
 

 

   !קוראים יקרים

הגמרא מספרת כי בשעה שעלה 

למרום לקבל את  משה רבנו

מה : אמרו מלאכי השרת, התורה

ולא אבו לתת  ?נויבינ האשלילוד 

נו במשה ר, את התורה לעם ישראל

תשובה וכה  להחזיר להםנתבקש 

תורה שאתם רוצים מה כתוב : אמר

 וכי" לא תגנוב, לא תרצח"? בה

ולכן ? יש ביניכם גנבים או רוצחים

המתבונן בדבר ! התורה מגיעה לנו

, מהי תשובתו של משה רבנוישאל 

הרי ודאי שהמלאכים רצו את 

כ מדוע "וא, התורה כדי ללמוד בה

? עדיף לתת אותה לעם ישראל

שמשה רבנו אומר : בה היאוהתש

נכון שאתם גם לומדים : למלאכים

אך אתם לומדים אותה , את התורה

לשם החלק הנסתר , לשם התענוג

אומנם עם ישראל זקוק , רהשבתו

, לימוד התורה כי היא סם החייםל

ולולי התורה אדם יכול להגיע 

כי אם כתוב ', למצב של גניבה וכו

משמע שבלי , "לא תגנוב"בתורה 

התורה אדם עלול להגיע למצב 

משה ועל כן אומר , כזה של גניבה

שאנו חייבים את התורה יותר 

כי אם אנו לא נקבל , מלאכיםמה

כי ! לא נוכל לחיות, האת התור

ו חיים איש את רעה ,בלעדי התורה

ול שיש לנו דוזהו הלימוד הג, בלעו

מגודל מעלת ערך התורה והנחלתה 

  ולואי ונזכה לכך, לדור הבא

  אריה -שלכם 
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     22225555        'מס ןגליו  

  !חזני ורבני הקהילה בעבר
  המוליאר מארנקולאם סיפורי הוד על

  ל"רבי שמעון מוליאר זצ
  ו"מר בצלאל אליהו הי, בשרו רשמים מאת שאר

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

שמעון הרב  ,רבת ההוד של שאר בשרו ממשיך לטוות את דמותו, ו"ליהו הימר בצלאל א
ל בית א שבקוצין אםלַ קוּ נָ ְר יחד איתו אנו נשאבים בדמיון לעבר מחוז אָ , ל"מוליאר זצ
מבנה " .במשך כל חייומוליאר רבי שמעון  פעל ולמד ,ם אשר בה  חיאוֹ בָּ אְמ קַ הכנסת טָ 

תומכים את הקומה  ה היו ששה עמודים רחבים ונמוכים שהיובכניס, ס היה נמוך"ביהכנ
 .ט רעועמע אולם מצב הספסלים היה, ומרשים היכל מפוארס היה "תוך ביהכנב. העליונה
ס "ד זוכר אני את הריסת ביהכנכיל. ס היו רק ששה חלונות והמקום היה מעט חשוך"בביהכנ
הגיעו , ביום יציקת היסודות .ס החדש"ת אבן הפינה לבניית ביהכנוגם את טקס הנח, הישן

י המקום וכן מכובדי השלטון המקומי כולל את ראש העיר וכן מנהיגי הכתות ברבים מתוש
! העשויות מזהב טהור" פון"זוכר בבירור כיצד הניחו במקום היציקה מטבעות אני , השונות

... ולאחר החגיגה השאירו שומרים מחשש שמא מאן דהוא יקח את אותם מטבעות מהיציקה
אך אינני זוכר במדוייק כמה , ס החדש והיפה"ל עוד הספיק להתפלל בביהכנ"המוליאר זצ

ה למד יחד נכד ז, ל"ז מאיראליהו היה נכד בכור ושמו היה , ל"למוליאר רבי שמעון זצ" .זמן
המוליאר ראה בנכד זה כמי שיכול בבוא העת לרשת , עם המוליאר בצורה מאוד מיוחדת
נכד זה לומד  היה, קודם בר המצוה, כבר בגיל צעיר. את מקומו בעסק התורה והנחלתה

תו את נכדו ל היה לוקח א"המוליאר זצ. התורה סוקיופ, גמרא, הלכות: וגורס את לחם חוקו
 ,נפטר בתאונה, ל"הבחור אליהו מאיר ז, לב לדאבוןאולם . ס"האהוב לכל תפילה בביהכנ
 ,נחבט בסלע, הוא קפץ מהסירה בנהר, אצלנו בכפר צנמנגלאם שעה שהיה בחופשת קיץ

