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   !קריםקוראים י
  

טומן בחובו התבוננות חודש אב 

אנו שומעים פעמים  .וחשבון הנפש

עם פלוני כי " :אנשים האומרים

אין לי שיג ושיח ועם אלמוני אני 

  "פשוט לא מסוגל לדבר

אמירות אלו מצויים בין בני , אכן

אך שומה עלינו לזכור ולשנן , אדם

על מה אבדה הארץ שכך נכתב 

כי בעוון שנאת חנם נחרב  :בגמרא

ובית ראשון נחרב בעון , בית שני

שלושת העברות החמורות שהן גלוי 

, עבודה זרהשפיכות דמים ו, עריות

ללמדנו ששקולה שנאת חנם כנגד 

ואין לך , שלושת העברות החמורות

שנאת חינם גדולה מזו כאשר 

חלילה לא מדברים איש את רעהו 

על כן אחיי הבא ונתחזק ... לשלום

הן זמני התשובה , בדברים הללו

 ווכל אחד מאיתנ, עומדים בפתח

על כן , חפץ בשנה טובה ומבורכת

נשכח , איש אחדנו כנתאחד כול

ורסות את המחלוקות הפנימיות הה

כור כי באהבת כל חלקה טובה ונז

חנם וקרוב לבבות בכוחנו לחדש 

את בית הבחירה ולזכות לכל הטוב 

בברכת . הצפון לצדיקים בזה ובבא

שנשמע ונתבשר בשורות טובות 

  אמן, ישועות ונחמות
  

  אריה –שלכם 

  

  !סדרת המוליארים          
                

  רארוּ ּפָ סיפורי הוד על המוליאר מ             

  ל"זצ רבי אליהו מאיר       
   רמלה ,ו"מר ששון מאיר הי, ראיון עם בנו      
 

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

שונים בתפקידי קודש  ל היה רב קהילת פארור ושימש בה"זצהרב אליהו מאיר בן מנחם 
 .מפקחואף בתפקיד מורה ו ם"סופר סתשוחט ו, מוהל, כחזן

בית הכנסת בפארור נבנה במרכז השכונה היהודית : הקדמה על בית הכנסת שבפארור 
הזכרון היחיד מהבניין הראשון הוא נר תמיד שהועבר לבית כנסת ,  1164והוקם בשנת 

מקום שמונה עשרה בתי כנסת היו ב) של יוסף רבן(ר אנוֹ גָ נְ אַר בתקופת מלכות קָ . אחר
ישנו סיפור כאוב על נר תמיד זה שהיה תלוי בפינת רחוב שבו היה בית , ובתי מדרש

השתרעה , מספרים כי לפני כמאתיים וחמישים שנה בערך, הכנסת הראשון שחרב
, יהודי המקום התעשרו מאוד, שכונת היהודים בפארור מחומת הארמון ועד השוק הגדול

מיד לאחר ... ין מזבח ולהעלות שם קטורת כדוגמת מזבח הקטורתוהוחלט להקים מע
לאחר , והיו סבורים שבא עליהם הדבר כעונש על מעשיהם, )ע"ל(מעשה פרצה מגיפה 
בית הכנסת נבנה מחדש . הם העמידו את נר התמיד לזכר המאורע, שבית הכנסת חרב

ל הרביעי      'יאֵ טִ שְ קב קָ י דוד יע"ע 1616כמתכונת קודמו וסמוך לחורבותיו והושלם בשנת 
בית הכנסת היו מגיעים דרך שני חצרות שהיו מופרדות זו ל                                      ל

  בקיר של העזרה, על ידי בנינים המהווים מעין שעריםמזו                                    מזו 
שחור על לבן זכר : "כתובת בצורת שיר עליה נכתבנקבעה                      נקבעה 
  יעקב בן. י.נ.א.ס.ת.ת.טבת שנת א' ותשלם הכותל בולחרבן                             , לחרבן

  ר.נ.וחציו כ, מורנו הרב דוד קשטיאל חצי הבנין במנוחת נפשו                                        
  בית  כתובת זו נמצאת היום בחצר". (ברוך הלוי נשמתו עדן                                         

