל ללמוד בט

ישראל יאכל דווקא פירות  יש שכתבו כי הרוצה לקיים מנהג
  ".העץ"

יש נוהגים לאכול את הפירות שנשארו מהנוי של 
לקיים את העניין של ריבוי המצוות באותו , הסוכה
ין בענפי הסכך 'כמו שאנו נוהגים בקוצ, חפץ

מינים לצורך ' וכן הד, לצורך אפיית המצות
ח כותב שיש לאכול "הבא) 6. שריפת חמץ

חרובים לפחות פעם אחת שנה ויותר טוב 
  . ו בשבט"שאכילה זו תהא בט

 - הנוהגים לאכול הפירות בסוף הסעודה) 7
אך ברכה אחרונה נפטרת , יברכו תחילה

  . מז"בברכה
 - יש נוהגים להכין מהאתרוג של מצוה) 8

  . ו בשבט וזו סגולה ללידה קלה"מרקחת בט
שבט יתפלל האדם על אתרוג נאה ו ב"בט) 9

  )'ב' הבני יששכר מאמר חדש שבט ב(ה בסוכות "ן הקבשיזמ
ו "הצדיקים נוהגים ללבוש מלבושי שבת בט) 10
  .שזהו ראש השנה והאדם הוא עץ השדהבשבט 

שקל כמניין  91אגורות או  91מנהג טוב לתת צדקה בשיעור 
  .כ מתוך הקובץ"ע. עם הכולל "מים"

 3, פרקים של משניות פאה 8וראיתי כתוב שיש נוהגים ללמוד 
. ו"ט -כ"פרקים של ראש השנה יוצא סה 4- ו, פרקים של בכורים

וכדי לתת שפע לנשמה מעולם : " ל"וכתב רבי משה חאגיז זצ
  .  ."צריך לברך על הריח של האתרוג

 אם באנו לסכם את כמות הפירות שיש הנוהגים לאכול ביום זה
י בספר מועד 'רבי חיים פלאג: נווכח שיש בעניין יותר מחמש דעות
, י"ה בהם אחמינים שנשתב 7לכל חי אומר שיש שאוכלים רק 

, מינים 12החמדת הימים אומר שבמקום שלא מצויים פירות יאכל 
מ חאגיז אומר שסבו "המהר, מינים 13הישמח משה נהג לאכול 

דת הימים מזכיר בסדר חמ, מינים 15ל אכל "מ גלאנטי זצ
כוסות של ין שונים  4מינים וביניהם לשתות  20
המינים  30והחמדת ימים מוסיף שיש לחזר אחרי . 

ר רבי "ובמכתבו של השד, ל"המוזכרים בשם רבנו חיים ויטאל זצ
ל אנו מוצאים שבבית הגביר שהתארח אצלו 

מינים אך ודאי שלא הייתה  50-יותר מ בבומביי שבהודו אכלו
  .כוונתם בדוקא לדקדק במספר זה

אמו שעמלו בכל וכזה יראה בעצמו לעשות לעילוי נשמת אביו ו
  ,יתנדב איזה ספר הצריך לרבים ללמוד בו ויכתוב עליו את שמו

  "וכן ראיתי רבים נוהגים

  מתוך ספר המנהגים הגדול 

  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא 

  .לאדםביחס  ננסה בשורות הבאות להבין מהי מהותו של יום זה
 כראש השנה לאילנותקבעו יום זה 

כלומר שנופל הפרח ומתחיל  -
  . )ש"רהב' גמי ה

  ? אך צריכים אנו להבין כיצד יום זה הוא יום מיוחד לאדם עצמו
יאים ראיה ומב, אנשי העולם סוברים כי מצוות היום בנטיעות

..." לכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכ
וכח כי יש המשך לפסוק שכתוב 

סוק פכלומר שכל ה ,"ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו
  , י"מלמד על דיני עורלה ומעשרות בלבד שנהוגות רק בא

  ?הכ צריכים אנו להבין מהי יחודו של יום ז
  ."גניזה הקהירית"ליום זה ב

   "אבן עזרא"במצרים יש בית כנסת עתיק הנקרא 
  . נס"ושם ישנה עזרת נשים גדולה מסביב לביהכ
ם את "יש הסוברים כי בבית כנסת זה כתב הרמב