הרי שקיבל זאת , בהגיע הבשורה הקשה לאוזני המוליאר. ה.ב.צ.נ.ת, ונתבקש לבית עולמו
, כזכור אני גדלתי בכפר צנמנגלאם. ממנו לא התאושש עד יום מותו ,בצער רב ובאבל כבד

מייד היה , כשהייתי מגיע לשם. ל בארנקולאם"מנחם ז, ובחופשת הקיץ הייתי נוסע לסבי
מידי ... ומספר את שערות ראשי ומשאיר לי פאות לצידי ראשי, המוליאר לוקחני למספרה

. ב"שם היה מלמדני תורה וכיו. ) בית המדרש(, ה'ֶת קח אותי ללימוד באוֹ ויום הוא היה בא ול
הוא היה אומר , בכל פעם שהייתי נפרד ממנו בסוף החופשה, י מאודהמוליאר היה אוהב אות

המוליאר היה לובש . !"לזכור ולא לשכוח את כל מה שלמדת כאן עד השנה הבאה: "לי
ומעליו בגד הנקרא , שהיה תפור כשרוולסגול  –בצבע אדום  "דוּ נְ ה מוּ ֶד אוֹ "וי הקר בגד ,בבית

ד היה מחליף את ובכל פעם שהיה יוצא מהבית להתפלל או ללמ, בצבע לבן "פהייםוק"
ככלל המוליאר היה . "יֵד יַ  - יִת מָ "נקראים והיה נועל סנדלי עץ ה, הייםפָּ קוֹ הבגדים לקמיסה וכ

הוא , בשיעור שעת הלימודאפילו בו גופו היה צנום וקולו חלש, אכל תמיד מעט, אדם צנוע
לא ידעתי , ס"כנהמוליאר היה משתכר במלגה זעומה אותה קיבל מביה. לא היה מרים קולו
ואף , אך ראיתי שהיו באים אליו לבדוק תפילין ומזוזות, כותב ספרי תורה אם מוליאר היה

, ל"מנחם ז, היה זה סבי, יה שוחט בקרליאר לא ההמו, לקביעת המזוזה היו מזמינים אותו
בכל  יהיחידהמוסמך היה הוא כמעט , ובזמנו, שהיה בעל הסמכה לשחיטת בקר וכבש

לחתונות בכפר שלנו או , ל שהיה מגיע בלווית מנקר"כילד זוכר אני את סבי ז,זורהא
  }רובי המוליארקוספים משוב פרטים נונבקש , ה"המשך בכתבה הבאה בע{  .בפארור הסמוכה

  

  ל"זיוסף ורבקה בן נחמיה ' המ אבינו היקרנ "ל לע"העלון יו
  ' ז אדר א"ט –ע "נלב

  !אמן, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 
 .ז"שכוהמ, צ"ראשל, ו"אהוד אלייאס הימר י בנו "הוקדש ע



 

  מתוך ספר המנהגים הגדול  כיםערו ומנהגים הלכותתקציר 

  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא  מורינו פרי עטו של
  ערובי תבשילין, מלאכות בחג, בישול בחג, כללי –הלכות חג השבועות דיני ומנהגי  עוד בפרק זה מופיעים

  קריאת ההלל, השבועות תפילת שחרית של חג, תיקון ליל שבועות, תפילת ערבית של חג השבועות
  , תפילת מוסף לחג השבועות, קריאת התורה, לקראת קריאת התורה

 ועוד ועוד תפילת מנחה לחג השבועות, )לרבי שלמה אבן גבירול(אמירת האזהרות 

  

חג "חג זה מפורש בתורה כ: שבועותלהלכות חג ה הקדמה
, ורהאך אין מצוין הוא כיום מתן ת, "יום הביכורים"וכ, "הקציר

כשם שחג המצות כפול הוא במשמעותו גם , אולם רמז יש לנו
, חג הסוכות כפול הוא במשמעותו גם כחג האסיףכן ו, כחג האביב

וכשם שהראשונים , כך גם חג השבועות כפול הוא במשמעותו
כך גם חג , הן לזכרון הלאומיו הן לעבודת האדמהקשורים ל
מועד חג זה . סיני שלו הוא מעמד הרזכרון הלאומי וה, השבועות

אלא נאמר שחוגגים אותו ביום החמישים , אינו מוזכר בתורה כלל
אמנם עם ישראל שיצאו ממצרים זכו לחירות . שלאחר הפסח

כל עוד הסתובבו במדבר כי . אך לא זכו לחירות רוחנית, גופנית
וכאן מקומו של חג השבועות , אין חירותם מושלמת, ללא תורה

". ין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורהא" -כפי שנאמר בגמרא 
הוא היות ו ,משום כך אין התורה מציינת תאריך לחג השבועות

