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הבטאון לקהילת יוצאי קוצ'ין – הודו
יוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקי
הרב נחמיה מוטא זצוק " ל זיע " א
בנשיאות מורנו ורבנו הרה " ג רבי יעקב יע קב שליט " א
רב הקהילה ומרא דאתרא של מושב " תעוז "
גליו ן מס '

חזני ורבני הקהילה בעבר!
סיפורי הוד על המוליאר מארנקולאם

רבי שמעון מוליאר זצ"ל
רשמים מאת שארית בשרו ,מר בצלאל אליהו הי"ו
כפי שהזכרנו בעלונים הקודמים ,הרי ששלושה תלמידים היו לו לרבי יצחק אבא ָיפֵ ה
זצ"ל ,בבואו לשכון כבוד במחוז קוצ'ין .ואלו הם :רבי אליה אליהו המכונה ֵא ְלי ַיצַ ' ָקה
מוליאר זצ"ל ,רבי מנחם אהרון המכונה מֵ ַנא ְי מוליאר זצ"ל ורבי שמעון המכונה ִשימוֹ נְ ָק'ה
מוליאר זצ"ל ,לשם השלמת הפרטים על רבי שמעון מוליאר זצ"ל פנינו למר בצלאל
אליהו נ"י ,ממושב שחר ,אשר נאות בשמחה למסור פרטים אודות דודו הגדול ,ולהלן
רשמים מדבריו" :רבי שמעון מוליאר זצ"ל היה מכובד מאוד בכל חמשת הקהילות של
יהודי קוצ'ין ,כל היהודים שם ,כיבדוהו והכירו בו כאיש חכם וידען גדול בתורה .רבי שמעון
זצ"ל עסק כל ימיו בלמידת ההלכה ,גמרא וכדו' .הרב זצ"ל היה מתגורר בעיר ַא ְר ַנק ּולָ אם,
אמ ַּבא ּום .הוא הקים במקום "אוֹ ּ ֶת'ה" -בית
וקבע מקום תפילתו בבית הכנסת הישן של ָט ַּק ְ
לימוד לנערים ומבקשי ה' .הרב היה מלמד את התורה וחוקיה לכל ילדי מחוז ַא ְר ַנק ּולַ אם.
אליַ -ו ַוה )אליהו( ז"ל ,הוא היה אדם מורם ,חזן ופייטן
אביו של הרב כונה בחיבה בשם :ר' ָו ִ
בבית הכנסת ,הוא היה מקובל אצל שלטונות המדינה ואף אצל עדת המוסלמים כראש
אלי-
הקהל .בערבי חגים ובמיוחד בערב יום כיפור ,כמעט כל יהודי המקום היו באים לר' ָו ִ
אליַ -ו ַוה היה מניח את ידיו על
ַו ַוה מתכופפים לידו בהכנעה ,נוגעים בירכו ומנשקים ,והחזן ָו ִ
אליַ -ו ַוה היה מדהים בקולו המיוחד
ראשו של הניצב מולו ,ומברכו מכל הלב ...החזן ָו ִ
יהודי שאר הקהילות כדוגמת ַמאלַ הָ ּ ,פאר ּור וצֶ ' ֵנ ַמאנְ ֵגלָ אם ,היו
ֵ
והערב ,מספרים כי אף
אליַ -ו ַוה ז"ל היו ארבעה בנים:
מגיעים לשמוע את חזנותו ובפרט בימים הנוראים .לחזן ָו ִ
רבי שמעון מוליאר זצ"ל ,מנחם )המכונה מֵ ַנאי צָ 'ה( יוסף חי )המכונה צ' ּו ּ ָפאי צָ 'ה( דוִ ד חי
דודאי צָ 'ה( ובת נוספת המכונה ק ּונְ ַיא ַא ַמאי .אני אישית הייתי קרוב לרבי שמעון
)המכונה ָ
מוליאר זצ"ל משני הצדדים .רבי שמעון מוליאר זצ"ל התחתן עם דודתי אחותו של אבי,
ידה )בית חדש( הידועים מכפר צֶ ' ֵנ ַמאנְ ֶגלָ אם .ומהצד השני,
אליהו ז"ל ,ממשפחת ּפ ּו ַתן וִ ֶ
הרי שאביה של אימי ,שרה ז"ל ,שנקרא מנחם ז"ל היה אחיו של המוליאר .לרבי שמעון
מוליאר זצ"ל היו שני בנים :אליהו ואבא שמעון ז"ל )הערת העורך :מעניין הוא הדבר כי כל
תלמידיו של הרב יצחק אבא יפה זצ"ל קראו לבניהם "אבא" ,כנראה לשם כבוד רבם( .כמו כן
אצ'י( ,אשר בעלה,
למוליאר היו שלוש בנות :מרים ע"ה )א ּו ָמה צ' ּו ִצ'י( ,רבקה )ר ּוחָ ה ַמ ִ
אליהו מאיר מצֶ ֵנ ָמאנְ ֵגלָ אם ,היה זה שהביא את רעיון העליה לארץ ,ובסוף שנת 1949
הגשים את חלומו ועלה) .הוא ואשתו היו בין  17העולים הראשונים שעלו לארץ(.
אצ'י( המתגוררת כעת
בת נוספת ישנה לרבי שמעון ושמה רחל תחי' לאוי"ט )ק ּונְ ָיא ָמ ִ
באשקלון) .המשך בכתבה הבאה בל"נ ,ונבקש מכל קרוביו של המוליאר זצ"ל ,לשלוח
פרטים נוספים אודותיו וכן את תמונתו של הרב( .