- בית כנסת זה הוקם לפני כ
ד ושם בעזרת נשים יש חדר מיוח

פתח , ובו היו משליכים את דברי הגניזה
החדר נמצא בעזרת נשים וזהו כמין בור 

שנה הגיעו קבוצת חוקרים 
למקום וקנו את כל תכולת החדר ומצאו בו 

שחשף גנוזות 
, "הגניזה הקהירית

. רבי יהודה הלוי ועוד
מצאנו דפים ) שנה 300

והם קטעי תפילה שנהגו לומר בתוך תפילת 
ו "ישנם קרובות מיוחדות לט

וכן  'ובית שני באות ב' כאשר בית ראשון פותח באות א
לאחר ! חג לאדם וו בשבט זה"שט

על  - שנה אנו מוצאים פסק הלכה מרבנו גרשום מאור הגולה
ובשנה אחת נפל , אנשים שהחליטו להתענות ביום שני חמישי ושני

ופסק ? יכולים הם להתענותבשבט ושאלוהו האם 
להם רבנו גרשום שאין הם יכולים להתענות ביום זה ויפרעו 
לאחר מכן אנו מוצאים שכך פסק מרן 

 זה היה .ו בשבט"קופה אנו מוצאים בעניין ט
, "חמדת הימים"שכתב ספר הנקרא 

צא פרק זה י, ו בשבט"העוסק בענייני ט
 והרב, "רפרי עץ הד" בשםמהדורות בחוברת 

כתב כי האשכנזים בצפת  )מרבני צפת
: א הביא את הפסוק"הרב החיד

ראשי  – מד"נח :ודרש על כך כי
 - למאכל ב"טוכ "ומיד אח ,נרות

ושמעתי בשם הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט
ל היה  לובש בגד מיוחד לט"זצוק

מספר הנהגות חשובות שהיו עורכים בטכעת נביא 
י הספר זכור לאברהם"עפ(
ם לומר את טיש נוהגי) 1 
יש נהגו ללמוד בט) 2 

וכן הלכות תרומות ומעשרות במשנה תורה
יש נהגו להתחיל ללמוד בט) 3

  . ביום פורים
יש שכתבו כי הרוצה לקיים מנהג) 4
"אילן שברכתם ה

יש נוהגים לאכול את הפירות שנשארו מהנוי של ) 5
הסוכה

 0
בשבט 

מנהג טוב לתת צדקה בשיעור ) 11 
"וכן מניין  "אילן"
וראיתי כתוב שיש נוהגים ללמוד  

פרקים של בכורים
וכתב רבי משה חאגיז זצ

צריך לברך על הריח של האתרוג - האצילות
אם באנו לסכם את כמות הפירות שיש הנוהגים לאכול ביום זה

נווכח שיש בעניין יותר מחמש דעות
לכל חי אומר שיש שאוכלים רק 

החמדת הימים אומר שבמקום שלא מצויים פירות יאכל 
הישמח משה נהג לאכול 

מ גלאנטי זצ"המהר
20האכילה שלו 

. כמבואר בדבריו
המוזכרים בשם רבנו חיים ויטאל זצ

ל אנו מוצאים שבבית הגביר שהתארח אצלו "יעקב ספיר זצ
בבומביי שבהודו אכלו

כוונתם בדוקא לדקדק במספר זה

וכזה יראה בעצמו לעשות לעילוי נשמת אביו ו:  ..."ל"כתב בעל החפץ חיים זצ
יתנדב איזה ספר הצריך לרבים ללמוד בו ויכתוב עליו את שמו... כוחותיהם עליו

וכן ראיתי רבים נוהגיםובכל עת שילמדו בו יהיה לנחת רוח 
 ל"לפרטים  פנו למו

 

 

  

מתוך ספר המנהגים הגדול  כיםערוההלכות 
המרא דאתרא  מורינו פרי עטו של

  

ננסה בשורות הבאות להבין מהי מהותו של יום זה
קבעו יום זה ים של הקדו"חזאנו יודעים כי  

-לגבי מעשרות שהולכים אחר חניטה
י ה"פע( ו בשבט"וזהו בט, הפרי לצאת

אך צריכים אנו להבין כיצד יום זה הוא יום מיוחד לאדם עצמו
אנשי העולם סוברים כי מצוות היום בנטיעות

כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכ: "לדעתם מהכתוב
וכח כי יש המשך לפסוק שכתוב אולם המתבונן היטב בפסוק יו

ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו"
מלמד על דיני עורלה ומעשרות בלבד שנהוגות רק בא

כ צריכים אנו להבין מהי יחודו של יום ז"וא
ליום זה ב מצאנו את המקור העתיק ביותר 
במצרים יש בית כנסת עתיק הנקרא  

ושם ישנה עזרת נשים גדולה מסביב לביהכ
יש הסוברים כי בבית כנסת זה כתב הרמב

בית כנסת זה הוקם לפני כ, ספרו היד החזקה
ושם בעזרת נשים יש חדר מיוח .שנה 1000

ובו היו משליכים את דברי הגניזה
החדר נמצא בעזרת נשים וזהו כמין בור 

  . שלשם היו משליכים את הגניזה
שנה הגיעו קבוצת חוקרים  80 - לפני כ

למקום וקנו את כל תכולת החדר ומצאו בו 
  ! אלפי קטעים וכתבי יד שונים

שחשף גנוזות  היה ספרן' באוניברסיטת קיימריג
הגניזה הקהירית"מתוך הגניזה הזאת שנקראה 

רבי יהודה הלוי ועוד, ם"מהם כתבי יד של הרמב
300חי לפני כ(בכתבי רבי יהודה הלוי 

והם קטעי תפילה שנהגו לומר בתוך תפילת " קרובות"הנקראים 
ישנם קרובות מיוחדות לט, ובאחד הקרובות, שמונה עשרה

כאשר בית ראשון פותח באות א, בטבש
שט וזהו המקור הראשון לכך. הלאה

שנה אנו מוצאים פסק הלכה מרבנו גרשום מאור הגולה 300כ
אנשים שהחליטו להתענות ביום שני חמישי ושני

בשבט ושאלוהו האם ' יום השני ביום טו
להם רבנו גרשום שאין הם יכולים להתענות ביום זה ויפרעו 

לאחר מכן אנו מוצאים שכך פסק מרן , תעניתם ליום שני הבא
קופה אנו מוצאים בעניין טשוב לאחר תו. ע"השו

שכתב ספר הנקרא , מקובל גדול שלא ידוע מיהו
העוסק בענייני ט והביא בספרו פרק שלם

מהדורות בחוברת  35בלמעלה מ
מרבני צפת(ל "זצאבן סוסאן  יששכר

הרב החיד, ו בשבט"רגילים לאכול פירות בט
ודרש על כך כי" נחמד למראה וטוב למאכל"

נרות 44 - ד"מנוכה חרות נ :תיבות
  . שבט למאכלבו "טכלומר 

  
  
  

כתב בעל החפץ חיים זצ
כוחותיהם עליו



 

 

   מורנו סיפור העלאת קברו של                

  ל"זצ אליה אליהוהרב                            

  "קה מולייאר'אלייצ"                              
  
   ל המכונה "המשך לסדרת הכתבות על הרב הצדיק רבי אליהו אליה זצכ

, רו של ידידינואנו מגישים לפני קהל הקוראים את סיפו, קה מוליאר'אליצ
 על העלאת קברי אבותיו וביניהם את , ו מיסוד המעלה"אליהו פלג הי' ר

סיפור זה זכה , קה מוליאר'ל המכונה אליצ"הרב אליה אליהו זצקברו של 
היה זה מאורע נדיר ורווי מכשולים . לסיקור נרחב בעיתוני התקופה ההיא

בר על כל אשר הצליחו להתג, ו"אליהו הי' של קומץ אנשים ובראשם ר
זהו . הקשיים עד להבאת העצמות לקבורה בבית החיים של יסוד המעלה

סיפורו של יחיד אשר לא יכל לעמוד ולהחריש לנוכח החשש מפני פגיעה 
בעת סיום , וכפי שהטיב לבטא זאת מר אליהו, אפשרית בעצמות אבותיו

 הייתי חייב לעשות! ברור לי שרק בזכות אבותיי אני קיים: "טקס הקבורה
אכן סיפור זה יכול ללמד כל אחד ואחד על עשיית "... את זה בשבילי