ומבשר את השלמות לבני , קשור באופן מוחלט לחג הפסח
, לעם ישראל' חג זה הוא יום מעמד הר סיני ובו נגלה ה .ישראל

, מעמד גדול ונפלא שאירע אך ורק פעם אחת בתולדות ימי עולם
כי נשמתו של אדם היא חלק ', ם זכו לשמוע קול השעם של

והיא היוצרת קשר והידברות ישירה בין אדם , אלוקי ממעל
שאין , חג השבועות שונה מכל החגים. לקונו

או , בו מצווה מיוחדת כמו בפסח
כי חג זה הוא כולו קודש , בסוכות

, ללמידה, לקבלת התורה מחדש
, ולהזדהות עם העם היהודי לדורות

א אשר הגנה עליו מכל כי הי
  . משמר

 - של חג השבועות פילת ערביתת
מתפללים תפילת ערבית של : א

, ליל שבועות אחרי צאת הכוכבים
כדי להשלים שבע שבתות 

זקן הציבור פותח : ב ).1,תמימות
" למנצח לדוד מזמור שיר"במזמור 

. והציבור מצטרף אליו, )2, )ח"תהילים ס(
והחזן , יגון שונהאת הפסוק האחרון שרים בנ

מזמור לדוד הבו "החזן והציבור אומרים  : ג.  חוזר עליו באותו ניגון
יחולל ' קול ה"הציבור מנגן מהפסוק : ד)  3).ט"תהילים כ" (וכו' לה
.  והחזן חוזר על הפסוקים באותו ניגון, עד סוף המזמור" לות וכויאי

                                                 

וכן כתבו מקצת , )'אות א(י "וכן כתב ח, )ד"תצ' פסח סי' הל(ז "כן כתב הט)  1
) ב"ט ע"דף קע(ה "אמנם השל). ד"תצ' סי(וכן כתב המשנה ברורה , מן האחרונים

אך , כתב שאין צריך להקפיד בזה אלא רק בקידוש שיהיה לאחר צאת הכוכבים
 .ז והראשונים שפוסקים כך"מנהגינו בזה כאמור כט

: 'ם לאמירת מזמור זה בחג השבועות הוא שלדברי האבן עזרא בפסוק בהטע)  2
בם סיני ' ה: "והראיה לכך שכתוב, רוב המפרשים פירשו מזמור זה על מתן תורה

ועוד טעם משום שיש במזמור פסוקים המתארים את מתן תורה שהיה , "בקודש
 .    בחג זה

, "בכוח' קול ה: "כגון, היות ויש במזמור פסוקים המרמזים על מתן תורה)  3
חוצב ", בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל: י"ופירש רש
רבותינו פירשו  שהיה הדיבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות  -"להבות אש

 ).י שם"עיין רש(, הוא מדבר סיני -" מדבר קדש' יחיל ה", אש ונחקק על הלוחות

וק זה ועולה והחזן חוזר על פס, "'וכו' ימלוך ה"הציבור מנגנים : ה
רגלים ה תמתפללים ערבית של שלוש: ו. לתיבה לתפילת ערבית

: ז. בעמידה" יעלה ויבא"ומוסיפים , כשהוגים את הקמץ בחולם
יחדו "פיוט החזן והציבור שרים , "שיר המעלות לדוד"אחר אמירת 

  .  אחר פיוטויש ששרים , )4, "גדודי
, של הפיוטהחזן אומר את חלקו הראשון של הקדיש בניגון : ח

ויש מקומות , בניגון של שמחת תורה) הקצר" (יהא שלמא"ומסיים 
, "עלינו לשבח"אחר : ט). הקצר" (יהא שלמא"שלא נוהגים לנגן 

 ". חג שמח"נפרדים אחד מהשני באמירת 
פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות : א  -  תיקון ליל שבועות

אחרי הסעודה : ב). 5, ניעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה
קריאי "מספר , "תיקון ליל חג השבועות"לומדים בבית הכנסת 

, ית הכנסתכל אחד ואחד צריך להשתדל מאד להגיע לב". (מועד
כל אחד מהמשתתפים קורא קטע לפי : ג"). תיקון"ולומר את ה

צריך להיזהר מלדבר : ד. עד שמסיימים את כל הלימוד הסדר
: ה.   בד זמן יקר זה בשיחה בטלהולא יא, דברים בטלים בלילה זו

 .  חצי שעה לפני חצות הלילה  צריך לקרוא קריאת שמע
                                                 

ושמו מופיע בראשי תיבות בצירוף , חבישחיברו כנראה המשורר יוסף ר פיוט)  4
מאה השבע עשרה המשפחות רחבי חיו בין . האות הראשונה שבראשי הבתים