קוראים יקרים!
חג הפסח ממשמש ובא!
ריח המצות נישא באויר,
ואיתם המחשבות על ביעור החמץ
הפנימי שבליבנו...
חג הפסח זהו חג של התחדשות,
חג של פריחה ,חג של בני חורין,
מחובתנו בעת הזאת להפנים אל
ליבנו את הזכות שעמדה לעם
ישראל ובזכותה נגאלו אבותינו
במצרים והיא :שלא שינו את
שמם ,שלא שינו את לשונם ושלא
שינו את מלבושיהם ,כי אכן חובת
היהודי להבדל מכל סובביו,
ולהתייחד במנהגו .אף אנו בני
יהדות קוצ'ין צריכים להתייחד
במנהגינו המפוארים ,לדבוק בהם,
ולקיימם .העלון הנוכחי מוגש
בחדוה לפניכם וכולל המשך סדרת
כתבות על המוליארים ,אנו פונים
שוב לכל משפחה ומשפחה
המעוניינת להנציח את חזני
הקהילה ורבניה מתבקשת ליצור
קשר במערכת .כמו כן אנו
מתחילים בס"ד את פרוייקט
הנצחת חזני הקהילה ,כאן בארץ,
לשם כך אנו פונים לקרובי
המשפחה לשלוח פרטים אודותיהם.
יה"ר שנזכה לגאולה השלמה
כהבטחת התורה "כי בניסן נגאלו
ובניסן עתידים להגאל" ,וכימי
צאתינו מארץ מצרים יראנו
נפלאות במהרה אמן!
שלכם  -אריה

קוצ''יןין
יוצאי קוצ
ת יוצאי
קהילות
אגוד קהילו
אגוד

העלון יו"ל לע"נ אבינו היקר

המ' נחמיה בן יוסף ורבקה
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ז" ל

נלב"ע – ט"ז אדר א'
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים  ,אמן!
הוקדש ע"י בנו מר אהוד אלייאס הי"ו ,ראשל"צ ,שכוהמ"ז.

טלפון מערכת0527-629249 :
כתובת המשרד :רח' קלישר  5ב"ב מיקוד 51388
דוא"לOR M12@walla.com :
ניתן לשלוח הערות ,תגובות ,ומודעות

אי לטלטל בשבת במקו

שאי ערוב!

© כל הזכויות שמורות למו"ל

תקציר הלכות ומנהגים ערוכים מתוך ספר המנהגים הגדול
פרי עטו של מורינו המרא דאתרא ורב הקהילה שליט"א
עוד בפרק זה מופיעים דיני ומנהגי הכנת מצת המצוה ,הכנות שונות לחג ,ליל הסדר והקידוש,
סדר התפילות לחג הפסח ,שביעי של פסח ,דיני ערב פסח שחל בשבת  ,ועוד ועוד..

