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     23232323        'מס ןגליו  

  כוס של נחמות
  

  ו"הי נשגר בזאת למשפחות חי עזרא ואליהו
  על פטירת אבי המשפחה
  החזן הדגול נעים זמירות

  ל"אברהם חי עזרא ז' ר
  ל"ה מוליאר זצק'אלייצ 'צ ר"בן הרה

  מיסוד המעלה
  רבים שאבו ממנו עצה ותושיהאשר 

  ה בצרור החייםתהא נשמתו צרור
  

   המקום ינחם את המשפחה הכבודה
  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

  ולא תוסיפו לדאבה עוד
  

   אריההעורך                  הרב יעקב                        
 בשם כל חברי המערכת                                    תעוז     

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

' החזן הדגול רמעמנו  בהילקח חבל אל דאבדין כי ,אוסיף אישיתובנימה 
. ועודדנו בעבודתינו, ד במאור פניםאשר קבלנו תמי, ל"אברהם חי עזרא ז

איש ישר ומסור  ,דור העברלראות שריד ל זכיתי, הכרתיושהשנים מעט מ
מספר פעמים  ,במה שקשור למנהגי הקהילה הוא היה בקי, וד למשפחתומא

שלחתי לו  ,לפני כחודשיים זכורני .בבירור אחר מנהג כלשהוא נעזרתי בו
את  ממנו קבלתיבשעה שו   ,ספר המנהגים להגהההפרקים של מ' את א
הוא זכר את כל ההגהות שהיו לו כולל את , ושוחחתי עמו בטלפון, הפרק

דמותו שתחרט עלי ספר למען ידעו הדור  האכן ראוי, !בעל פה מקורותיהם
הצעיר את חזני הקהילה המפוארת אשר המשיכו בעוז ותעצומות במנהג 

, בעבודתו ךבכל זאת המשי, יסורים בעל הוא ועל אף שהיה ,אבותיהם בידם
  . ולא רצה להטריח את סובביו

 .חבל על דאבדין ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים אכן

  בירור טעמי המנהגים? מאי טעמא
  

אך רצינו לברר מה הטעם , פורים כו דווקא ברעשן ביוםין לא ה'בקוצאמנם 
  ?שמסובבים את הרעשן מלמטה ואילו בחנוכה מסובבים הסביבון מלמעלה

  

, "קרבן עני"מובא בספר טעמי המנהגים בשם : ולהלן תשובתוא "שליטפנינו למורנו 
רק , לא עשה תשובה ברובו שראלים עו היות, בחנוכה הייתה התעוררות מלמעלהכי 
לכן אוחזים , יסים ונפלאותיתברך ברחמיו המרובים ריחם על עמו ועשה להם נ' ה

, ים עם ישראל עשה תשובה שגזרו צוםאולם בפור, הסביבון מלמעלה ומסובבים אותו
  .לכן אוחזים הרעשן מלמטה, והייתה התעוררות מלמטה, ושק ואפר יוצע לרבים

  



 
 

  

  מתוך ספר המנהגים הגדול  כיםערו ומנהגים הלכותתקציר 

  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא  מורינו פרי עטו של
  .דיני אבלות ועשיית מלאכה ועוד, סעודת היום, מפאת חוסר מקום לא הובאו דיני ומנהגי קריאת המגילה

  
ליהודים היתה אורה ושמחה " -להלכות חג הפורים הקדמה

כי נר מצוה " :אורה זו תורה וכן הוא אומר: אמר רב ".וששון ויקר
, זו מילה -ששון , זה יום טוב - שמחה ). 'משלי י" (ותורה אור

לשמחה הטבעית השורה בימי חג . אלו תפילין שבראש -ויקר 
שמחת : מתוספת בימי הפורים שמחה מיוחדת, בבית היהודי

 כי ימי הפורים מאפשרים ליהודי לזכות בשורה של. מצווה
ואחרון , סעודת פורים, קריאת  התורה, שמיעת המגילה: מצוות
התענוג . מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים -חביב 