י דבריו "עפ(מניחים שמשפחה זו מקורה מהעיר רחבה שבתימן . והשמונה עשרה
שהביא שהיתה התכתבות , ו"ניסן אייר תשל -של הרב יוסף קפאח בחוברת סיני 

אולם מאידך ישנה השערה שמשפחה , )הודי תימן ובבלן לבין י'בין מנהיגי קוצי
כך מעיד אבי המשפחה רבי דוד רחבי , שבסוריה) חלב(זו באה מארם צובה 

י "עפ( 1725 -א "ן בשנת תפ'ונפטר בקוצי 1646 -ו "שנולד בארם צובה בשנת ת
ן אשר 'היה ראש הקהילה בקוצי 1690ובשנת , )ח"נ צד רנ"ספר המאסף שנת תק

כדי להביא ספר תורה וספרי קודש אחרים באמצעות , ו ומכספוהוציא מהונ
וביום שהגיעו הספרים חגגו , ן לרגל מסחרם'משה פיררא וחבריו שבאו לקוצי

רבי דוד זה נשא לו אשה . הקהילה ועשו אותו יום טוב קבוע בכל שנה ושנה
ושם בנו הראשון , שלושה בנים ובת אחתלו וילדה , שניה ממשפחת חליגאווה

כתוב שכאשר גדל יחזקאל ) ערך רחבי" (אוצר ישראל"ובספר , יחזקאל היה
וכן היה מספק כל צרכי , הקדיש כל הונו ורכושו לטובת עמו לתורה ולחכמה

זה  פיוטמנהגינו לשיר ). ד"ע יו"על שו" ראש בשמים"ראה (הישיבות בערי תימן 
 .בחג זההיות ומתואר בו קבלת התורה ומעמד הר סיני שהיו , בחג השבועות

והיו עוסקים בתורה ואומרים , חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה)  5
ח "אמור דף צ' זוהר פ(בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות 

יהיו רשומים וכתובים , וכל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה ושמחים בו, )א"ע
הקדמת (תרים של עולם העליון ה מברך אותם בשבעים כ"והקב, בספר הזכרונות

  ).א"ע' א דף ח"הזוהר ח
ן לבא לבית הכנסת לאחר הסעודה 'היו נוהגים בקוצי, לפי דברי זקני הקהילה

ולא היו הולכים לבתיהם , "קריאי מועד"וללמוד את התיקון בצוותא מתוך ספר 
אם כן צריכים אנו להמשיך במנהג , עד שלא מסיימים את כל סדר התיקון

, לבל תתנתק שרשרת הדורות, לקיים את סדר התיקון ולהשתתף בו אבותינו
 ).   שם(ובפרט כשזוכים לברכות עצומות כפי שכותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר 

 

וכזה יראה בעצמו לעשות לעילוי נשמת אביו :  ..."ל"כתב בעל החפץ חיים זצ
יתנדב איזה ספר הצריך לרבים ללמוד בו ... ואמו שעמלו בכל כוחותיהם עליו

  "ובכל עת שילמדו בו יהיה לנחת רוח וכן ראיתי רבים נוהגים,ויכתוב עליו את שמו
 ל"פרטים  פנו למול

  ?עזרו לנו למצוא מיהם האישים שבתמונה
  ליה בקרלההתמונה צולמה בעת הגעת שליחי הע
 נבטים, באדיבות מוזיאון מרכז מורשת

 נ בגליון הבא"חציה השני של התמונה תופיע בל



                     

: אשר ישנו באמתחתו סיפור נוסףיהודה ' שח לנו ר
והנה , ק"היא הייתה אצלי במוצש, היה זה באותו שבוע שנפטרה

השבתי לה שאינני " תבוא אליי ביום שני"היא פונה אליי ואומרת 
ואכן נודע בקשתה  .והיא שתקה, יום שלישייכול ולפיכך אבוא ב

רק לאחר שבוע כאשר ביום שני אחי הקטן הגיעה אליה לביתה 
הוזעקתי למקום בבהילות ומאן דהוא , כשלא היה מענה

ומייד הזעקנו , עַ שוכבת במיטתה ללא נוׄ  ראינוהַ , 
רצוץ שבור ו, הייתי במצב נורא .אמבולנס שלקחה לבית החולים

נשאתי תפילה לבורא העולם שבזכות ספר התהילים אשר הייתה 
ומבית החולים מודיעים , כך החילונו להתפלל, "שוקדת בו תתרפא

אך השמחה הייתה ... יכי הדופק חזר למצב נורמאל
מוקדמת מידי והתארכה רק למשך שלשת הימים 