אם : "ל"וכפי שאמרו חז, השתדלות של האדם הגורמת לעורר רחמי שמים
" אפתח לכם פתח כפתחו של אולם –תפתחו לי פתח כפתחו של מחט 

  ...וכול הבא להיטהר מסייעין בידו
הכול החל ": ובהתש? ספר לנו כיצד התחילה הפרשה! אליהו' ר :שאלה
המתגורר כעת בקריית (ו "אליהו אליאס הי' חברי ר, שנה 16-לפני כ

הוא שלח לי , ין'במחוז ארנקולאם שבקוצ, ל"היה עיתונאי בחו) ביאליק
ל ומהארץ ושם נכתב על המצב של בתי העלמין היהודי "עיתונים מחו

מתברר שישנו חשש רציני להרס וביזה וחילול הקברות , ין'שבקוצ
מיני אז היה לי קשה מאוד לשבת ... מצאות במקום ואין איש פוצה פההנ

כך הלכתי ! ורק בזכותם אנו קיימים, הרי אבותינו נקברו שם, בחיבוק ידיים
לאחר ... באותם ימים במחשבה כיצד לעשות דבר שיביא לשינוי

התייעצות עם ֵאַחי החלטתי לנסות ולהעלות את עצמות אבותיי ויקיריי 
שלחתי מכתב בקשה למשרד הקונסוליה , ברורים אחרי. ארצה

הם השיבו . שבירושלים על דבר כוונתי להעלות את עצמות אבותיי ארצה
על , לי שראשית יש לדאוג להמציא אישור מהמועצה שבמקום מגורי

ומשנעניתי בחיוב מהמועצה . המוכנות לקבור את עצמות אבותיי במקום
להודיע להם את תאריך והם בקשו ממני , שלחתי את האישור לשם

נסיעתי בכדי שיוכלו לתאם עם הקונסוליה שבהודו על מנת לסייעני במה 
 :ת! ספר לנו על ההכנות לנסיעה רבת משמעות זאת :שאלה." שיוכלו

הן מהפן הביוקרטי והן מהפן ההלכתי של , נדרשתי להיערך בהתאם, אכן"
הוצאת , ההוצאת העצמות שהרי ישנם הלכות חשובות על ענייני הקבור

בפן ההלכתי נעזרתי רבות בעצות . העצמות וחובת הזהירות עליהם
, ו ומשסיימתי את ההכנות"אברהם חי עזרא הי' והערות טובות מפי דודי ר

מהם שמות האנשים אותם ניסיתם  :שאלה." עמדתי מוכן לצאת למשימה
רבנו אליה אליהו ) 1: שמות יקירנו הם" :ת? להעלות ומתי נקברו בקוצין

אשר ) ל"שהוא סבי מצד אימי ז(, קה מוליאר'אליצל המכונה "ן יוסף זצב
ונקבר שם , מקום קברו היה בבית העלמין החדש במחוז ַאְרַנאקֹוָלאם

דודי ואביה של אשתי (ל "אברהם בן אליהו ז' ר) 2. למניינם 1954בשנת 
יוסף יצחק בן ' ר) 3. למניינם 1941ֵנַמְנְגָלאם בשנת 'נקבר בעיירת צֶ ) 'תחי

נקבר בבית העלמין החדש בַאְרַנאקֹוָלאם בשנת , ל"ל סבי מצד אבי ז"ז
נקברה בבית ) ה"סבתה של אימי ע(, ה"מרת יוכבד ע) 4.  'למני 1948

ל שהיא סבתי "זצאשת הרב אליה (ה "מרת חנה ע) 5. )שם(העלמין הישן 
סבתי (ה "מרת שרה ע) 6.  'למני 1933נקברה גם כן שם בשנת ) מצד אימי

מתי יצאתם  :שאלה." 'למי 1937נקברה גם כן שם בשנת ) ל"מצד אבי ז
, ד"יצאתי בחודש טבת תשנ" :ת? להודו ובמי נעזרתם לביצוע התוכנית

וגיסי בן ציון יצחק ) בפתחיההמתגורר כעת (ו "עם בן דודי נחמיה יוסף חי הי
  כיון  ,סיון בעניינים אלוילגיסי היה נ, )המתגורר כעת בחצור(ל "ז
  
  
  
  
  