אלא זה שאנו , הגדול ביותר הוא לא זה שנגרם לנו
כמשלוח מנות שולחים שני מיני  .גורמים לזולת

אחת הסיבות היא . מאכל לפחות לידיד אחד
מאיזו , שאם המקבל לא הכין לעצמו סעודה

יוכל לקיים מצות סעודת , סיבה שהיא
וזו , י משלוח המנות שקיבל"פורים ע

לגרום לאחר  - עצמה מצוה גדולה 
סיבה נוספת  !שיוכל לקיים מצוה

כי בימי , ששולחים מיני מאכל היא
מרדכי ואסתר עברו יהודי שושן עבירה 
חמורה שהשתתפו במשתה של 

ונהנו מסעודתו של אותו , אחשורוש
שלוחי המנות הכשרות שאנו מ. רשע

מזכירים לנו איפוא עד כמה , שולחים
חשוב וחיוני ליהודי לשמור את מצוות 

כדי לא , ובפרט את דיני הכשרות, התורה
או הדומים לו שבכל , ליפול בידי המן הרשע

לגמול צדקה וחסד עם אחינו הנזקקים  .דור ודור
 אולם בפורים צריך לתת יותר, כל שעה כשרה היא, לזה

ונותנים , י כך שאנו זוכרים את אחינו הנצרכים"כי ע, מאשר תמיד
כך , נוהגים אנו בהם במידת החסד והרחמים, להם כפי מחסורם

ולא יתן לשונאינו , יתברך ינהג אתנו בחסד וברחמים' גם ה
  .למשול בנו

בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בשלושה  -תענית אסתר דיני 
והיו צריכים , נפשם ולהנקם מאויביהם עשר לחודש אדר לעמוד על

כי מצאנו שכאשר היו ישראל . יתברך שיעזרם' לבקש רחמים מה
וגם משה רבינו עליו השלום התענה ', במלחמה התענו שיעזרם ה

ג "וגם מרדכי ואסתר התענו ביום י, ביום שנלחמו ישראל עם עמלק
ר כדי לזכו, ולכן קבלו כל ישראל יום זה לתענית ציבור, באדר
ה רואה ושומע תפילת כל איש בעת צרתו כאשר יתענה "שהקב

 . בכל לבבו כמו שעשה לאבותינו בימים ההם' וישוב אל ה
וצום זה , ג באדר צמים מעלות השחר עד צאת הכוכבים"י -ב : א

צמים ביום , ואם חל פורים ביום ראשון, "תענית אסתר"נקרא 
, זקנים תשושים, סכנה חולים אפילו אין בהם: ב.   א אדר"חמישי י

ילדים פחות מגיל , )עד שנתיים(או אחרי לידה , נשים בהריון
אך כל , פטורים מהצום, וכן חתן בתוך שבעת ימי המשתה, מצוות

: ג.     ואין להם לפרוש מן הציבור, שאר האנשים והנשים חייבים
, והמוהל, הסנדק, אבי הבן, כשחל ברית מילה בתענית אסתר

כף (א שחייבים לצום "וי, )א"שליט ע יוסף"הגרמרן (פטורים מהצום 

ואם חל ברית בתענית אסתר , )א"שליט מ אליהו"הגרמרן , החיים
פטורים , והמוהל, הסנדק, אבי הבן: בעלי הברית שהם, דחוי

סור צום זה א: ד.   ואת סעודת הברית יעשו במוצאי הצום, מהצום
, נעילת הסנדל, רחיצה(ומותר בשאר דברים , רק באכילה ושתייה

למעט מקרים , אין לאכול לפני קריאת המגילה: ה). לימוד תורה
והמשך הצום יכול להזיק לו , כאשר הוא אדם חלש: מיוחדים כגון

) גרם 56(או לטעום עד כביצה , ואז יכול לשתות, מבחינה רפואית
ק "עיין משנה ברורה ס, ד"ב ס"תרצ' פורים סי'' ע הל"שו. (פת