ס חובר פיוט בלשון "לכבוד ביהכנ"). פארדסי"הכנסת                                              
אל עבר  הם ירו ,י משורר יהודי וממנו למדים כי בעת כיבוש הפורטוגזים"מליאלם ע

במקום ישנו בניין מגורים , ס בפארור מוקף חומה"ם ביהכנכיו. ס בשעת התפילה"ביהכנ
היכל , תכולותיו. כעת בית הכנסת מצריך שימור וטיפוח כיאות, למשפחה יהודית

בקיר הכניסה של . נמכרו והובאו לישראל, הוצאו ממנו, הקודש והתיבה המקוריים
וחס למשורר שיר זה מי, פיוט החרוט על אבן באותיות של לשון הקודש נמצאס "ביהכנ
שר א: "וזהו תוכנו ולשונו) כך על פי ראשי המשפטים של הפיוט(אליהו העדני ' בשם ר

ה דוד נֵ עַ / כי חשכו בגלותיה/ הי אור בו לבית יעקבי/ מענו ישכון ביתיל/ שכן בצר כסנה
מילת ". הי רצון ובא גואלי/ ם"וה קודש בעת הושלנ/ קשטיאלל גול יחשד/ בנו יעקב

דבר אשר בא לרמוז על שנת בנייתו , אותיות גדולות ונקודות עליהםם נחקקה ב"הושל
ל נפטר אף הוא "וקנחמיה מוטא זצ מורנו הרב המקובל רבישגם , המעניין, ס"של ביהכנ
עלינו "את השיר הזה אנחנו נוהגים לשורר בחגים לפני קדיש של  ).1621( בשנה זו
של " בעקבות השורשים"וכן , בר גיורא. מאת נ" גיןתולדות בתי הכנסת בקו": כ רשומות מתוך"ע(  ."לשבח

  , פרי עטו של מר יוסף אורן, שהופיע בעלוני אור נחמיה" עלי עשור"ומתוך  המדור . מר אליהו ברמוט
  )ה"בע, המשך בכתבה הבאה

  נמצא כעת בשלב ההגהות הסופיות ספר המנהגים הגדול
' ציבור העדה הקחברי ועדת ההיגוי מסתפקים איזה שם לתת לספר על כן 

ההצעה אמורה לכלול מוטיבים הקשורים . מוזמנים לשלוח הצעה לשם הספר
הצעה הנבחרת ה .אימרה או פתגם או כל שם המתקשר למנהגי העדה, למנהגי העדה

 .מיילאו שלחו ל להצעות חייגו למערכת .תזכה את המציע בקבלת הספר לביתו

ברמוט ברמוט ברמוט ברמוט . . . . התמונה באדיבות מר אהתמונה באדיבות מר אהתמונה באדיבות מר אהתמונה באדיבות מר א



 

  
             
   מאמרים בעניני הזמן והשעה       

  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא  מורינו מאת
  
 

  

  !בוא וראה מהי חומרת האיסור לדבר ולשוחח בבית הכנסת תחילה
בתי כנסיות אין נוהגים : אמרה )א"ע' כח(הגמרא במסכת מגילה 

ואין מטיילין , בהןאין אוכלין בהן ואין שותין , בהם קלות ראש
שבכלל קלות : ומבואר שם). א"א ס"קנ' ס(ע "והובא בשו, בהן
  .הוא השח שיחה בטלה בבית הכנסת, שרא
מי שמדבר בבית הכנסת : כתוב) ב"א ע"תרומה קל(והזוהר הקדוש  

שהוא , שאין לו חלק באלוקי ישראל, !אוי לו, חול דברי
וכאילו שאין השכינה ', מראה עצמו כמי שאין לו אלוק

, ואין לו חלק באלוקי ישראל, כנסתנמצאת בבית ה
  .ירא ממנו ואינו

את דברי  פירש) א"פרשת ויקרא ס(הבן איש חי  
שאין , ה נקרא אלוקי ישראל"כי הקב: הזוהר

ה השרה "וממה שמצינו שהקב, ביניהם שר אמצעי
הרי שהמזלזל בהם ומדבר , שכינתו בבתי כנסיות