 .לאחריהם החזירה את נשמתה למרומיםהבאים ו
יע לגבורות בת שמונים ה להג"ע זכתה אימנו
ילדי מיהם  -אלהש .ה.ב.צ.נ.ת,   ושתיים שנה

 נו ואימנולשמונה ילדים זכו אבי: תשובה  :?הרב
נקרא  האחד: שניים מהם נפטרו עוד בהודו :ל"

יצחק אבא ' ש רבו המובהק ר"עכנראה {, "אבא
הגדול  נואחי: השישה שעלו לארץ הינם, }ל"יפה זצ

 'ר, י"משה נ' ר: האחיםח "ולהבדל, ל"בן ציון ז' ר
 - אלהש  .י"נסים נ, י"יוסף נ, י"חיים נ, י"נ יהודה

, ראשית  ?ראשית עלייתכם ארצה ספרו לנו על 
היה זה לאחר הקמת , ל"בן ציון ז' ר נועלה אחי

היה זה  מספר חודשים מועטים מעת  ,לערך 1951
או אז גייסו , )ה"אח של אימי ע(י ארצה "ניחזקאל 
במקום , כ עבר להתגורר בכפר חסידים"ל לצבא ואח

ואל שמ' זה אף התחתן והקים את ביתו עם מרת שמחה בת ר
למרכז  יהודה ארצה ישירות' עלה ר 1951ב. ל ממאלה

 - יהיע יהודה לאיזור נתנקליטה לנוער כאשר בשלב הראשון הג
היה זה מחנה רחב ידיים של " עליית הנוער"לשם הגיעו 

ספר שם חילקו אותם למ. אלפי בני נוער שהגיעו מכול העולם
" אחוזה"למקום הנקרא  בשלב השני עבר יהודה

משם ). כיום זה המקום של הוילות הכי יפות בארץ(. השוכן בכרמל שבחיפה
באותו שלב ההורים . ין'עם עוד עשרה נערים מקוצ

 54-55רק בשנת . ונשארו בהודו ויתר המשפחה עוד לא עלו לארץ
ל ושאר בני "אליה ז' עלו בני המשפחה ארצה בלויית הסבא ר

ולאחר , ל"מייד בהגיעם לשער העלייה חלה הרב זצ
ן שמונים לערך ב. ומקום קברו בחיפה, מספר חודשים נפטר שם
עברה להתגורר   ה"נו עאימי .ה.ב.צ.נ.ת. נשמתו לבורא

היא קבלה בית צריף מהסוכנות ובו , גורדון ןצ בשיכו
אליה עבר להתגורר עם אחיה ' אביה ר, הצטופפו בני המשפחה

  ". צ ברמת אליהו"שמעון ובני ביתו בנבטים ולאחר מכן בראשל
ותודתנו נתונה  ,ו"אהרון היומשה מר יהודה ו יעד כאן הראיון עם בנ

  .ח"יוצאורוב נחת מ ב"להם ולב ורפואה שלמה  ברכת הצלחה

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

 חזית בית הכנסת במאלה

  !אמן, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 
 .ז"והמ

                                           ל"מורינו הרב מנחם אהרון זצ
  

  ין'ה שבקוצ
  בסדרה

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

 אימנו: תשובה  :אשת הרב –
הייתה יודעת את כל הפרשיות 

... עם טעמים והייתה מתקנת אף אנשים חשובים שטעו בקריאה
וממנה ידע את הטעמים  מדריכה
כיו והשתדלה ללכת בדר' הייתה יראת ה

. היא הייתה קוראת את כל ספר התהילים בכל שבת
ותמיד על שפתותיה היו ברכות 

היא , את מלאכת חינוך הילדים נטלה היא בעוז ושמחה
ש וברכות "ק, דייםנטילת י, תמיד הדריכה אותנו בקימה בבוקר

היא מעולם לא הסכימה  ,היא הייתה מסורה היטב לחינוכנו
אלא  ,לאחר זריחת החמה

מייד בעלייתנו ארצה 
בשער , ל"הרב זצ

שנטלה  הייתה זו אימנו
לשם כך , אגת הפרנסה

לא  אך לעולם היא
מייד . והייתה עובדת חרוצה ועצמאית

כשהייתה מגיעה מהעבודה הייתה נוטלת את ספר 
ותמיד היה הספר 

ל ס כ"ככלל היא הייתה הולכת לביהכנ
ומוסיף . בסליחות

ו ישנו סיפור אשר במו עיני
הגדולה וכה את זכותה 

אימו , בראשון לציון, יהודה את ביתו
היות והייתה מתגוררת  ,כל שבת

שבת אחת היא מיהרה להדליק 
מאוחר , רכב לנסוע לבית בנה

ריח של גז חריף ביותר העולה 
 ...)עד הקומה השלישית חריף הגיעהריח ה

דירה ה, הם חששו לפיקוח נפש והזמינו מכבי אש שפרצו לדירה
ולתדהמתם ראו הם את שתי  ,

ה לֵ ק ויכַ לֵ הנרות של שבת דולקים בבטחה ללא שניצוץ אחד ייָד 
היה , עשה' מעטים ידעו אז שגודלו של הנס שה