הקדמה להלכות חג הפסח :חג הפסח " -כי בחפזון יצאת"
"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח" ,ביציאת
מצרים למדנו יסוד ועיקר לדעת כמה יקר רגע בחיי אדם ,שהרי
כל עיקר מצוות אכילת מצה  -לחם עוני " :כי בחפזון יצאת
ממצרים" ,ולא הספיק בצקם להחמיץ .ומה הבעיה? שיחמיץ!
האם זה מה שימנע מישראל לצאת ממצרים? אלא אמרו חז"ל
שבני ישראל היו אז במ"ט שערי טומאה ,ואילו היו נשארים
במצרים עוד כמה רגעים בכדי שיחמיץ בצקם היו שוקעים חס
ושלום בשער החמישים ,ושוב לא היו יוצאים לעולם .אם כן כל
הצלחת יציאתנו ממצרים וכל קיומנו בעולם היו אותם רגעים
המעטים שהקדים הקב"ה ,והוציאנו משם בחפזון ,וזכינו לצאת
מאפילה של מ"ט שערי טומאה לאור גדול של מ"ט שערי קדושה
עד לקבלת התורה .ועוד נאמר באגדה" :אילו
לא הוציאנו הקב"ה ממצרים הרי אנו ובני בנינו
משועבדים היינו לפרעה במצרים" ,משועבדים
בגוף לעולם ,ומשועבדים ברוח לעולם ,ללא
תורה לעולם ,בלא יראה לעולם ,ובלא זהות
לעולם ,וממילא מתערבבים בגויים רחמנא
ליצלן .אולם הכל נהפך מן הקצה אל הקצה
כאמור בזכות אותם רגעים קריטיים .מכאן
אפשר ללמוד ,עד כמה יכול האדם להטיב
לעצמו נצח אם יקדים אף ברגע אחד לשוב אל
קונו ,כי מי יודע מה שיולד ברגע שאחר כך ,שהרי אמרו חז"ל
)אבות פ"ב( "אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה" .אלא
ברגע שאתה מוצא ומצוי לך חטוף ושנה פרקך שמא לא תפנה
אם תאחר הרגע ,וזהו "כי בחפזון יצאת ממצרים" .יהי רצון
שנזכה לקיום הפסוק " :כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" ,בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל .ברכת האילנות-
א :כשרואים עצי פרי עם פריחה בחודש ניסן מברכים" :ברוך אתה
ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות
טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם" .ב :ברכה זו נקראת
ברכת האילנות .בקוצי'ן לא נהגו לברך את "ברכת האילנות" ,
מפני ששם החורף מתחיל בחודש ניסן ,ואין פריחה בעצים בתקופה
זו ,(1 ,אך היום בארץ נוהגים לברך .שבת הגדול  -א :נוהגים
שבשבת שלפני חג הפסח ,דורשים הרבנים בהלכות הפסח ,ועריכת
הסדר ,כדי לרענן את הזכרון למרות שהדברים ידועים משנים
קודמות .ב :מנהגינו שבשבת זו קורא החזן לפני קריאת התורה
את ה"-הקבצו" )כתבם רבי יהודה הלוי( .ג :את הקריאה תירגמו ל
"מלבארית") ( 2 ,מצווה שנמכרה( ,אך היום הפסיקו לתרגם .ד:
האזהרות כתובות בחרוזים לפי סדר ה-א' ב' ,ועוסקות בעיקר,
בהלכות פסח .ה :קריאת ה"-הקבצו" ותירגומה היו הכנה מתאימה
למצוות אפיית המצות שנעשתה ע"י כל משפחה ,או ע"י כמה
 ( 1כ"כ הרב כף החיים )הל' ברכות סי'' רכ"ו ס"ק א'( ,שחוץ
מחודש ניסן אין לברך ,וכ"כ הרב חיד"א בברכ"י )אות ב'( ,וכ"כ
בספרו "מורה באצבע" )אות קצ"ח( ,וכ"כ בספר "מועד לכל חי"
)סי' א' אות ט'( ,וכ"כ פתה"ד )אות ב'(.
 ( 2הטעם הוא :כדי שהציבור יבינו את הכתוב באזהרות.