  ונקבר בכפר  לארץ, ל"יצחק ז' ר, את עצמות אביו העלההוא שלפני כן 
נאמר , נחתנו בבומביי ומיד נסענו לקונסוליה הישראלית שם, ובכן. יובל

תיכף ומיד נסענו . לנו שעלינו לפעול לבדנו ואם יש קשיים להודיע להם
והיה , ניםלהזכירך מדובר היה בשלושה בתי עלמין שו, לעבר בתי העלמין

כשהגענו למקום בית ... צורך לאתר את מקום קבורתם של כל המשפחה
התקשינו למצוא את הקברים מכיוון שכל , העלמין החדש בארנקולאם

... מחזה שהיה קשה לי לראותו, המקום היה מכוסה בעצים ושיחים רבים
על מנת שינקו את שטח בית  שלחתי פועלים למקום, כשהתעשתנו

אציין כי פעולת , הבין באיזה כמות של סבך ועצים מדוברכדי ל .העלמין
בארנקולאם התייעצנו עם מר בייסל ... הגיזום והניקוי ערכה כשבוע שלם

  R/D/O/ OFFICE -י עצתו פנינו ל"עפ, ל שהיה רופא במקצועו"ז) בצלאל(
המנהל של , לאחר שאלות ותשובות, שזה  מין משרד הפנים איזורי

רה על מנת לחקור ולהודיע לו בהקדם המשרד שלח מכתב למשט
ולבסוף קיבלנו את האישור מהמשרד . האפשרי את תוצאות החקירה

הלא , מכאן הדרך הייתה קצרה להמשך המשימה, אם כך :שאלה." ל"הנ
אומנם את האישור ממשרד , האמן לי שהדבר לא היה פשוט כלל" :ת? כן

ר מהמכס להעברת אך כעת הגיע תורו של האישו, הפנים האיזורי קיבלנו
אמנם אנשי המכס כשלעצמם היו , כאן נתקלנו בקשיים עצומים... העצמות

 1992אך הם הסבירו לנו בנועם כי בשנת , אנשים חביבים וסימפטיים
כל ההשתדלויות לא . ממשלת הודו אסרה להעביר גופות מחוץ להודו

זה  בשלב... נסינו בכל מיני דרכים אך נתקלנו בקיר אטום לגמרי, עזרו
היה זה חבר של ... זימנה לידינו ההשגחה העליונה את השליח המתאים

ובאותה תקופה הוא היה , הוא עבד שנים קודם לכן במכס, ו"גיסי בן ציון הי
אחרי . כך שהיה לו את הידע הנכון כיצד לפתור את העניין, עורך דין

נים ששמע את דברינו וראה את ניסיונותינו ובקשותינו לעבר הגורמים השו
הוא אמר שניתן לו כמה ימים לברר זאת עם גורם . ב"י מכתבים וכיו"ע

מבלי  לסייע לנועל מנת לבדוק האם יש דרך ) כנראה ארכיאולוג(מוסמך 
ישבנו על "בכל הזמן הזה . לבינתיים שבנו למעונינו הזמני. לפגוע בחוק

לאחר יומיים . וכולי הייתי בתקווה ובתפילה להצלחת המבצע" גחלים
! שהדבר אפשרי: הוא אמר. דמו כנצח הוא הופיע עם חיוך רחב כמנצחשנ

, שנה ולא נקברו לפני זמן מועט 70-60: משום שהנפטרים נקברו לפני כ
כ הרי שניתן "וא, כ באופן טבעי ורגיל נשארים רק שאריות של עצמות"וא

ואז לא , לשכנע את הנוגעים בדבר שמדובר רק על עצמות ולא על גופות
ואכן על ידי טענה זו הוא הצליח לשכנע את ! יה להוציאםתהיה בע

. בסופו של דבר קבלנו את האישור המיוחל. השלטונות בדבר זה
הגענו לפרק האחרון של , ובסייעתא דשמיא לאחר שתפילותינו נענו

לאחר . לא התמהמהנו כלל ופנינו חזרה לעבר בתי העלמין. התוכנית
שבנו ארצה , תם בארונות מיוחדיםשהוצאנו את עצמות הקברים והנחנו או

שהינו בהודו (היה זה ביום ראשון בשלהי חודש שבט  ,ללא שהיות מיותרות
נערך טקס הקבורה של עצמות אבותינו , ולמחרת היום) כחודש ושבוע