אך המחמיר שלא לטעום כלום תבא עליו , )ו"ט, ד"י
 .הברכה
חייבים כל : א  - משלוח מנות ומתנות לאביוניםדיני 

איש ואשה לשלוח לכל הפחות שתי מנות אוכל 
) בקבוק יין נחשב גם כן למנה(או לחברה , לחבר

ולא , "ומשלוח מנות איש לרעהו": דכתיב
וכל המרבה , לוח רק מיני ממתקיםמספיק לש

הרי זה , או אשה לרעותיה, לשלוח מנות לרעיו
כדי שישמח , המשלוח יהיה חשוב: ב). 1,משובח

היו מרבים בביקורים  ן'ובקוצי, את המקבל
בתוך ( לא שולחים מנות לאבל: ג.  הדדיים

ובתוך שנים עשר חודש , שלושים לשאר קרובים
, וח לאחריםאך האבל חייב לשל, )על אב ואם

ומותר לשלוח מנות לבני משפחתם של האבלים 
מצוה על כל איש ואשה לתת : ד).  לאשה ולילדים(

ומצווה להרבות בסכום , לפחות לשני עניים, צדקה
שהשמחה הגדולה , ובמספר העניים המקבלים, הצדקה

שהמשמח , היא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים
להחיות רוח ": שנאמר, נהאת האומללים הללו דומה לשכי

סעיף ' מגילה פרק ב' ם מהל"רמב". (שפלים ולהחיות לב נדכאים
, ומתנות ואביונים צריך לקיימן ביום, מצוות משלוח מנות: ה ).ז"י

: ו .ולא בלילה, לאחר קריאת המגילה שהוא זמן חובת הסעודה
, "דמי פורים" -ההורים והקרובים היו נותנים לילדים , ן'בקוצי
מי שלא יודע למי : ז). 2, ימים בזה מצוות מתנות לאביוניםומקי
ולא ישתמש , יניח את הכסף בצד, שאין בישוב עניים: כגון, לתת

או שישלחם לאחד , ויתן להם אחרי פורים, בו עד שיבואו עניים
  .ארגוני הצדקה המצויים ברחבי הארץמ

                                                 
משום שהמן הרשע , "משלוח מנות איש לרעהו"טעם מצוות )  1

, דהיינו שאין בניהם אחדות, "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד"מר א
להראות אהבתו וחיבתו , ועל כן אנו שולחים מנות איש לחברו

כי ישנם אנשים : ועוד טעם. ולהרבות שלום בין אדם לחברו, לרעהו
על כן , ואין ביכולתם לקיים מצוות סעודת פורים, מחוסרי כל

שיוכל לקיים מצוות , סרונומשלים לו את ח, כששולח מנות לרעהו
 .  סעודת פורים

בן איש חי " (מתנות לאביונים"יוצאים בזה ידי חובת מצוות )  2
ויש . ודווקא בקטן שמבין שנותנים לו מעות פורים, )ז"תצוה אות ט

כדי לקבל את דמי , ן הילדים היו מחכים לחג זה'לציין שבקוצי
    .והשמחה הייתה פורצת גבולות הפורים

  ... וכזה יראה בעצמו לעשות לעילוי נשמת אביו ואמו שעמלו בכל כוחותיהם עליו:  ..."ל"חיים זצכתב בעל החפץ 
  "ובכל עת שילמדו בו יהיה לנחת רוח וכן ראיתי רבים נוהגים,יתנדב איזה ספר הצריך לרבים ללמוד בו ויכתוב עליו את שמו

 ל"לפרטים  פנו למו



     ס מאלה                 "תמונה של ביהכנ

ל היה משמש "זצ נואבי  :תפקידיו של הרב
על . הוא היה חזן בבית הכנסת, ראשית: במספר תפקידים

. ועד בית הכנסתל מענק מו"נו זצתפקידו כחזן קיבל אבי
ונועם את קולו , ל היה קול מיוחד ותפילה נעימה