)היום קונים את

משפחות ביחד.
המצות שנאפו במאפיית מצות בכשרות מהודרת(.
תענית בכורות -א :בקוצי'ן צמו הבכורים בערב פסח ,בין בכור
ב :היום נוהגים הבכורים להשתתף
מאב ובין בכור מאם(3 .
בסעודת סיום מסכת ,ואוכלים שם כזית כדי שלא להתחייב בצום.
)וצריכים להבין מה שאומרים שם( .בנות בכורות לא צריכות
לצום .ג .:בכור שלא הגיע לגיל בר מצווה לא צריך לצום ,יש
נוהגים שאביו צם עבורו ,או שישתתף בסעודת מצווה עבורו ,ובכור
שהוא חולה אפילו אין בו סכנה פטור מהצום ,ורצוי שישתתף
בסעודת סיום .סוף זמן אכילת חמץ ומצה -א :בערב פסח מותר
לאכול חמץ רק עד סוף שעה רביעית זמנית .ב :צריך לצחצח
שיניים היטב אחרי שגומרים לאכול חמץ ,ושיניים תותבות צריך
לצחצח במים חמים ,והמחמיר ישפוך עליהם
מים חמים מכלי שני .ג :אסור לאכול מצות
בערב פסח ,אך לילדים/ת קטנים שלא
מבינים את סיפור יציאת מצרים ,מותר לתת
להם לאכול מצות ,אך מצה עשירה ,או מצה
מטוגנת מותר לאכול .ד :בקוצי'ן הקפידו
לאכול "כשר לפסח" כבר בליל י"ד )כמובן
ללא מצות( .ה :שלוש שעות לפני השקיעה,
אסור לאכול אוכל מקמח מצה) .הגאון הרב
מרדכי אליהו שליט"א( .הכנות בערב החג-
א :מצווה לטבול במקוה בערב חג .ב :צריך לערוך את שולחן
הסדר -בכלים נאים -מבעוד יום ,ומי שמשתמש בכלים חד
פעמיים ,ישתדל לקנות את היפים שבהם .ג :הרב מניח בערב פסח
בבית הכנסת חצי ק"ג מצות לעירוב חצרות ,ומברך ומזכה עבור
כל הישוב ,(4 ,ולכן אין חובה שכל אחד יניח עירוב חצרות בביתו,
ומי שרוצה להניח ,אינו מברך .ד :בקוצי'ן אספו קמח מכל
המשפחות ,(5 ,ואפו ביחד את המצות לעירוב חצרות .ה :הכנת
החרוסת :את החרוסת )דואו( הכינו בקוצי'ן מתמרים בלבד) (6 ,גם
היום מכינים כך( באופן הבא :פותחים את התמרים ובודקים אותם
מתולעים .שורים אותם במים במשך הלילה .סוחטים ומסננים את
המיץ .מבשלים ובוחשים אותו עד שנעשה סמיך .ו :צריך לנקות
את הכרפס והמרור )חסה( מחרקים על ידי השריה במי מלח ,אמה,
או חומץ )במשך כ 3 -דקות( ,ואחר כך לשטוף היטב במים זורמים.
רצוי לקנות ירק ללא חרקים )גם אותם צריך לנקות באופן הנ"ל(,
כדי שלא להכשל באכילת תולעים .ז :צריך להדליק נרות ארוכים
שיספיקו עד סוף קריאת ההגדה ,וצריך להדליק נר נשמה מערב
חג ,שידלוק לפחות  26שעות .בברכת חג שמח לכם ולבני

משפחותיכם! ולכל בית ישראל בגאולה השלמה ,אמן!

 ( 3שו"ע )הל' פסח סי' ת"ע ס"א( ,והטעם :זכר לנס שניצלו
ממכת בכורות) ,טור לבוש(.
 ( 4כן פסק הרמ"א )הל' שבת סי' שס"ו ס"א(.
 ( 55כן פסק השו"ע )הל' שבת סי' שס"ו ס"א(.
 ( 6בכף החיים )הל' פסח סי' תע"ג ס"ק ק'( כתב וז"ל :וכל אחד
כמנהגו ,כי לפי הדין אינו מעכב.

