בס"ד

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 יעקב שליט " א
רב הקהילה ומרא דאתרא של מושב " תעוז "
גליו ן מס '

מענה לשון!
עצות לזכות בדין מפי חכמינו זכרונם לברכה
ערוך מתוך הספר הנפלא "עצות לדינא"
א .לחבב את כל פרטי המצוה -אדם שעושה מצוה א' יקבל שכר הרבה כאשר יחבב
תמיד את כל פרטי המצוה ,כדרך שעשה אברהם אבינו במעשה העקידה ,שעל כל
מעשה ומעשה התפלל" :יהי רצון שתהא זו כאילו נעשה בבני ,כאילו שחוט ,כאילו דמו
זרוק וכו'" ,ואז מקבל האדם הרבה שכר על מצוה אחת )ספר החיים ,זכויות פ"ו(.
ב .להשתוקק למצוות אף כשאין בידו לעשות -אם חשב אדם לעשות מצוה ,ונאנס ולא
עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה )ברכות ו (.החתם סופר אמר שבכל השתוקקות
למצוה שאי אפשר לקיימה ,על זה מקבלים שכר כאילו עשאה.
ג .שכל מעשיו יהיו לשם שמים – בכל מה שיהנה בעולם הזה ,לא יכון להנאתו אלא
לעבודת הבורא יתברך ,ואמרו חכמים :כל מעשיך יהיו לשם שמים ,שאפילו דברים של
רשות כגון האכילה והשתיה ,וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל צרכי
גופך יהיו כולם לעבודת בוראך ,או לדבר הגורם עבודתו ,שאפילו היה צמא ורעב ,אם
אכל ושתה להנאתו אינו משובח ,אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את
בוראו.
ד .זיכוי הרבים -עצה גדולה להרבות בזכויות הוא זיכוי הרבים במצוות ואמרו חז"ל :כל
המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו ,שלא יהא הוא בגיהנום ותלמידו בגן עדן .ועל כן
מעלת הזיכוי הרבים גדולה היא שאפילו שלו עצמו אין זכויות בכ"ז זכות הרבים עומדת
לו.
ה .צדקה וגמילות חסדים – שקולה צדקה כנגד כל המצוות )בבא בתרא ט (.ואמרו חז"ל
)בירושלמי( צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של התורה.
ו .קבלה להנצל משמיעת לשון הרע -כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש
עבירות עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים .כל האומר לשון הרע עובר על חמישה
חומשי תורה.
ז .תשובה וידוי ואמירת סליחות -אמר ר' יונתן :גדולה תשובה שמארכת שנותיו של
אדם )יומא פו( ר' מאיר אומר :גדולה תשובה ,שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל
העולם..
ח .דע ,כי בעשרת ימי תשובה אפשר לפעול הרבה מאוד בתפילתו ,כמו שכתב רבינו
החתם סופר :שכתבו הקדמונים שכל התפילות של כל השנה שנפסלו מחמת מחשבות
חוץ ונדחו כפסולי מוקדשים ,הם תלויים ועומדים עד עשרת ימי תשובה ,ואז כשמתפלל
בלב שלם ,אז כל יום מעלה עמו את כל התפילות של אותו היום ,כגון יום א' מעלה עמו
את כל התפילות של ימי א' בשנה...
ט .קבלות טובות לשנה חדשה -להסיר כעס שיש הא' על השני .לדאוג ולהתריע שלא
יבוא רעה או נזק לחברו .לחפות על קלונו של חבירו כשם שהוא חס כעל כבודו .ליעץ
עצה טובה לחבירו .לנחם אבלים ולשמח חתן וכלה .להשאיל ספרים וכלים .ביקור חולים
ולהתפלל על החולים .לעשות חסד עם הוריו אשתו ויוצאי חלציו.
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה!