נראה שאינו מודה שיש שם השראת , שיחת חולין
  . ולכן אין לו חלק באלוקי ישראל ,ינההשכ

ראיתי : כתב) ו"למהרח, א"ע' דף ד(בשער הכוונות 
שנזהר בתכלית הזהירות ) ל"י ז"האר(ל "למורי ז

אפילו שלא בשעת  ,שלא לדבר כלל בבית הכנסת
המדבר : "כתב) ח"א סק"קנסימן (ובכף החיים . התפילה

וא חוטא כי ה, טוב לו שלא יבוא, שיחת חולין בבית הכנסת
  ...והשטן מקטרג, ומחטיא

  .ס"לגעור במי ששח שיחת חולין בביהכנ והפרי מגדים כתב שיש
וצריך לדעת כי קדושת בית הכנסת רבה היא כפי שנאמר בספר 
חרדים שצריך להיות בבית המקדש במורא ובכובד ראש מאימת 

לרבות בתי " דשכםאת מק"יתברך ודרשו בתורת כהנים ' ה
אמות ' ה אלא ד"שהרי מיום שנחרב הבית אין לו להקב, כנסיות

  .וזהו שנאמר ושכנתי בתוכם, של הלכה
עד  מאוד רבהס "שיחת חולין בביהכנעל כן נבין מדוע חומרת 

מי ביקש  ,ראתי ואין עונהמדוע באתי ואין איש ק: "שהנביא צווח
משה ' החכם השלם ר ווכבר פסק, "רמוס חצרי זאת מידכם

ל לאסור הדיבור בבית "יצחק אשכנזי זצ' קורדוברו והחכם השלם ר
והוסיפו כי אם ידברו דברים בטלים באמצע קריאת התורה , הכנסת

מוטב שיחזירו הספר תורה למקומו באמצע , ולא יועילו ההאזהרות
  !הפרשה
תסמר שערות אנוש : "כתב) מערכת בית הכנסת(פלא יועץ  רובספ

ולבבות יכאבו על שנעשה כהיתר , כראות חומרת איסור הדיבור
, איסורעמים מהדורשים חומרת הואין נגרע ששומעים לפ, לרבים
אוי להם . י כן אין מניחים מנהגם הרע ועולם כמנהגו נוהג"ואעפ

לבריות מיום הדין ומיום התוכחה וביותר פשתה המספחת הזאת 
  ימחה על כבוד , ש בידו למחותבימי שמחות וגיל ובחגים וכל מי שי

  
  
  
  
  

אך , ויש אנשים שאינם רוצים לדבר בבית הכנסת . שמו
עד , נראה להם כבושה שלא להשיב, כשמדברים אליהם אחרים

  ...שנעשה להם כהיתר
ולא יבוש ויאמר , יאחזמו רעד מחומר האיסור' והאיש הירא את ה

כנמר  הוי עז: "ועל זה אמרו!". י מדבר בבית הכנסתאינ: "בפה מלא
  ".לעשות רצון אביך שבשמים

 :שמקיים מצוות, והנזהר בזה נותנים לו שכר כעושה מצוה
  .עד כאן לשונו) 'ל' ויקרא ט" (ומקדשי תראו"

וכל שכן אלו המדברים דברים בטלים באמצע 
וכבר כתב , צ"שבקריאת התורה ובחזרת ה, התפילה

כי ראינו כמה בתי כנסיות שנחרבו : "אליה רבה"ה
שער (ובספר ראשית חכמה ). מ"ב(בשביל עוון זה 

כתב שצריך להזהרשלא לדבר ) ד"י' הקדושה פ
אלא יהיו אוזניהם קרויות למה , בזמן חזרת התפילה

: ובספר חסידים כתב .שהשליח ציבור מוציא בפיו
ואמר , שראה לחסיד אחד במותו שהיו פניו מוריקות

בשעה שהציבור היו  דברמלו שהוא מפני שהיה 
כתב ) א"ס' נו' סי(ע התניא "ובשו, "ויכולו"אומרים 