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

בית הקברות במאלה
מורינו הרב מנחם אהרון זצ"ל

מֵ ַנאיְ מוֹ לְ ָיאר
רב ופוסק במחוז מָ אלַ ה שבקוצ'ין
כתבה שלישית בסדרה

ערוך מתוך סדרת ראיונות עם בניו
מר משה ויהודה אהרון הי"ו
שאלה -מה היו פעולותיו של הרב? תשובה :בין יתר פעולותיו
הברוכות של אבינו זצ"ל ,הייתה השמירה והטיפוח של ביהכנ"ס,
אבינו זצ"ל נמשך לטיפוח ושימור בית הכנסת ,דבר המלמד על
עדינות נפשו .כדוגמה לכך ,כשהגיע למאלה ,הוא החל לשפר את
חזות ביהכנ"ס בטיפוח החצר וניקיונו כדי לפאר ולרומם את בית
מקדש מעט זה .כמו כן זכות גדולה נפלה בחלקו של אבא ז"ל,
כאשר בית הקברות היהודי במאלה היה מוזנח ביותר וללא גדר,
דבר שגרם למקומיים ,לעשותו "קפנדרייה" ודרך הילוך לבהמות
ולשאר בני אדם ...אבינו זצ"ל אשר היה ידוע בעמידתו האיתנה
למצב הדת ,קם ועשה מעשה ,הוא אילץ את ראשי העיירה לבנות
חומה גדולה ובצורה מסביב לבית החיים דבר שגרם לקידוש ה'
ולשימור המקום וטיפוחו .נביא כאן פעולה נוספת הקשורה
לפעולת שימור דרכי האבות :הן ידוע כי לכל חג
וחג הולחן מנגינה נעימה המייחדת את החג
ומלמדת את האנשים על מהות החג וטעמיו .אבינו
ז"ל היה מלמד את האנשים לפני כל חג את
המנגינות של הפיוטים ואת מהותו של החג ,לפני
חג הפסח היה מלמד את דברי ההגדה על כל
היבטיו .כמו כן בכל שבוע היה מלמד את הפרשה
וההפטרה של אותה שבוע ,את כל הטעמים
והמנגינה ,וכנ"ל בחגים .פעולה נשגבה זו תרמה
יותר מכל לשימור המסורת אצל בני העדה וכל
ילד היה יכול לקום ולקרוא את כל הפרשה על
בוריה ,כמו כן בשביעי של פסח ובשבועות-
במגילת רות ,היה יכול לקרוא כל ילד את
הקריאה עם הטעמים! יש לציין כי שיטת החינוך אשר בה נקט
אבינו ז"ל הביאה לכך שלכל ילד ונער היה עניין ורצון לקרוא
הפרשה על בוריה ללא טעות .המבוגרים היו לומדים בבתיהם היות
שבבית הכנסת לא היה חשמל דבר שגרם לקושי מסוים בלימוד,
חרף זאת הצעירים היו מגיעים לביהכנ"ס ללמוד יום יום .ש -יחס
הקהילה אל הרב ? הרב היה אדם אצילי מאוד ,הוא מעולם לא
התווכח עם איש ולא נתן לחרחר ריב ,אבינו ז"ל היה אדם צנוע,
חרף הכבוד הרב שזכה בעת ששמש כרב וחזן במאלה .אולם בכל
ענייני הקדושה אבינו היה עשוי ללא חת ,והקהילה כיבדוהו מאוד
על זה ,הוא היה אצילי בדרך הילוכו ובמשא ומתן ,אנשי הקהילה
אהבוהו מאוד ,ולא רק הם ,אלא אפילו הגויים המקומיים רכשו לו
כבוד גדול ,כמו כן כל השד"רים שהיו מגיעים מארץ ישראל היו
מדברים רק עם אבינו זצ"ל ,שניחן בשפה עברית רהוטה ,והיה זה
כבוד גדול בשבילם .בנוסף לזאת ,לאבינו ז"ל היו קשרים מיוחדים
עם יהודים עשירים מקוצ'ין) ,אפשר משום שמשפחתו הייתה
עשירה( ,ועל ידי קשרים אלו היה באפשרותו לשפר את חיזוק
וטיפוח בית הכנסת ,וכמו כן לגדור את מתחם בית החיים היהודי.
ש -איך היה נראית שגרת החיים של ילדותכם בעיירה מאלה:
ראשית ,הקימה בבוקר ...אימי ע"ה הייתה אחראית על צורת