קופת העיר

צדקות מהודרות
בנשיאות גדולי ישראל שליט"א
ועד הרבנים לעניני צדקה בא"י

1800-39-47-47

בכרטיסי אשראי

1800-22-36-36
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קוראים יקרים!
ושוב חלפה שנה ביעף ,לבטח לכ
אחד מאתנו יש זכרונות נעימים
יותר ונעימים פחות מהשנה
החולפת ,לבטח כל אחד מעוניין
שהשנה הבאה תביא בכנפיה משב
רוח מרענן ,עשייה טובה ברוחניות
וגשמיות ,אכן תפילות רבות נושא
כל אחד מאתנו שנה טובה
ומבורכת ,על כן ייחדנו את
הבטאון הנוכחי בצרור עצות
מחכימות מפי חכמינו ז"ל על מנת
לזכות לשנה טובה ,אונו תקווה כי
הבטטאון ממשיך לשרתכם נאמנה,
אך כאן המקום לשאול ולהזכיר
לציבור היקר ,כי העלון נבנה על
פי חוות הדעת של הציבור ,פעמים
ששומע אני תלונות והערות על
הנכתב וכו' ,ברצוני לומר עד כמה
אנו שמחים בכל הערה כזו ,כי רק
כך אפשר להבנות ולהמשיך לשרת
את הציבור ,על כן שב אני
להזכיר ולבקש מהציבור לשתפנו
במאורעות לשתפנו בסיפורים על
זקני וחזני העדה ,ובמיוחד פנייתי
אמורה לצאצאיהם ,אנה שתפונו
בידיעותיכם למען הציבור .לסיום
ברצוני לשבח את חברי המערכת
והמסייעים השונים ,וברכה לכל
הקהילה לשנה טובה ומבורכת

שלכם – אריה

קוצ''יןין
יוצאי קוצ
ת יוצאי
קהילות
אגוד קהילו
אגוד
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
אין להעתיק לשכפל ולצלם ללא רשות

ערוך מתוך ספר המנהגים ליוצאי קוצ'ין
מאת מורינו המרא דאתרא ורב הקהילה שליט"א
נושאים נוספים בשער זה :לקראת תפילת ערבית ,תפילת ערבית של ראש השנה,
קידוש וסדר סעודת הלילה ,ברכת הנהנין על אכילת הסימנים ,סדר היום של ראש השנה
תפילת שחרית של ראש השנה ,קריאת התורה ,לקראת התקיעות ,סדר התקיעות ,תפילת מוסף ועוד...

הקדמה -ראש השנה  -יסוד היסודות!
ראש השנה מהווה אבן פינה לכל היסוד הרוחני של חודש תשרי,
והוא בבחינת יסוד היסודות .יום זה הינו יום ההולדת של העולם ,כי
אדם הראשון נברא בו .ביום זה קיבל האדם על עצמו עול
מלכות שמים ,בהכריזו קבל עם ועדה ,כי ה' הוא האלוקים
והוא מלך על כל הארץ ,דבר זה מביא לידי יראת
שמים ,כי האדם ירא לעשות משהו נגד רצון ה' ,כשם
שהחייל לא ימרה את פי מלכו שנשבע לשמור לו
אמונים .ביום גדול ונורא זה בריות בו יפקדו ,מי
לחיים ומי ...וכן כל ענייניו של האדם ,הכל נכתב
בספר וביוה"כ נחתם .על כן שומה על האדם
לחשוב חשבונו של עולם ,הפסד מצוה כנגד
שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה ,כשהאדם
יתבונן כך לבטח יזכה לתשובה הנכספת.
ראש השנה הוא איפוא ָמ ַע ַיין נובע של יראת
שמים לכל השנה ,כי האדם בזוכרו שהוא עומד
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ,ישתדל שכל
מחשבותיו ,דיבוריו ומעשיו ישקפו יראת שמים
תמימה.
וכך ,צעד אחר צעד ,מתקדם היהודי בנתיב הסלול
של הימים הנוראים .הצעד הבא הוא חשבון הנפש,
בו סוקר האדם את מאורעות השנה החולפת ,אם
הייתה כמו שצריך להיות .מכאן הוא מגיע להרהורי
תשובה ,לאחר שנוכח לדעת כי לא הכל היה כשורה ,ויש
הרבה מה לתקן .ומכאן ההחלטה לתקן את המעשים ,לשנות את
המידות הרעות ,לשים קץ לקלות הדעת ,ולהתחיל בחיים חדשים,
חיים של תורה ,מצוות ומעשים טובים .והעיקר בראש השנה היא
ההחלטה" :לשוב הבית" ,לשוב ללגיונו של מלך ,לקבל על עצמנו
את מלכותו יתברך ,לקבל על עצמנו להיות עבדים נאמנים מכאן
ולהבא ,או אז מובטח לנו שתתקבל תפילתינו ברצון ונזכה לשנה
טובה ומבורכת.
נקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת ,כי ראש השנה הוא
סימן לכל השנה כולה ,לכן נוהגים בבתי ישראל לאכול את