ל שהיה ידוע בקולו הנעים "בן ציון ז' ר נותפילתו ירש אחי
יש לדעת כי רבים הם המבקשים לעלות . כאן בארץ הקודש

היה זה כבוד גדול לשליח הציבור לעבור לפני 
אמנם בהודו זכות זאת לא ניתנה לנערים קטנים 

ו כן כמ. אלא העמדת חזנים הייתה  נערכת לפי סדר גיל
ל היה מוהל מומחה שמל את כל הילדים ובנוסף 

בהודו רוב השחיטות היו של  .ל היה שוחט ובודק
. ביד רמה נועופות ועל מלאכה זו ניצח אבי

אמנם אם מאן דהוא היה רוצה לשחוט בהמה 
היה עליו לקרוא לשוחט ' לצורך חתונה וכו

 מהו עיסוקו :ש .המוסמך לזה ממקום אחר
עיסוקו המרכזי היה  :?ל"המרכזי של הרב זצ
ל מעולם לא "צז נואבי! לימוד התורה בלבד
את  ים אנוזוכר יםכילד, הלך לעבוד במסחר
ותמיד במהלך כל היום , ספרצורת ישיבתו ליד 

בביתנו הייתה ספריה שלמה מלאה , כך ראינוהו
 נוהספרייה הייתה שייכת לאבי, בספרים

וא את הספר המלומד אשר תמיד ידע למצ
, י"מר יהודה נ(המבוקש מבין הררי הספרים 

מוסיף כי הוא בעצמו הביא באופן אישי , בנו
לארץ עוד  יע היה זה  כשהג, !!קילו ספרים 20

היה זה אביו , "עיינות"הגעת ההורים כששהה בישוב 
לשמור  אמנם חרף מאמציו, אשר ציווה עליו להעלות זאת

ן דהוא לקח את הספרים מא, ארצה ולה אביהספרים עד שיע
ל היה קם "זצ נואבי :סדר יומו של הרב :ש

ס מתפילת שחרית היה "בבוקר מוקדם ולאחר ששב מביהכנ
ס לא "בביהכנ, חוזר לשם ולומד בקומה השנייה עד הצהריים

היה ספרים ולכן לקח אבי יום יום את הספרים המבוקשים 
, ים היה יושב בבית ולומד עד מאוחרלפעמ. 

, כל כולו היה שקוע בלימוד ולא עניין אותו דברים אחרים
לדים והן בכלכלתו את ניהול הבית הן מבחינת חינוך הי

היה זה זכות עבורה לחנכנו , ה"ע נטלה בשמחה אימנו
בשקיעותו  נומ שימשיך אבי"כל זאת נעשה ע

ל שהיה עוזר "בן ציון ז' ה בנו רובנוסף היה ז, 
  .)ה"בע, המשך בכתבה הבאה(  . אף הוא בכלכלת הבית

  התמונה לקוחה מתוך החוברת בעקבות השורשים
 ו"ברמוט הי, באדיבות מר א

 חזית בית הכנסת במאלה

 0527629249: 'כמו כן תיעוד רבנים וחזנים נוספים נא לעדכן בפלא

תמונה של ביהכנ                           ל"מורינו הרב מנחם אהרון זצ
  
  ין'שבקוצה 
  

  ערוך מתוך סדרת ראיונות עם בניו
 ו"מר משה ויהודה אהרון הי

נולד  .ל"הרב מנחם בן אהרון זצ
ל במחוז "אהרון וחנה ז' לערך להוריו ר

יחד עם הרב  השתלם במקצועת הדת
שלושתם , ל"מוליאר זצ גוׄ 

.  םאל בארנאקול"למדו יחדיו אצל רבי אבא יצחק יפה זצ
, אימו. אהרון היה יהודי עשיר מאוד והתעסק במסחר

, ככלל. ולא הלכה לעבוד, 
ישנם נשים  אולם, בהודו לא היו יוצאות לעבוד

. עזרו הן לכלכלת הביתוכך 
והרבה , ל עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה

היות והוריו היו  ,דל היה משכיל מאו
משחר ילדותו דאגו 
בגיל צעיר יחסית ועל אף 
החל הרב להנהיג את הקהילה 
מחוסר הנהגה 

י הרב בגיל מבוגר יחסית נשא אב
, ה"שרה ע, 

בתם .  שהייתה אישה צדיקה מאוד ומשכילה
אשר מקור , 

, גילה של אימי
שנה ביום בו 
ם שבהודו היו 

ככלל , מחתנים את הילדות בגיל צעיר
, לא היו יוצאות מפתח הבית
ה בהשתתפות אלַ החתונה נערכה במָ 

ל היה כמעט "יש לציין כי גילו של הרב זצ
ועל אף הפרש , ל"אליה ז' 
ל בחפץ לב לתת את ביתו "

קיבל את  ממי :ש.לאיש מורם מעם כדוגמת המולייאר
. של א" שרים אחר נוגנים: "

ל  קיבל את תורתו מרבי אבא 
כחיזוק לדבר ישמש .  ל"ר אריה ליב יפה זצ

קרא הרב מנחם אהרון העובדה כי לאות הכרת הטוב לרבו 
. ל"בן זה נפטר בקיצור ימים ז

ברמוט . במהלך ההכנה לכתבה זו שוחחתי עם מר א
, ל"היא בת דודה של מניי מוליאר זצ

ל אשר למד אצל "והוא הוסיף כי שוחח עם מר מרדכי שמיר ז
המולדייארים  א העיד בפניו ששלושת

וכן שמע משאר , ל"יצחק יפה זצ

תפקידיו של הרב :ש ).אנשים
במספר תפקידים

תפקידו כחזן קיבל אבי
ל היה קול מיוחד ותפילה נעימה"זצ נולאבי

תפילתו ירש אחי
כאן בארץ הקודש

היה זה כבוד גדול לשליח הציבור לעבור לפני , כשליח ציבור
אמנם בהודו זכות זאת לא ניתנה לנערים קטנים . התיבה

אלא העמדת חזנים הייתה  נערכת לפי סדר גיל
ל היה מוהל מומחה שמל את כל הילדים ובנוסף "זצ נואבי
ל היה שוחט ובודק"נו זצאבי

עופות ועל מלאכה זו ניצח אבי
אמנם אם מאן דהוא היה רוצה לשחוט בהמה 

לצורך חתונה וכו
המוסמך לזה ממקום אחר

המרכזי של הרב זצ
לימוד התורה בלבד
הלך לעבוד במסחר
צורת ישיבתו ליד 

כך ראינוהו
בספרים

המלומד אשר תמיד ידע למצ
המבוקש מבין הררי הספרים 

בנו
20כ ,ארצה עמו

הגעת ההורים כששהה בישוב לפני 
אשר ציווה עליו להעלות זאת

הספרים עד שיע
ש). ומאז נעלמו

בבוקר מוקדם ולאחר ששב מביהכנ
חוזר לשם ולומד בקומה השנייה עד הצהריים

היה ספרים ולכן לקח אבי יום יום את הספרים המבוקשים 
. ללימוד מביתו

כל כולו היה שקוע בלימוד ולא עניין אותו דברים אחרים
את ניהול הבית הן מבחינת חינוך הי

נטלה בשמחה אימנו
כל זאת נעשה ע, ולכלכל הבית
, בלימוד התורה

אף הוא בכלכלת הבית

התמונה לקוחה מתוך החוברת בעקבות השורשים
באדיבות מר א

חזית בית הכנסת במאלה

כמו כן תיעוד רבנים וחזנים נוספים נא לעדכן בפלא, ותוספות על הנכתב

 

 

מורינו הרב מנחם אהרון זצ       
   אריָ לְ י מוֹ נַ מֵ                
ה אלַ רב ופוסק במחוז מָ      
    