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

דרכם הרוחנית של הילדים כדוגמת :נטילת ידיים ,ק"ש ,ברכות
השחר וכו' ,אח"כ הליכה לביהכנ"ס בזריחה ,לתפילת שחרית.
בגמר התפילה היינו הולכים לבית הספר וכשחוזרים משם הולכים
למקום הלימוד הנקרא" -אוֹ ֶת'ה" ,שם למדו תורה עד הערב,
המקום ָשכַ ן בבית -הכנסת ,בקומה השנייה .אצלנו במאלה גם
הבנות למדו מפי המולייאר .על מלאכת הקניית הלימוד ,ערכיי
המסורת והמנהגים ניצב אבינו ז"ל אשר רבים הם התלמידים שבאו
ליהנות מדרך לימודו ,כל שבוע למדו פרשת השבוע וההפטרה
בטעמים ,והילדים בני ה 12-14היו לומדים בצוותא על מנת לשנן
יחדיו ,הילדים הבוגרים היו לומדים גמרא ,רש"י ,חוק לישראל וכו'.
כילדים שגרת חיינו הייתה נפלאה ומיוחדת .זכורנו במיוחד את
ההכנות לחתונה שהייתה מיועדת להיערך בביהכנ"ס .אבינו ז"ל
היה מסדר הקידושין ע"י יין העשוי מצימוקים.
האירוע תמיד נחרת בזיכרוני כאירוע מיוחד
ומפואר ,את ביהכנ"ס היינו מקשטים בפרחים,
שרשראות וכו' ,כמו כן היינו מדליקים עוד נרות
להרבות השמחה ,ע"י פנסי"-לוקוס" היו מלווים
את החתן והכלה לביהכנ"ס .כל העיירה הייתה
לובשת חג ,כולם לבושים בטובי הבגדים שעמדו
לרשותם ,מתחילים בתפילת ערבית חגיגית ע"י
מנגינה מיוחדת .זקן העדה פותח במזמור "למנצח
על השמינית" )תהילים י"ב( .אח"כ היו עורכים
שולחנות מכובדים מעל ענפיי קוקוס ,ובהם
מאכלים מיוחדים ומיני תרגימה לרוב .הייתה
אלי".
שתייה מיוחדת לרגל השמחה שנקראה " ָק ִ
אנו כשלעצמנו מעולם לא ראינו את אבינו ז"ל שותה ,אפילו לא
ברגעי שמחה אלו! .לאחר שמלווים את החתן לביתו היו יושבים
ליד "המאנרה" ושותים לחיים ,הכבוד הגדול שרכשו לאבינו ז"ל
נמדד אף בעת השמחות שהיו מכבדים אותו לפתוח את הפיוטים
וכיו"ב .שאלה -סיפורי מופת אודות הרב? תשובה :זכורנו סיפור
על אבינו ז"ל הממחיש את עוצם גדלותו הרוחנית וכה היה
המעשה :פעם אחת הלך הרב זצ"ל בדרך וראה חיה בצורה של
כלב ,והיה ידוע שאם היא מצליחה לעבור בין הרגלים אזי האדם
ימות ...ולאבינו היה מטריה והכה בה את החיה ,והחיה המשיכה
לעמוד משל לא פגעה בה המטריה ,כך המשיך אבינו להכות את
החיה ע"י המטריה עד שנשברה ..ראה אבינו כי בדרך הטבע לא
יוכל לה ,קם ועשה מעשה ,הוא החל לומר חרישית מספר מזמורי
תהילים ,ולפתע ללא התרעה נעלמה החיה ולא שבה עוד...
סיפורים רבים נוספים ,שמענו על אבינו זצ"ל ,אמנם ישנם סיפורים
אשר השתיקה יפה להם ועל כך נאמר "אמור מעט ועשה הרבה".
)המשך בכתבה הבאה בע"ה(.
עמוד זה מוקדש לע"נ אבינו ומורנו היקר
הרב מנחם בכ"ר אהרון וחנה ז"ל
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים  ,אמן!
בנו מר יהודה אהרון הי"ו ,ראשל"צ ,שכוהמ"ז.
הוקדש ע"י ב