תשובה
שאלות –
ושוברבע
א
אחתאחת
תשובה
שאלות – ו
ארבע
 (1מהו המקור להושטת יד ימין בהגבהת ס"ת?
 (2למה הנשים בקהילתנו הקפידו להשכים בבוקר לתפילת
ראש השנה?
 (3מהו המקור להעמיד ב' סומכים בראש השנה?
ספר המנהגים הגדול זאת התשובה לדורות הבאים!
יופיע בע"ה בקרוב...

הודעה משמחת לכלל בני הקהילה יחי'
כמידי שנה הננו להודיע כי מורנו הרב שליט"א יקבל אי"ה
האורחים בסוכתו ביום שני יז' תשרי הבעל"ט )ב' דחוה"מ סוכות(
בין השעות  14.00 – 11.00ובין השעות 22.00 – 19.30
משק  66מושב תעוז
בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה
)יתכנו שינויים ,יש ליצור קשר בפלא' המערכת(

הסימנים ומברכים עליהם את ברכתם ,שיהוו סימן לברכה לשנה
החדשה .על כן ודאי צריך האדם לשים אל לבו שלא יבוא לידי
מחלוקת וקטטה חס ושלום ואף לא לידי דיבורים בטלים ,כי יום זה
הוא סימן לטובה לכל השנה כולה .יעזור ה' שנזכה כולנו
לשנה טובה ומבורכת בביאת משיח צדקנו במהרה
בימינו אמן.
ערב ראש השנה -א .יש מקומות שנוהגים
לתקוע בסליחות באמירת י"ג מידות )ויש
מקומות שלא נהגו( ,אולם בסליחות של
ערב ראש השנה לא תוקעים כלל .ב.
אחר תפילת שחרית ,עושים התרת
נדרים ,וראוי לעשותם בעשרה )רצוי
לכוון גם על נדרי אשתו) .על כל פנים
אדם שנדר ,או נשבע ,יפנה למורה
הוראה מוסמך או לרב המקומי ,ואל
יסמוך על התרה זו( .ג .רצוי לטבול
במקוה בערב ראש השנה לכבוד החג,
ומשום קרי.
לבוש המתפללים -א .לכבוד ראש השנה
היה לבוש מיוחד ,שונה משאר החגים .ב.
הגברים לבשו בדרך כלל בגדים מיוחדים
הנקראיםָ :ק ִמיסַ ה )חולצה לבנה(ָּ ,כקוֹ ּ ָפיוֹ ם
)מכנסיים לבנות( ,טלית קטן לבן מעל החולצה,
אפה )מעיל בצבע בז' נוטה ללבן( ,אך היום לא
ָּק ּ ַ
מקפידים ללבוש בגדים אלו.(1
ג .נהגו הגברים לחבוש כובע הנקרא בלשוננו" :טוֹ ּ ִפי" בצבע לבן
עם קשוט אדום) .(2כובע זה נתפר מן הבד שהשתמשו לתפירת בגדי
הנשים( .ד .בגדי הנשים כולל המטפחת ,הן גם כן בצבע אדום ולבן.

 (1אחד הדברים המייחדים את עדתינו הוא הלבוש שהיו הגברים
נוהגים ללבוש בבואם לבית הכנסת בשבתות וחגים ,והטעם הוא :משום
שע"י הלבוש מתכוננים לתפילה שנאמר" :הכון לקראת אלוקיך
ישראל" ,ובראש השנה לא לבשו בגדים צבעוניים מדי ,כמו שכתב
המגן אברהם )סי' תקצ"ז( ,לא ילבש בגדים חשובים כל כך ,א"ר )אות
ל"ו( ,טור )סי' תקפ"א( ,והט"ז )שם סק"ה( כתב שלא ילבשו בגדי רקמה
ומשי.
 (2מדוע אדום ולבן? כי צבע הלבן מורה על בקשת טהרה וסליחה
בחג זה שנקרא יום הדין כפי שנאמר" :אם יהיו חטאיכם כשנים ,כשלג
ילבינו" ,וצבע האדום מורה על שמחה משום שהוא יום טוב ,כמו
שכתוב )נחמיה פ"ח פסוק ט'( שנחמיה אמר לישראל בראש השנה:
"לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו ,כי קדוש
היום לאדוננו ,ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם ,וילכו כל העם
לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו
להם") .ראה בשער בית הכנסת בנושא לבוש המתפללים הערה ד'(