כי : כתב' ובסעיף ז שצריך להזהר מאוד בעניית הקדיש
לפים ל ועמו ארבעת א"פעם אחת מצאו אליהו הנביא ז

אף ב :השיב לו " ?מה אלו טעוניםב: "אמר לו, גמלים טעונים
, קדיש לברכוין לעשות נקמה באף וחימה במי שמדבר ב, וחימה
ובין אמן יהא שמיא רבה , בין פרק לפרק, שה לקדושהובין קד
  "...ולא אותי קראת: "וכל המדבר בהן עליו נאמר. ליתברך

שהביא בשם ) א"תי' סי(בא בספר מטה משה צאנו סיפור המוכן מ
נראה לו בחלום לתמידו וראה התלמיד שהיה  שחכם אחד: המדרש

אמר ? התלמיד מדוע אירע לו כך שאל אותו, לחכם כתם במצחו
  ... שהחזן אמר קדישתי נזהר מלדבר כמפני שלא היי: "לו

להשמר ביותר , אשר על כן חובה קדושה על כל אחד מאתנו
ד עיניו וליבו שלא לדבר שום דברים וישים תמי, באיסור חמור זה

ומקום זה , ובטח שלא דברים בטלים בבית הכנסת ד התפילהמלב
חובה אף על גבאי האכן  .יה מיוחד רק לתפילה ולימוד התורהיה

, די בכל אתר ואתר, שומרי משמרת הקודש שיחיו, בתי הכנסת
ותבוא , וזכות הרבים תלויה בהם, להוכיח ולהזהיר את הרבים

  .עליהם ברכת הטוב
די ' יאמר ה, ובזכות קבלתינו להשמר להבא מדברים אלו

ובימים הבאים עלינו לטובה נשמע , ויגאלנו גאולה שלמהלצרותינו 
ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות ונזכה להתקרב אל אבינו 

, "קראוהו בהיותו קרוב"שבשמים כפי שנאמר על ימים האלו 
  .ולוואי ונזכה

 

  
  תשובה אחתו –ארבע שאלות ושוב 
 ?םפַּ אַ  21ה 'צַ ְר מהו המקור להביא לנֵ  )1
 ?ח קשירות"למה קושרים את הלולב בי )2
 ?ס"למה נוהגים לבנות סוכה ליד ביהכנ )3
 ?כ"מהו המקור לומר מכניסי רחמים ביוה )4

 

  !ספר המנהגים הגדול זאת התשובה לדורות הבאים
 ...ה בקרוב"יופיע בע

  תשובה אחת –ארבע שאלות 
  'רצינו לברר בעזרת הציבור הק

  פן המדוייק לאימרהמהו האו
  ? היבַּ בִּ י כָּ ִד עוּ סְ 

  ? או שאו גביבה
  הנאמרת בשמחת חתן וכלה ובבית אבי הבן

  ?צד כותבים זאת ומהו מקורההשאלה היא כי
 .בטלפון המערכת בתודה צרו עמנו קשר! אנא

�� 
  טנא ברכות ואחולים

  נשגר לידידנו
  ו"ו יוסף היאליה

  ,י"נ לרגל הולדת הנכד
 מ"בשעטו 

�� 
 



 

            
       

                                                ל"זצ הרב שמעון מוליאר מורינו      
  ין'שבקוצ אםלָ קוֹ נָ ְר אָ במחוז  פוסקרב ו      
    

  בסדרהחמישית כתבה                                 
  הזכויות שמורות©                                       

  

  ן עם תלמידוראיו ערוך מתוך                    
  יסוד המעלה – ו"הי ששון יצחקמר                   

  
  
  
  
  
  

 :שובהת ?ספר לנו על ימיו האחרונים של המוליאר: אלהש
נפלה עליו מחלה של קשיים , בערך כשנה וחצי לפני פטירתו

וחרף זאת במאמצים מרובים היה , קולו היה חלוש ביותר, בנשימה
ל מגיע ללימוד בבית המדרש ולא זנח את "שמעון מוליאר זצ הרב