אכן ניתן , בליווי קהל רב מקצוות הארץ, בבית העלמין שביסוד המעלה
ואמרת אליהם כה אמר : ")'יב', לז(להמליץ על כך את הפסוק ביחזקאל 

אלוקים הנה אני פותח את קברותיכם והעלתי אתכם מקברותיכם עמי ' ה
ה שנזכה שיקיצו ישני עפר ברינה "ובע" והבאתי אתכם אל אדמת ישראל

ברצוננו להודות : הערת מערכת{ .!"אמן, בהגלות תפארת משחינו במהרה
, המסורתו על הירתמותו להמשך קידום וטיפוח "למר אליהו פלג הי

עוד ינובון : "שיזכו לברכת דוד המלך באומרו' ב תחי"ברכותינו לו ולנו
 ".    בשיבה דשנים ורעננים יהיו

 בארנקולאםל "זצמקום קברו של הרב  ...לאחר עבודה מאומצת הם נגלו לפנינו ...ביום הגעתינו הקברות מכוסה בענפיםמקום 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  למערכת העלו�
דרוש בדחיפות 
  מכשיר פקס 

  מעולהבמצב 
  .התור� יבור�

 

  

 בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב

 22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 

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

 ). ל"כנ(חלקה להדרכת כלות מ
  .בית הרב  02 – 9911655: חייג -אלות בעיניני הלכה וקביעת תורים לש

 

  :הודעה חשובה
  

בכדי שנוכל להמשיך בסדרת הכתבות  
  : אנו זקוקים לחומר על הרבנים

  .ואחיו מוליאר יְ וַ 
  .זוהר מוטה

  .מוליאר) סימוגו(שמעון 
  .אליוני מולייאר

  .)תעוז(אברהם מוטא 
  .מדי' רבני מש

  .א"זכר צדיקים לברכה זיע
  'רובי משפחה וכומי שיודע על ק

 בהקדם נא להודיענו 

  

  -בחסות

        
 בהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימון

 

  שמחים להגיש 

 החורף החםאת מבצעי 

 מחירים מיוחדים

!חדישים ארונות מטבח על  
 # מחלקה מיוחדת לשדרוג ארונות מטבח# 

 0522 - 672893 :פלא

 

  הבהרה נחוצה
המערכת שומרת לעצמה הזכות 

  'וכו לפרסום כתבות
כ אין המערכת אחראית "כמו

   לחומר המפורסם
הוא על דעת הכותב בעלון והנכתב 

 .ח.ל.ט בלבד

  נ"לע
        לללל""""אברה� ב� אפריי� זאברה� ב� אפריי� זאברה� ב� אפריי� זאברה� ב� אפריי� ז
        לללל""""פנינה בת שרה זפנינה בת שרה זפנינה בת שרה זפנינה בת שרה ז

  .ה.ב.צ.נ.ת
י מר אבי סימון "הונצח ע

 

  נ"לע
        לללל""""זזזזק ב� רבקה ק ב� רבקה ק ב� רבקה ק ב� רבקה יצחיצחיצחיצח

        לללל""""זזזזאסתר בת שרה אסתר בת שרה אסתר בת שרה אסתר בת שרה 
  .ה.ב.צ.נ.ת

  משפחהי ה"הונצח ע
 

  נ"לע
        לללל""""נחמיה ב� משה חיי� זנחמיה ב� משה חיי� זנחמיה ב� משה חיי� זנחמיה ב� משה חיי� ז

  .ה.ב.צ.נ.ת
  המשפחהי "הונצח ע

  וומוקירי זכר

  נ"לע
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ים לכל ודאנו מ, הערות חזני הקהילה די בכל אתר של, משוב מקבלים אנו בימים אלו �
חזנים אלו משמשים לנו כהשראה , החזנים שעברו על החומר אישרו והעירו את הארותיהם

זכו לשפע יישר כוחם ו, לעשות מעשה למען הדורות הבאים של שליחי ציבור אשר נאותים
שמות החזנים היקרים , "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו": םהויקויים ב, ברכה והצלחה