שמחת בית השואבה המרכזית
בס"ד נמשיך את המסורת של שמחת חג הסוכות בשירה
וריקוד כמסורת האבות בחול המועד סוכות בבית העם מושב
תעוז בהשתתפות מורנו הרב שליט"א )לקבלת פרטים על
היום והשעה ניתן לתאם במערכת

פנים בית הכנסת ב ּ ָפאר ּור כיום

מורינו הרב אליהו מאיר זצ"ל
רב ומורה במחוז ּ ָפאר ּור שבקוצ'ין
כתבה שניה בסדרה
© הזכויות שמורות

ערוך מתוך ראיון עם בנו
מר ששון מאיר הי"ו  -רמלה
שאלה :ספר לנו אימתי נולד הרב ז"ל ולאיזו משפחה?
תשובה :אבי ז"ל נולד בשנת  1901למניינם ,בעיר פארור
למשפחת "מ ּו ָטט" ,לאביו קראו ר' מנחם ז"ל ,ועיסוקו היה
במסחר המלח .ואימו מרת רבקה ע"ה שהיתה עיקר הבית.
הרב זצ"ל גדל במשפחה ברוכת ילדים אשר מנתה 12
נפשות ,כאשר מלבד אביו ואימו היו לו עשרה אחים ,שבעה
בנים ושלוש בנות ,אבי היה הבכור ,אחריו ר' יעקב חי שהיה
מורה ,ר' אברהם ,שהיה עוסק במסחר ,ר' יוסף חי ,שהיה
צלם .ר' תפארת חיים ,מורה מנהל בית ספר ,מנכ"ל משרד
החינוך של קרלה ,ר' שמעון שהיה בבעלותו
חנות סטודיו ,ר' פנחס ,שהיה עוסק במסחר,
האחות רבקה שהייתה נשואה לר' ורמוכט
אליהו חי שהיה מורה לעברית בבית ספר
יהמאי ,ושרה,
אל ָ
ממשלתי בפרור .האחות ו ִ
יאר שלימד
שהייתה נשואה עם ר' ואוּצָ 'ה מו ִּל ָ
את הילדים בני בר מצווה ,פרשות והפטרות.
ש :ממי קיבל הרב את תורתו? ת :את
תורתו ינק וספג מפי רבי אליהו ברמוט זצ"ל
)אליהו צ'ה מוליאר( ,שהיה חזן בבית הכנסת
של פארור ,ורבו לימדוֹ תורה ,מילה ,שחיטה
ואף את מלאכת הסת"ם .אבי ,הרב זצ"ל
התחיל את לימוד התורה והגמרא כבר מגיל
שמונה ,כך למד עד גיל שתים עשרה בבית
המדרש ָ
בא ְר ַנאקוֹ לָ ם ,רק בגיל שתים עשרה הוא התחיל
ללמוד בבית הספר הכללי שבפארור .בהגיעו לגיל עשרים
ושתים הוא למד באוניברסיטה שבמקביל הוא איננו זונח
חלילה את לימוד התורה .ש :אימתי נתמנה הרב לחזן
בפארור? ת :בהגיע הרב זצ"ל לגיל עשרים וארבע ,פרק חדש
נפתח בחייו ,בשנה זו הוא נשא לאשה את אימי ,מרת שמחה
ע"הּ ִ ,ב ַתם של ר' משה ואביגיל ז"ל מהעיר ארנקולאם.
בשנה זו היא שנת  1925למניינם ,נתמנה הרב לשמש
בקודש בקהילת פארור.

בית ההוראה
בית ההוראה ושאלות בהלכה
פתוחים לקהל הרחב מידי יום
בין השעות 22.30 – 21.00
רישום לנישואין והדרכת החתן
ושאלות בעניני הלכה
 02 – 9911655בית הרב.