כעבור כשנה תקפוהו שוב מכאוביו ביתר שאת ואז , חוק לימודיו
. לא יכל המוליאר לשוב לבית המדרש והיה מרותק למיטת חוליו
, באותה תקופה עול הציבור והתלמידים נפל באופן מלא על סבי

מרוב לחץ , ל"רבי אלייצקה מוליאר זצ
רבי אברהם חי עזרא , מודים היה מגיע בנוהלי

ע לפני כשלושה חודשים ביסוד "נלב(ל "זצ
הוא , ועוזר לאביו במסירת השיעורים) המעלה

היה לוקח קבוצה מתוך התלמידים והיה 
הוא היה בקי בלימוד הפרשיות , מלמדם

כל זאת עוד בהיותו , וההפטרות ואף בהסברם
ס "לאחר מכן הקהילה של ביהכנ! רווק

ם החליטה למנות את הרב המופלא אוֹ בָּ אְמ קַ טָ 
קה 'המכונה וואוצ, ל"רבי אברהם חי אברהם זצ

ומיני אז , לשמש כחזן וכרב הקהילה, מוליאר
 .ל במסירת השיעורים"קה זצ'החל הרב וואוצ

 ?אימתי נתבקש הרב לישיבה של מעלה: ש
לאחר שנמשך מחלתו של הרב שמעון  :ת

בה של מעלה הוא נתבקש לישי, ל"מוליאר זצ
הוא יום שמונה עשר , בחצות הליל של יום שני

באור הבוקר של יום שני . ה"לחודש כסליו התש
מכל , הגיעו הרבה קרובי משפחה ושאינם

, ין'צִ קוֹ , רארוּ פָּ : העיירות הסמוכות כדוגמת
ללוות את הרב המכובד והיקר , אםלָ גְ נְ מַ נֵ 'וצֶ 

לאחר סידורי התפילות לזכר , בדרכו האחרונה
ההלוויה התקיימה עם רוב קהל , המנוח

  היהודים לכיוון בית העלמין השוכן 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

במחוז ארנקולאם לכיוון מזרח במרחק של כשעה (ר אלוֹ בכפר קָ 
את הנפטר החשוב הטמינו בארון כנהוג , )וחצי הליכה רגלית

, צ"אחה 4.30טקס הקבורה הסתיים בערך בשעה . ומעליו פרוכת
כל עסקי הסוחרים ועובדי , עשו הקהל לרבם הנערץ וכבוד גדול

המשרדים הושבתו באותו היום וכולם התפנו מעבודתם 
ומלימודיהם על מנת שיוכלו להשתתף בהלווית הרב החשוב 

לא , ככל הידוע לי: במאמר המוסגר{. ה.ב.צ.נ.ת. והאהוב על כולם
מחמת שבהודו לא היו , מצוי תמונה של הרב

זכרונו לא מש ממני אך , נוהגים להצטלם
המעניין כי את תמונתו המפורסמת , מעולם

ל שהתפרסמה "רבי אליהו אליה זצ, של סבי
הצליחו , ונים הקודמים של אור נחמיהבעל

ן נציגי 'שעה שבאו לקוצי, 48להנציח בשנת 
הסוכנות וצילמו אותו ואת שאר הרבנים 

אך לא ידעתי אם ישנה תמונה של , והזקנים
ברצוני  לסיום} ...ל"הרב שמעון מוליאר זצ

להודות ברגשי כבוד על הזכות שניתנה לי 
הרב , להנציח את שמו הטוב של מורי ורבי 

ומשבח אני את , ל"שמעון מוליאר זצ
החברים על המלאכה הנפלאה שנטלתם על 
שכמכם לתעד ולהנציח את כל רבני וחזני 

, יישר כוח בכל מעשיכם הברוכים, הקהילה
ברצוננו  :הערת המערכת(. הנני ששון יצחק

ו "ששון יצחק הי' להודות מקרב לב לר
אשר במסירות ובתבונה , מיסוד המעלה

וממנו , קורותיו של מורו ורבוהעלה את 
מ "ילמדו וכן יעשו שאר מבוגרי עדתינו ע

שנוכל להנציח את כל אישי הרוח שליוו את 
ונברכו שיזכה לרוב נחת בריאות , קהילתנו

   )ושמחה כל הימים
 

 