ל על הדלקת נרות "לבטח בזכות ההקפדה הגדולה של אמא ז
וממרקת את הפמוטים  היא הייתה מטיבה את הנרות

כנראה שזכות זאת עמדה לתושבי 
הבנים  ה אהבה את כל יוצאי חלציהַ 

זכות גדולה עמדה  .נים ואנו החזרנו לה אהבה
 ,לה להיות עד יומה האחרון בדעה צלולה ובתפקוד עצמאי מלא

דבר אשר אפיין אותה במשך כל חייה 
ינה אותה פיֵ דרך חיים זו ִא , ר במישהו

עדות מצמררת לכך הייתה כאשר נמצאה מזוודה 
אשר  ,ובה היו מונחים התכריכים והכפפות

  אפילו על פעולה זו היא חשבה ורצתה למנוע 

שח לנו ר!!! טרחה בעבורה
היה זה באותו שבוע שנפטרה"

היא פונה אליי ואומרת 
יכול ולפיכך אבוא ב

רק לאחר שבוע כאשר ביום שני אחי הקטן הגיעה אליה לביתה 
כשלא היה מענהו ,וקרא לה

, פרץ את הדלת
אמבולנס שלקחה לבית החולים

נשאתי תפילה לבורא העולם שבזכות ספר התהילים אשר הייתה 
שוקדת בו תתרפא

כי הדופק חזר למצב נורמאל
מוקדמת מידי והתארכה רק למשך שלשת הימים 

הבאים ו
זכתה אימנו
ושתיים שנה

הרב
"ז
אבא"

יפה זצ
ר

יהודה
ספרו לנו על 

עלה אחי
1951המדינה בשנת 

יחזקאל ' ר, נושעלה דודי
ל לצבא ואח"ז נואות אחי

זה אף התחתן והקים את ביתו עם מרת שמחה בת ר
ל ממאלה"ומרים ז

קליטה לנוער כאשר בשלב הראשון הג
לשם הגיעו  ,כפר יונהל

אלפי בני נוער שהגיעו מכול העולם
בשלב השני עבר יהודה. ישובים בארץ

השוכן בכרמל שבחיפה
עם עוד עשרה נערים מקוצ" עיינות"ל יעהג

ויתר המשפחה עוד לא עלו לארץ
עלו בני המשפחה ארצה בלויית הסבא ר

מייד בהגיעם לשער העלייה חלה הרב זצ ,המשפחה
מספר חודשים נפטר שם

נשמתו לבורא השיב את 
צ בשיכו"בראשל

הצטופפו בני המשפחה
שמעון ובני ביתו בנבטים ולאחר מכן בראשל

עד כאן הראיון עם בנ
ברכת הצלחהלהם ב

  

התמונה לקוחה מתוך החוברת בעקבות השורשים
באדיבות מר א

חזית בית הכנסת במאלה

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים  ל"זאהרון וחנה ר "בכמנחם נ אבינו ומורנו היקר הרב 
שכוה, צ"ראשל, ו"יהודה אהרון הי מר י בנו"הוקדש ע

 

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

בסדרה רביעיתכתבה                              
  הזכויות שמורות©                                  

  

ערוך מתוך סדרת ראיונות עם בניו         
מר משה ויהודה אהרון הי               

  
– ה"ע כםאמספרו לנו על  -אלהש
הייתה יודעת את כל הפרשיות  .הייתה חכמה מאוד ומשכילה, ה"ע

עם טעמים והייתה מתקנת אף אנשים חשובים שטעו בקריאה
מדריכה האםהייתה , י"משה נ' ר, בנהאת 
הייתה יראת ה אימנו. נהגות בקודשוכן ה

היא הייתה קוראת את כל ספר התהילים בכל שבת .במשך חייה
ותמיד על שפתותיה היו ברכות , הייתה מתלבשת בצניעות למופת