"וחסד ה' מעולם ועד עולם"
פסח הוא חג קדוש מאוד ,שאילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים ,עדיין היינו אנו ובנינו משועבדים שם.
והקב"ה הפליא חסדיו עלינו ונתן לנו את התורה הקדושה .ולכן מה רבה היא ההודיה לה' יתברך על רוב חסדיו,
ולכן ,ציונו בוראנו שנזכור את יציאת מצרים ,ועל כל מצוה ומצוה מזכירים" :זכר ליציאת מצרים" ,ולכן נתן לנו
הבורא את יום השבת ומועדים שאנו אומרים בקידוש" :זכר ליציאת מצרים" .וסיבת הזכירה היא כדי שהאדם יתן
אל ליבו לראות את כל הנסים האלו ,וישמח ישראל בעושיו ,ויבוא ליראת ה' הנכבד והנורא ולדבקה בו ולעבדו
בלבב שלם .וזהו הטעם שציונו יוצרנו ,להרבות בשבח יציאת מצרים ,בליל הסדר .וכל המרבה לספר ביציאת
מצרים הרי זה משובח .מלבד מה שיש בזה סודות גדולים כמפורש בזוהר פר' בא ,עוד יש בזה עניין עפ"י הפשט
כדי שירבה לקבוע בליבו ובלב בני ביתו ,את אהבת הא'ל יתברך שמו ,ואת יראתו ...ובליל יתקדש החג הקדוש,
יאזור האדם חיל לקיים מאמר חז"ל :חייב אדם לראות עצמו ,כאילו הוא יצא ממצרים ,ועל ידי מחשבות טהורות
תדיריות ,יתלהב ליבו באופן שאי אפשר שלא לשמוח! ולפי גודל התעוררותו ולפי מעשיו ,כך יהיה לו סייעתא
דשמיא .והבא להיטהר מסייעין בידו שישמח בעושיו שמחה רבה ,שמחה של מצוה כדת מה לעשות.
)הדברים ערוכים מתוך הספר הנפלא :פלא יועץ -להרב הקדוש רבי אליעזר פאפו זצוק"ל :ע' פסח(

בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב מידי יום בין השעות 22.30 – 21.00
רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית היהודי יערך במקום )בתאום מראש(.
מחלקה להדרכת כלות )כנ"ל(.
לשאלות בעיניני הלכה וקביעת תורים – חייג 02 – 9911655 :בית הרב.

מה חדש?

ברכת מזל טוב חמה ולבבית נשגר
קמיה מורנו הרב שליט"א
לרגל הולדת נכדו נ"י
בן לחתנו אריה יצ"ו
יזכו ההורים והסבים לרוות נחת יהודית מכל
יוצא"ח ויגדל לתורה חופה ומעשי"ט
בברכה .חברי המערכת

חזרנו למדור זה אשר סוקר את פירות ביכורי אנשי
העדה והפעם בחרנו ליחד מקום לסידור מחזור
התפילה המיוחד "מורשת אבות" על חג הפסח.
מחזור זה כקודמיו בנוי כולו על טהרת יהדות קוצ'ין
ומתאים במיוחד לכל אדם וקהילה אשר מעוניינים
להעמיק ידיעתם בשירי העדה ושיבוצם בקטעי
התפילה .את המחזור החדש וקודמיו ניתן להשיג אצל
העורך מר שמעון אליהו מאשדוד
בפלאפון0507-562415 :

בחסות-

נגריית סימון
בהנהלת אבי סימון
שמחים להגיש

בימים אלו מקבלים אנו משוב ,של הערות חזני
הקהילה די בכל אתר ,אנו מודים לכל החזנים
שעברו על החומר אישרו והעירו את הארותיהם,
חזנים אלו משמשים לנו כהשראה של שליחי ציבור
אשר נאותים לעשות מעשה למען הדורות הבאים,
ישר כוחם ויזכו לשפע ברכה והצלחה ,ויקויים בהם:
"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" ,שמות
החזנים היקרים שעברו על הפרקים יופיעו בקרוב
במתכונת מיוחדת  .כל שער ושער מפרקי הספר
מונצח ע"י משפחה לע"נ או ברכה ליקירהם
אל תגיד לא שמעתי! – הנצח עוד היום את יקירך
בא' משערי הספר אכן זוהי הזדמנות פז להעניק
להם את המתנה הגדולה ,ע"י הנצחת שמם בספר
המיוחד כל כך לעדתינו ,נשארו עוד כמות
מצומצמת של שערים ,והזריז נשכר!

תורתורתור
למערכת העלו דרוש
בדחיפות פקס במצב
מעולה
וגדולה מעלת הצדקה...

לע"נ
חיי ב רומיה "ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה
ומוקירי זכרו

את מבצעי האביב החדשים

מחירים מיוחדים
על ארונות מטבח חדישים

ארונות אמבט ,ארונות בגדים,
סגירת נישות ,וספריות
מציאת פתרונות לשדרוג לארונות מטבח קיימים

פלא'0522 - 672893 :

לע"נ
יצחק ב רבקה ז"ל
אסתר בת שרה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י המשפחה

לע"נ
לאה בת שרה ע"ה
חיי ב פנינה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י מר אבי סימון
צח

לרפואה שלמה
פנינה בת שמחה
ומשפחתה
לאה בת אסתר
ומשפחתה