  היכל  
בית 

הכנסת 
   םאוּ בָּ אמְ קַ טָ 

  
  
באדיבות התמונה 

  ו"ברמוט הי. מר א

 

  םאוּ בָּ אמְ דַ כנסת קָ פנים בית ה 
  ו"ברמוט הי. התמונה באדיבות מר א

  יושב קיצוני משמאל  ל"זצ ה מוליאר'הרב וואוצק

 

  !א והצטרף אלי חברבֹ 
, הנצח את יקירך בבטאון אור נחמיה ותזכה להיות שותף בזיכוי הרבים הגדול

בפעולה ברוכה זו בכוחנו . של מחקר תיעוד ושימור מנהגי ודרכי אבות
  , ופרסום והנצחה ליקירכם' ת פיתוח המודעות לדרכי קהילתנו הקלהמשיך א

בהגיע החודש אשר בו , לחודש ועל כן יש להערך בהתאם' העלון יוצא א
תרצה להנציח לזכות רפואה או לעילוי נשמה  כל שעליך לעשות הוא להודיע 

כמו כן בעקבות פניות מקרב בני , לנו בשיחת טלפון ונשתדל לעשות כן
ונשתדל ,  לימי היהרצהייט ניתן לצרף קורות חיים וסיפורים אודותיו, הקהילה

 לצרפו כדף נלוה לבטאון 

בית ההוראה ושאלות בהלכה  
  פתוחים לקהל הרחב מידי יום 

  22.30 – 21.00בין השעות 
רישום לנישואין והדרכת החתן 

  שאלות בעניני הלכה ו
  .בית הרב  02 – 9911655

 ההוראהההוראהההוראהההוראה    ביתביתביתבית

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

  ) מרדכי(  –כא 'רא ד'אנא לכתוב פרטים למר מ
  910660ירושלים  6637. ד.ת

  !ושנפגש רק בשמחות      026257676: 'טל
 

  !לספרי הקהילה -בית עקד
אשר מצוי בביתו , אנו פונים לכל יחיד מבני הקהילה, הודובמטרה לשמר ולחקור את תרבות העדה ב

ניתן לשלוח גם , להשתדל להעביר ספרים אלו לצורך מחקר ותיעוד, אשר אינם בשימושו, ספרים מהודו
אנו תקווה כי יהיה שיתוף פעולה מקרב העדה למען המשך העברת השושלת , ועוד העתקים של כתבי יד

 לפרטים פנו למערכת , לדור הבא



 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  ל"העלו� יו

להצלחת ורפואת 
  ס"ללי ביהכנמתפ

  המרכזי תעוז
 ברוחניות וגשמיות

 

  נ אמנו היקרה"לע
  ל"בת רבקה ואליהו זה    "מרת ידידה קתון יוסף ע

  ו    "אב תשט' טז ע"נלב
  .ה.ב.צ.נ.ת

 רמת אליהו, צ"ראשל, י משפחת יוסף"הוקדש ע

  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 "הונצח ע

 

  נ"לע
   יוס� יצחק' ר

  ב� יוס� ורבקה
  מרת אסתר אשתו ו

  בת יפת ושרה
  .ה.ב.צ.נ.ת

  תשובה אחתו –ארבע שאלות ושוב 
 ?תיבות בבית הכנסת' למה יש לנו ב )1
 ?למה מקימים מנארה בשמחת תורה )2
 ?למה הבנים מנשקים את ירך אביהם )3
 ?למה אוכלים ניהאפם בחנוכה )4

 

  !ספר המנהגים הגדול זאת התשובה לדורות הבאים
 ...ה בקרוב"יופיע בע

 מהי הנחמה הגדולה לאחר ימי בין : וצריך לשאול. של הנחמה הפטרותשבעת הבימים אלו אנו קוראים את 
הביא ) כמדומני(המגיד מדובנא ? כ במה יש להתנחם"וא... הרי בית המקדש עוד לא נבנה בעוונותינו? המיצרים