את מלאכת חינוך הילדים נטלה היא בעוז ושמחה. ותפילות
תמיד הדריכה אותנו בקימה בבוקר

היא הייתה מסורה היטב לחינוכנו, השחר
לאחר זריחת החמה ,לנו להמשיך לישון

מייד בעלייתנו ארצה . המריצנו לקום ולהתפלל
הרב זצ, אבינו ,נפטר למגינת ליבנו

הייתה זו אימנו, ונקבר בחיפה,  ייההעל
אגת הפרנסהבעוז את ענייני בית וד

אך לעולם היא, אימנו עבדה כעוזרת במטבח
והייתה עובדת חרוצה ועצמאית ,התלוננה

כשהייתה מגיעה מהעבודה הייתה נוטלת את ספר 
ותמיד היה הספר  ,התהילים וקוראת בו לעת ערב

ככלל היא הייתה הולכת לביהכנ... בין ידיה
בסליחות -ואף בשבת ובימים נוראים יום

ישנו סיפור אשר במו עיניי כי "יהודה נ' הבן ר
את זכותה  יותר מכול ראה המסמל
יהודה את ביתו' כאשר בנה ר: היה המעשה

כל שבתבו ה הייתה מגיעה אלי"ע
שבת אחת היא מיהרה להדליק . ית קאליבבקרי -בסמיכות אליו

רכב לנסוע לבית בנהנרות לכבוד שבת ואצה לכיוון ה
ריח של גז חריף ביותר העולה  יותר הסתבר כי השכנים הריחו
הריח ה(מביתה לעבר הקומות הגבוהות 

הם חששו לפיקוח נפש והזמינו מכבי אש שפרצו לדירה
,גז חריף ביותרבפה ואפכולה הייתה 

הנרות של שבת דולקים בבטחה ללא שניצוץ אחד ייָד 
מעטים ידעו אז שגודלו של הנס שה... את כל הבניין

לבטח בזכות ההקפדה הגדולה של אמא ז
היא הייתה מטיבה את הנרות, בזמנם

כנראה שזכות זאת עמדה לתושבי , באהבה גדולה כל ערב שבת
ה אהבה את כל יוצאי חלציהַ "ע ל אימנוככל ... הבניין

נים ואנו החזרנו לה אהבההנכדים והני, והכלות
לה להיות עד יומה האחרון בדעה צלולה ובתפקוד עצמאי מלא

דבר אשר אפיין אותה במשך כל חייה , הללא שתזדקק לעזר
ר במישהוזֵ עַ כאשר תמיד לא רצתה להֶ 

עדות מצמררת לכך הייתה כאשר נמצאה מזוודה , עד יום פקודתה
ובה היו מונחים התכריכים והכפפות, בביתה לאחר פטירתה

אפילו על פעולה זו היא חשבה ורצתה למנוע !! היו מיועדים לעצמה

נ אבינו ומורנו היקר הרב "לע מוקדשעמוד זה 



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  ל"העלו� יו
להצלחת ורפואת 

  ס"מתפללי ביהכנ
 עופרמושב –רכסי� 

 

  נ"לע
        הההה""""עעעע    לאה בת שרהלאה בת שרהלאה בת שרהלאה בת שרה
        לללל""""זזזז    חיי� ב� פנינהחיי� ב� פנינהחיי� ב� פנינהחיי� ב� פנינה

  .ה.ב.צ.נ.ת
י מר אבי סימון "עהונצח 

 

  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"ע הונצח

 

  נ"לע
        לללל""""חיי� ב� רומיה חיי� ב� רומיה חיי� ב� רומיה חיי� ב� רומיה 

  .ה.ב.צ.נ.ת
  המשפחהי "הונצח ע

  וומוקירי זכר

  נ"לע
  ל"טובה ישעיהו ז

  .ה.ב.צ.נ.ת
  מושב מסילת ציו�

  י המשפחה"הונצח ע

  
  

  

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

, שעברו על החומר אישרו והעירו את הארותיהם
חי ציבור של שליחזנים אלו משמשים לנו כהשראה 

, לעשות מעשה למען הדורות הבאים אשר נאותים
: םהויקויים ב, זכו לשפע ברכה והצלחהיישר כוחם ו

שמות , "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו"
קים יופיעו בקרוב החזנים היקרים שעברו על הפר

 כל שער ושער מפרקי הספר  .במתכונת מיוחדת 
  קירהםנ או ברכה לי"לע  י משפחה"מונצח ע

הנצח עוד היום את יקירך  –! אל תגיד לא שמעתי
אכן זוהי הזדמנות פז להעניק  משערי הספר' בא