 ,)בהסכמתם בלבד(ים יופיעו בקרוב במתכונת מיוחדת שעברו על הפרק
  להודיע למערכת אנשי ספר מקרב בני הקהילה המעוניינים לקבל פרק לעיון מתבקשים   �
 .לעדכננונא  -המעוניין להנציח את קרוביו לזכות ברכה והצלחה ולהבדיל לעילוי נשמה �

  כתנא לעדכן במער, כמו כן אותם אלו שרצו לקבל עמודי הנצחה בספר �
 

   – אהבתו של החכם
  

הוא אוהב גם את בניו ובני , כי מי שיש לו אוהב נאמן, אהבת לומדי התורה ויראי השם נמשכת מאהבת המקום"
' בכל ליבו ומחפש כל הזמן לעשות טובתו ועל כן ודאי שמי שאוהב את ה' אוהב את ה, ומה גם שאותו אדם, ביתו

: שכרו בצידו כמו שנאמר, ומי שעושה כן שאוהב את לומדי התורה וחושבי שמו, צריך לאהוב גם את האיש הזה
ו לו בנים תלמידי יהי שמרחם על החכמיםמי כלומר , "הוינן ליה בנין רבנן, מאן דרחים רבנן":) שבת כג' גמ(

ויש לו את גבולו ' אם הרחיב ה: כדוגמה, אבל צריך שתהא ניכרת גם כן במעשה, ועיקר האהבה היא בלב .חכמים
לדבר עם אחרים צריך על כל פנים , ן לו לתתואף אם אי, יהא מחזיק ביד לומדי התורה בכל נפשו ומאודו, ממון

יעשה דברים בגופו לכבודם של , ואם אינו יכול לתת ואין ידו משגת... וגדול המעשה יותר מן העושה, שיתנו
תלמיד לומר שישמור נפשו מאוד שלא לצער  ואין צריך". גדול שימושה יותר מלימודה"כפי שכתוב , החכמים

הוי מתחמם כנגד אורן של ) "י, אבות ב(וכבר הזהיר התנא , חכם ושלא ימצא שום תלמיד חכם מקום קפידא עליו
שהרי אצל החכמים כולם , וכל זה מדובר באדם שאינו קרוב לאותו חכם!" והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, חכמים

וחובה מוטלת על אחיו  ...ובן משפחתו של החכם חייב לאוהבו יותר ויותר ב ממשאבל אדם שהוא קרו, קרוביהם
וזאת תהיה להם לתהילה לשם . וקרוביו להחזיק בידו ביתר שאת ויתר עוז שיעמוד על משמר התורה והעבודה

לו וגם הם יקב, י בנו התלמיד חכם"שיהא לו נחת רוח ע, ולתפארת ובזה עושים כבוד לאביהם אף בעולם האמת
עץ חיים היא "שנאמר וזהו , עושה חסד הן למתים והן לחיים, ונמצא כי אותו קרוב שמתחסד עם החכם, שכרם

ואמנם אל יקל אדם בעיניו לומר כי בזכותו החכם מתקיים וכי הוא המכלכלו ואין החכם נותן לו  ".למחזיקים בה
 "למחזיקים אותה"כאורה היה צריך לכתוב ול - "עץ חיים היא למחזיקים בה: "ל"שהרי למדנו מהפסוק הנ, מאומה

אנו לא נאמר , ופתאום הוא נאחז בענף מזדמן, נסחף בזרם שוטף וזועףהאלא שכשם שאדם  ?"בה"ולמה כתב 
האדם שתומך בתורה הוא בעצם זה , כך גם בתורה ולומדיה - "בו"אלא נאמר שהוא מחזיק " אותו"שהוא מחזיק 

שיותר ממה : ל"וזהו מה שאמרו חז, סד עם הבריות אך גם עם נפשו שלושתופס בעץ החיים ועל כן הוא עושה ח
שנזכה להתחזק במידה ' יעזור ה, העני עושה עם העשיר שזוכה בעבורו לעולם שכולו טוב , שעושה העשיר עם העני

   .אמן, ונזכה לברכת עץ חיים היא ולמחזיקים בה ותומכיה מאושר.הזו לתמוך בלומדי התורה ובודאי שלא לצערם
 )אהבת לומדי התורה' ע: ל"להרב הקדוש רבי אליעזר פאפו זצוק -פלא יועץ: מתוך הספר הנפלא דברים ערוכיםה(
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