ינים עשרה ילדים להביא לחם התגורר בכפר קטן ובביתו ממתש לחסר מזעני האחד היה , על שני אחים משל נפלא
לפגוש את אחיו במטרה  סעויהי היום והאח העני נ, ואילו האח השני נסע למדינת הים והתעשר מאוד, לפי הטף

התעלם , ושמע ממנו לסיבת בואוכשראה האח העשיר את אחיו , שיעזור לו לחתן את בנו שהגיע לפרקו לבקשו
אך בכל זאת . יזכר מיהו הניצב מולוישמא  האח העני ניגש אליו והחל לדוחפו. וממנו ועשה עצמו כמי שאינו מכיר

סת אני הולך עכשיו לקרוא תהילים בבית כנ, !שמע נא אחי" :או אז אמר האח העני. מסרב להכירוהאח העשיר 
לא תאריך ימים ואני אומר לך שאף לא תעבור את העשרים וארבע , אך דע לך כי אם אין אתה מכירני, סמוך

שמא , מי יודע מה ראה בי אחי העני": חשב העשיר, וליבו של העשיר נפל, העני יצא לדרכו... "השעות הקרובות
כעת , ס"לפגוש את אחיו בביהכנאץ רץ העשיר , כשגברו מחשבותיו אלו "?נהפך ברבות הימים לרואה עתידות

 אך האח העני לא מתרצה ומסמן בידו על ,ומתחנן לאחיו שידבר עמו האח העשיר מבקש סליחה, נתהפכו היוצרות
ו את כל מבוקשו ואף ל הבטיח לעני לספקאף ול בוכים ביקש את סליחתו ובקובר העשיר שעד שנ ...התהילים ספר

 ?טחון את עתידי העגוםיבב ידעת לומריצד כ: הכנסת ואז שאל העשיר את אחיו יצאו השנים מבית ...יותר מכך
לפתע הבחנתי באדם אחד ש, אך כשנסעתי אליך, ניחנתי בחכמה יתירהאתה הרי יודע שלא ": השיב לו אחיו העני

 שאלותוך כדי כך הם , תר חזקכ יו"ואח, דחפו אותו קלותבתחילה , צו אליו אנשים וניסו לעוררוומייד ר, התמוטט
: אמר להםרופא שהיה בסביבה ו הגיע לפתע, אך הוא לא ענה להם ,אחיומיהם הוריו ו ,מיהו ומי משפחתו אותו

... סימן שכבר נפטר האיש ,יון שאם הוא לא זוכר את משפחתו ולא מגיבכ, אדם זה כבר עבר לעולם אחר, הניחו לו
  "...למדתי כי אדם שלא מכיר את אחיו ואת משפחתו אות היא כי עתיד הוא לעזוב את העולם, על כן אחי היקרו

  ...לזכור את אחינו די בכל אתר ואתר ... כמה מוסר השכל נוכל ללמוד מכך, אכן
  .מכיר וזוכר את החורבן, שהוא יודע עם ישראלמובן כי הנחמה הגדולה של , אך בנוגע לשאלתנו

  ,כי מי שזוכר ומצטער על החורבן       !היא הנחמה הגדולה כי  ידיעת החורבן וזכירתה
 ....ישועת ישראלבורואה  רק הוא זוכה                                                                                                  

  !חדש- חדש- חדש
המעוניין להעניק באירוע שלו מזכרת נצח יחודית 

  ! ושורשית אשר לא תשכח
  !את האירוע ספרוןג "עכשיו ההזדמנות להנציח ע
  :ספרוניםלהלן רשימות ה

  )עלונים 25אוגדן של " (אור נחמיה"חוברות ) 1
  חוברת סדר ההבדלה לפי נוסח העדה) 2

  .חוברת המוליארים –בקרוב ) 3
  !אכן זוהי מזכרת נצח ליקירכם
  מתאים לכל סוגי הארועים

  צוהברית בר מ, שמחת נישואין: כדוגמת 
  'וכואזכרות , ולהבדיל מזכרת נצח לימי יהרצהייט

  0527629249: 'לפרטים פנו למערכת בפלא
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