  כתבה שניה בסדרה                             
  

ערוך מתוך סדרת ראיונות עם בניו         
מר משה ויהודה אהרון הי               

  
הרב מנחם בן אהרון זצ:  ינושמו המלא של אב

לערך להוריו ר 1880 -בשנת
השתלם במקצועת הדתשם , םאלָ קוֹ אנָ ְר אָ 
גוׄ ימוׄ וסִ  ל"זצ ה מולייאר'קַ יצַ יַ לְ אֵ 

למדו יחדיו אצל רבי אבא יצחק יפה זצ
אהרון היה יהודי עשיר מאוד והתעסק במסחר' אביו ר
, הייתה עיקר הבית, ה"חנה ע
בהודו לא היו יוצאות לעבוד הנשים

וכך , שמכרו ביצים ומאכלים שונים
ל עלה ונתעלה במעלות התורה והיראה"הרב זצ

ל היה משכיל מאו"הרב זצ. קיבל מרבותיו
משחר ילדותו דאגו  אנשים אמידים לכן

בגיל צעיר יחסית ועל אף . הוריו להחכימו
החל הרב להנהיג את הקהילה , היותו רווק
מחוסר הנהגה לשם נשלח , האלַ במחוז מָ 
בגיל מבוגר יחסית נשא אב. במקום

, ל לאישה את מרת אימנו"זצ
שהייתה אישה צדיקה מאוד ומשכילה

, ה"ל ופנינה ע"אליה ז' של ר
גילה של אימי. אםלַ גְ נְ מַ נֵ 'משפחתם מצֶ 
שנה ביום בו  13-עמד על כ, ה"מרת שרה ע

ם שבהודו היו הסבר לדבר הוא משו, שאה נִ 
מחתנים את הילדות בגיל צעיר

לא היו יוצאות מפתח הבית 12הבנות מגיל 
החתונה נערכה במָ . עד ליום בו התחתנו

יש לציין כי גילו של הרב זצ, קרובי המשפחה
' ר, זהה לגילו של אבי הכלה

"אליה ז' הגילאים הגדול נאות ר
לאיש מורם מעם כדוגמת המולייאר

: "כפי הנטען בספר:  ?תורתו 
ל  קיבל את תורתו מרבי אבא "הרי שאבי ז, ו"ברמוט הי

ר אריה ליב יפה זצ"יצחק יפה בן כ
העובדה כי לאות הכרת הטוב לרבו 

בן זה נפטר בקיצור ימים ז, "אבא"ל לאחד מבניו "זצ
במהלך ההכנה לכתבה זו שוחחתי עם מר א(

היא בת דודה של מניי מוליאר זצ, ל"ידידה ז, שסבתו
והוא הוסיף כי שוחח עם מר מרדכי שמיר ז

א העיד בפניו ששלושתוהו" סימוגו מולייאר"
יצחק יפה זצ' הנזכרים למדו אצל ר

ותוספות על הנכתבלהערות 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  דרוש�דרוש�דרוש
מתנדב בעל יכולת 

להפצת  לפתיחת אתר
 "אור נחמיה" העלו�
 ואו לשילוב .ל"בדוא

   .באתר קיי�

 

  
בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים 

 לקהל הרחב

 22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 

רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית 
  ). ראשבתאום מ( היהודי יערך במקום

 ). ל"כנ(מחלקה להדרכת כלות 
   –אלות בעיניני הלכה וקביעת תורים לש

  .בית הרב  02 – 9911655: חייג

 

  :בקשה
  

בכדי שנוכל להמשיך בסדרת הכתבות  
  : אנו זקוקים לחומר על הרבנים

  .קה מוליאר'קוצ ואחיו מוליאר יְ וַ 
  .מוליאר) סימוגו(שמעון  .זוהר מוטה

  'אליהו מאירקה .אליוני מולייאר
  .)תעוז(אברהם מוטא 

  ...ועוד ועוד .מדי' רבני מש
  .א"זכר צדיקים לברכה זיע

  'ודע על קרובי משפחה וכומי שי
ושכרו כפול  בהקדם נא להודיענו 

 משמים

  