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

ש :ספר לנו כיצד הייתה נראית שגרת יומו של הרב זצ"ל?
ת :הרב היה משכים קום לתפילה בביהכנ"ס ,לפרנסתו הוא
היה משמש כמורה בבית הספר הממשלתי ,ומאוחר יותר
הרב קיבל תפקיד של מפקח בבית הספר האיזורי .בימי
החול ,בשעות הערב ,הרב היה מוסר שיעור לילדי הקהילה,
היה מלמדם תורה ועברית .בכל יום שישי הרב היה מכין את
ספר התורה לקריאה לאותו שבוע .בשבתות היה הרב מלמד
את כל הקהילה והיה מוסר שיעורים בתורה ,גמרא ,ומשנה.
ש :כיצד קיבלוהו בני קהילתו? ת :אנשי פארור אהבוהו
מאוד ,הרב היה ידוע כבקי ואיש ספר,
ורבים העריכוהו בשל כך ,הרב היה ידוע
בכל שבעת הקהילות של קארלה ,אות
לדבר ניתן למצוא באירועים שונים אליהם
היה מוזמן תדיר ,יש לציין כי בנוסף
לפעולותיו הברוכות בתחום התורני ,הרי
שגם בתחום הקהילתי עשה ופעל ,הרב
זצ"ל היה בקשרי ידידות חמים עם ראש
הקהל של ביהכנ"ס הפארדסי ,מר סאטו
קודר ,ולכן הרב זצ"ל היה מעורב בארגונים
ציוניים וכפועל יוצא מכך הרב הפך לדמות
מרכזית בקהילה והשפעתו היתה חשובה
מאוד לעליה ארצה .כיצד הייתה נעשית
מלאכת הכתיבה של הרב? ת :הרב היה
מכין את כל מרכיבי הכתיבה בעצמו ,הרב היה הכין בעצמו
קלף מעור של בהמה דקה ,כדי לכתוב ספרי תורה ,תפילין,
ומזוזות .כמו כן הרב היה כותב ְ ּכת ּובּ וֹ ת לחתונות לפי דרישת
קהל היהודים .היה לו כתב יפה מאוד ,ובאותה תקופה הרב
היה סופר סת"ם היחידי בפארור .חלק מספרי התורה שכתב
נרכשו ע"י בית הכנסת בפארור .בנוסף הרב היה כותב עבור
קהילות שונות בהודו ואף מחוצה לה כדוגמת :ארצות
הברית ,אנגליה ,ואירופה .כיום ישנו בבית הכנסת של עדת
בני ישראל )בלוד( ספר הפטרה שנכתב במו ידיו.

בא והצטרף אלי חבר!
ֹ
הנצח את יקירך בבטאון אור נחמיה ותזכה להיות שותף בזיכוי הרבים הגדול,
של מחקר תיעוד ושימור מנהגי ודרכי אבות .בפעולה ברוכה זו בכוחנו
להמשיך את פיתוח המודעות לדרכי קהילתנו הק' ופרסום והנצחה ליקירכם,
העלון יוצא א' לחודש ועל כן יש להערך בהתאם ,בהגיע החודש אשר בו
תרצה להנציח לזכות רפואה או לעילוי נשמה כל שעליך לעשות הוא להודיע
לנו בשיחת טלפון ונשתדל לעשות כן ,כמו כן בעקבות פניות מקרב בני
הקהילה ,לימי היהרצהייט ניתן לצרף קורות חיים וסיפורים אודותיו ,ונשתדל
לצרפו כדף נלוה לבטאון