י הנצחת שמם בספר "ע, ההגדול מתנהלהם את ה
נשארו עוד כמות ,  המיוחד כל כך לעדתינו

 !והזריז נשכר, מצומצמת של שערים

אשר קדשנו ", וצריך לברך לפני ההדלקה, מצווה להדליק נרות בליל יום טוב: א -כללי –הלכות חג השבועות 
צריך :  ג. כדי להעביר ממנו אש, צריך להשאיר נר נשמה דולק מערב החג: ב". במצוותיו וציונו להדליק נר של יום טוב

.   בברכת המזון" יעלה ויבא"ומוסיפים , בסעודות החג) ולא מספיק חתיכה קטנה, גרם לפחות 30(אכול חלה או פיתות ל
רצוי לקרוא את כל ספר תהילים בחג : ה.   נוהגות גם בחג זה, )בשמחת יום טוב של פסח( כל ההלכות הכתובות : ד

כשחל יום טוב בערב שבת צריך : ז. ין לא נהגו בזה'ובקוצ ,יש הנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות: ו .)1, השבועות
אסור להדביק . (וזוג שני לנרות שבת, זוג אחד לצורך החג. נרות בשני זוגות פמוטים) יום חמישי(להדביק בערב החג 

, )ֹותֵנרֹוִני(תדליק נרות שבת בנרות חימום , מי ששכחה להדביק נרות לצורך ליל שבת: ח). נרות לפמוטים ביום טוב
  .  מותר להכינם גם בחג, ואם משתמשים בשמן לצורך ההדלקה

, למעט מלאכת הבערה ומלאכת הוצאה שהותרו בחג, כל מה שאסור לעשות בשבת אסור גם בחג: א -בישול בחג 
ואפילו מאכל שטעמו , דהיינו שמותר ביום טוב לבשל או לחמם מאכל כל שהוא, מפני שמשמשות לצורך אוכל נפש

י חיכוך בדופן "ע(גפרור : ולכן אסור להדליק בחג, אסור ליצור אש חדשה בחג: ב .אם יבשלוהו בערב החג לא משתנה
: ג.   או במכשיר הסלולרי, וכן אין היתר לדבר במכשיר הטלפון, או מכשיר חשמלי, מנורת חשמל, מצית, )הקופסה

וכן מותר , לצורך בישול או חימום מאכלי הנר אפשר להדליק את הגז "וע, אפשר להדליק נר או גפרור מנר דולק
וכשיפעל יהיה מותר להניח תבשילים על הפלטה לצורך , י שעון שבת"להכין לפני כניסת החג את הפלטה החשמלית ע

ומניחים את , ומותר להפריש חלה מבצק שלשו בחג, צריך לנפות את הקמח מערב החג, לצורך אפיה בחג: ד. חימום
: ה. יש לברור ולנקות אותם לפני החג, ולצורך בישול אורז או קטניות, החגם אותה במוצאי ושורפי, החלה במקום שמור

ומותר להשתמש בו לפי ההוראות " ָחַגז"יש מכשיר מיוחד המכבה את הגז הנקרא (, אין לכבות את הגז בגמר הבישול
אסור : ז. הנמיך כדי לחסוך בגזאבל אסור ל, כדי שהתבשיל לא יישרף, מותר להנמיך את האש: ו). הכתובות עליו
  .ם לצורך אוכל נפשג, או לצוד בחג, לסחוט פירות, לבצור, לטחון, לקצור, לקטוף פירות

 

  

  -בחסות

        
        
        

 בהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימוןבהנהלת אבי סימון
 

  שמחים להגיש
 האביב החדשיםאת מבצעי 

 מחירים מיוחדים
חדישים ארונות מטבח על  

,ארונות בגדים, ארונות אמבט  
וספריות ,ת נישותסגיר  
 שדרוג לארונות מטבח קיימיםמציאת פתרונות ל

 0522 - 672893 :'פלא

 

 נגריית סימון

בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים 
 – 21.00מידי יום בין השעות  לקהל הרחב

22.30  
רישום לנישואין והדרכת החתן בנושא הבית 

  ). בתאום מראש( די יערך במקוםהיהו
  ). ל"כנ(מחלקה להדרכת כלות 

: חייג  –אלות בעיניני הלכה וקביעת תורים לש
  .בית הרב  02 – 9911655

  !לספרי הקהילה -בית עקד
אשר , אנו פונים לכל יחיד מבני הקהילה, ור את תרבות העדה בהודובמטרה לשמר ולחק

להשתדל להעביר ספרים אלו לצורך מחקר , אשר אינם בשימושו ,מצוי בביתו ספרים מהודו
אנו תקווה כי יהיה שיתוף פעולה מקרב , ועוד ניתן לשלוח גם העתקים של כתבי יד, ותיעוד

  לפרטים פנו למערכת, ען המשך העברת השושלת לדור הבאהעדה למ
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