  -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

  
המערכת שומרת 
לעצמה הזכות 
 לפרסום כתבות

  'וכו
כ אין "כמו

המערכת אחראית 
   לחומר המפורסם

הוא בעלון והנכתב 
על דעת הכותב 

 .ח.ל.ט בלבד

  נ"לע
        לללל""""יי� זיי� זיי� זיי� זאברה� ב� אפראברה� ב� אפראברה� ב� אפראברה� ב� אפר

        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""""זזזזיצחק ב� רבקה יצחק ב� רבקה יצחק ב� רבקה יצחק ב� רבקה 
        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""""זזזזיפת ב� רבקה יפת ב� רבקה יפת ב� רבקה יפת ב� רבקה 

  .ה.ב.צ.נ.ת
  המשפחהי "הונצח ע

  וומוקירי זכר

  תור��תור��תור�
למערכת העלו� דרוש למערכת העלו� דרוש למערכת העלו� דרוש למערכת העלו� דרוש 
בדחיפות פקס במצב בדחיפות פקס במצב בדחיפות פקס במצב בדחיפות פקס במצב 

        מעולהמעולהמעולהמעולה
  ............וגדולה מעלת הצדקהוגדולה מעלת הצדקהוגדולה מעלת הצדקהוגדולה מעלת הצדקה

 

  
 

  

הערות חזני הקהילה  של, משוב מקבלים אנו בימים אלו
ודים לכל החזנים שעברו על החומר אנו מ ,די בכל אתר

חזנים אלו משמשים לנו , אישרו והעירו את הארותיהם
לעשות מעשה  של שליחי ציבור אשר נאותיםכהשראה 

זכו לשפע ברכה יישר כוחם ו, למען הדורות הבאים
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים ": םהויקויים ב, והצלחה

קים יופיעו בקרוב על הפר שמות החזנים היקרים שעברו, "יהיו
  .במתכונת מיוחדת 

 

  פר כל שער ושער מפרקי הס
   י משפחה"מונצח ע

  ליקירהםנ או ברכה "לע
עוד היום את הנצח  –! אל תגיד לא שמעתי

 משערי הספר' בא יקירך

זוהי הזדמנות פז להעניק להם את אכן 
י הנצחת שמם בספר "ע, ההגדול מתנהה

כמות ד נשארו עו , המיוחד כל כך לעדתינו
 !והזריז נשכר, של שעריםמצומצמת 

    ?מי לא ירא
  

מפני שיבה תקום או מפני : "תורההדע מה שאמרה הנבון יוהאיש  .חכמיםהתלמידי הזקנים וצריכים להזהר בכבוד "
ועתה רבים מאנשי ). במדבר רבה(ושכרו רב ועצום שזוכה ליראת שמים  ,בזה מצוה מהתורהומקיים , "תלמיד חכם

. הטוב יכפר בעדם' ה, כי לא ידעו את מעלתו, העולם אינם חוששים לעמוד לא מפני שיבה ולא מפני תלמיד חכם
והדרך לנתינת , כגון אביו ואמו ותלמיד חכם ובית הכנסת, דוובכלל חובת נתינת הכבוד לכל מי שחייב בכבו

, כי אם עושה כך, וכל שכן שלא יקלל או יבזה אחרים בפניהם, בפניהםבקולי קולות שלא ידבר עם אחרים , הכבוד
יש לתת את הדעת שלא ובפרט בבית הכנסת , נמצא שאינו נותן כבוד להם ואדרבה אינו מחשיב אותם לכלום

היא הזהירות  ,נקודה נוספת העולה מפרק זה, ול וכל שכן שלא לבזות אנשים במקום הנורא הזהלהרים את הק
שהרי אינו דומה , וחובת הזהירות מכל דיבורי הבל וכל שכן לשון הרע ורכילות, בית הכנסת ממורא מקדש של