ראש השנה בא! .כמה שמחה היא לנו בהגיענו לתקופת ההתחדשות הגדולה של השנה החדשה ,בעת הזאת אנו
מתפללים ומבקשים מה' יתברך שיחון אותנו לשנה טובה ומבורכת ויכלו הקללות של השנה החולפת ...בבואנו
לבית הכנסת לתפילת ראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה עלינו ,אנו בעצם אומרים בקול רם וברור כי ה' הוא
האלוקים אין עוד מלבדו ,אך צריך לדעת כי המלכת הקב"ה אינה מתבטאת רק בתפילות ,עלינו לזכור כי בכל
מעשה ומחשבה צריכים אנו להמליך הקב"ה עלינו ,כפי שנאמר" :בכל דרכיך דעיהו" ועל כן חובה עלינו לשנן זאת
בפתח השנה החדשה ,לזכור כי כל מחשבה ומעשה נגזרת מרצונו יתברך ,אין החכמה והדעת שיש ברשותנו היא
המדריכה את חיינו ,אלא רק גדולתו של ה' יתברך ...דומה ראש השנה ליום הגדול בו עבדי המלך חוזרים הבית,
ליום בו בן המלך האובד שב לעירו ולארמונו ,האין שמחה גדולה מזו? אנו שבים הבייתה ,שבים לאור הגדול ,שבים
למלכותו יתברך ...כאשר אנו מבקשים מהבורא חיים טובים צריכים אנו להתבונן מהי הזכות שלנו בבואנו לבקש
בקשה כה יקרה ,הרי אם ננסה לאמוד את המתנה הגדולה הזאת של החיים ,הרי שאין דבר שישוה לה ,כפי
שנאמר :כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ,וא"כ באיזה זכות נבקש ונקבל את מתנת החיים? אכן על שאלה זו
מצויים בדברי חז"ל עצות טובות ונפלאות ,ראיתי בספרי הרב דסלר זצ"ל )כמדומני( שאמר כי העצה הגדולה
לזכות לחיים טובים היא ע"י שיהפוך האדם לאיש "כללי" ,הנה יש אדם שהוא איש "פרטי" כלומר שהוא דואג הן
ברוחניות והן בגשמיות לעצמו בלבד ,הוא לומד ומשקיע רק לעצמו ...אדם זה בהגיע ימי הדין הרי שבי"ד של
מעלה פותחים את ספריו כדי לדעת האם מגיע לו זכויות ...אמנם ישנו אדם שהוא איש "כללי" כלומר אדם שכלל
ישראל זקוק לו ,הוא תורם מזמנו למען הכלל ,למען החברים למען המושב ולמען הקהילה ,אדם זה נחשב כאיש
כללי ועל כן בית דין של מעלה לא מדקדקים עמו ,ומידה כנגד מידה ,כשם שהוא לא דקדק עם עצמו ,אלא
השליך את רצונותיו ומאוייו כנגד רצון הציבור כך גם בית דין של מעלה לא מתחשבים ומדקדקים במעשיו ...ואכן
זוהי עצה נפלאה לזכות ליום הדין בשנה טובה ומבורכת ע"י שהאדם ישמש את הכלל ,לא יתחשב ברצונותיו,
אלא רק טובת הכלל תהא תמיד נגד עיניו ,לבטח כי אדם זה מלבד שיזכה לכל הטוב ,אף ירגיש טוב עם
עצמו ושליו עם נשמתו ,שעה שיודע כי עשה את תכלית חייו בעזרה וחסד לציבור ,הושטת יד לכל דכפין,
והשכנת שלום בין איש לרעהו ,יעזור ה' שנזכה להתחזק בכך ונזכה לשנה טובה ומבורכת לכל ,אמן!

ושוב ארבע שאלות – ותשובה אחת
(1
(2
(3
(4

למה יש שינוי בצבע הטופי בכל חג?
למה שורפים החמץ עם ענפי הסכך?
למה אנו מקיפים במנחה  3הקפות?
מהו המקור לאמירת "ארבעה כלילין"?

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

חדש-חדש-חדש!
המעוניין להעניק באירוע שלו מזכרת נצח יחודית
ושורשית אשר לא תשכח !
עכשיו ההזדמנות להנציח ע"ג ספרון את האירוע!
להלן רשימות הספרונים:
 (1חוברות "אור נחמיה" )אוגדן של  25עלונים(
 (2חוברת סדר ההבדלה לפי נוסח העדה
 (3בקרוב – חוברת המוליארים.
אכן זוהי מזכרת נצח ליקירכם!
מתאים לכל סוגי הארועים
כדוגמת :שמחת נישואין ,ברית בר מצוה
ולהבדיל מזכרת נצח לימי יהרצהייט ,אזכרות וכו'
לפרטים פנו למערכת בפלא'0527629249 :

לע"נ
ר' יצחק יוס
ב יוס ורבקה
ואשתו מרת אסתר
בת יפת ושרה
ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ
לאה בת שרה ע"ה
חיי ב פנינה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י מר אבי סימון

לע"נ
ר' חיים בן רומיה
ולרפואה שלמה
שרה בת שרה
בתושח"י

להצלחת ורפואת

להצלחת ורפואת

אברהם בן שרה
שרה בת פנינה
אפרים בן שמעון

יפת בן אסתר
רחל בת שרה
אליהו בן רחל
אסתר בת רחל