ישנם . אשר לחוצפה ועזות תחשב, אדם שמדבר כך ברחובה של עיר לבין המדבר כך בתוך ארמונו של המלך
ואין , הכנסת לפרקים לצורך המשך דיבורי החולהמוצאים דרך להתגבר על מכשול זה והיא יציאתם מבית  כאלו

, או בשעה שמסיימים תפילת לחש, שעה שעומדים הציבור בקריאת התורה וההפטרה, לך זלזול יותר גדול מזה
למהר ולתפוס עוד  בחופזההם וכעת יוצאים , בקשות ותחנונים הם עמדו לפני בורא עולם ובקשושהרי לפני רגע 

וכיצד נחנך את ילדינו למורא בית הכנסת אם אנו לא נשמש להם  ,ה בושהאוי לה לאות, מעניינות" חדשות"
צה לזה להתחכם ולהאריך והע ,דבר זה מצוי לצערנו בהרבה מקומות כי, על כן אחי נתחזק בדבר ?כדוגמא

או שיאמר האדם בפירוש כי אין , בטל נוהג זהוכפועל יוצא מכך ית, "דעותוההתו"בתפילה עד שמימלא יעבור זמן 
ודי בזה למי שיש לו . ס ושכרו גדול מאוד"לו עסק ושיח אחר בבית הכנסת מלבד התפילה ובזה יוסיף כבוד לביהכנ

    .לב טוב ודעת נכונה
 )התורהאהבת לומדי ' ע: ל"להרב הקדוש רבי אליעזר פאפו זצוק -פלא יועץ: מתוך הספר הנפלא דברים ערוכיםה(

 נגריית סימון

  © :הודעה חשובה
  

  על קבלת חומר כלשהוא מדפי הבטאוןהפניות  לאחר שרבו
  .וכדי למנוע מכשול מהציבור היקר ,"אור נחמיה"

  ."אור נחמיה" להוצאת בטאון הננו להבהיר מספר דברים הנוגעים
  .י"נ העורך של בחזקתוהינו עד עתה העלון במתכונתו מאז שיצא לאור 

  , ומכיון שרשאי אדם לאסור את שלו
  ,י חוקי המדינה"י חוקי התורה והן עפ"הן עפ

  ,כל הזכויות שמורות לו ולבאי כוחועל כן הננו להודיע כי 
מדיה טכני או אמצעי  לאפסן בכלו, לתרגם ,לצלם להעתיק לשכפלאין 

ת אישור נטילללא , כולו או מקצתו ,מדפי העלון חלק כל שהוא, אופטי
  .מפורש בכתב מהעורך

, יש זכויות יוצרים ממחבריהם בעלון ות המובאיםהתמונהחומר וחלק מל
  .מהםזו ויש לבקש רשות 

ועל כן  ניסוח מחדשושכתוב , ר המגיע לידי המערכת עובר עריכהכל חומ
  .ל"עתיקו כנהאין ל

  ,ומות אחריםעלון יפורסם גם במקביתכן כי מקצת מהחומר המובא 
  מערכת העלון אך כל זאת יעשה בתאום עם

  ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת הטוב
  )ה"הודעה זו כוחה יפה אף להבא בעלונים הבאים בע(

  

  מחאה נמרצת
חייבים , ח"בהישמע קול בזיון ת

כולנו להחלץ חושים ולמחות על 
  ביזוי התורה ולומדיה 

הננו לעשות מחאה ועל כן 
כאשר , ח"נמרצת על ביזוי ת

למונים בחודש שעבר פרצו א
, א"לבית מורנו הרב שליט

  , ותירו הרס רב במקוםוה
מרים ואנו מוחים בכל תוקף וא

עשו תשובה ומצוות השב : "להם 
  ...הטוב יכפר' וה, "שיבםת

הרב  תינו לכבודתצא ברכומכאן 
ה ימלא "שהמקום ב, א"שליט

  .בבני חיי ומזוני רויחי, חסרונכם
   ה דבריכ

  "אור נחמיה"חברי מערכת 
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