
היפה והטוב ביותר, את התאורה והנברשות עשתה 
מכסף טהור. 

)מהדורה  תקופה  מאותה  קרוניקל  ג'וויש  עיתון 
22(, סיקר את בניית בית הכנסת   1899 בדף  22 דסמבר 

יופיו  על  במינו  המיוחד  מעט   מקדש  על  וכתב 
את  שיבח  וגם  במוגאדור  הקדוש  הקהל  ואיכות 
ממנשסתאר  קאופמן  מ.ל.  האנגלי  היהודי  האומן 

שעזר רבות בהקמתו.

את הבית כנסת הקימו בחצר ביתם שחציו ממנו 
הקדישו לטובת הבית כנסת וחציו לצרכי מסחר.

נוסחאות  לפי  היו  בבית הכנסת  ניגוני התפילות 
גדול  חזן  זה,  לצורך  הביאה  גם  פורטוגז,  ספניש 

מאמסטרדם  מבית הכנסת הגדול של יוצאי ספרד 
שלפני  העתיקים  הניגונים  את  ללמד  ופורטוגל 
הגירוש, וכמובן ניגונים אלו לא היו נשמעין בשאר 

בתי כנסיות לא במוגאדור ולא במרוקו.

מכובדים  אנשים  זה  מעט  במקדש  התפללו 
וצדיקים ובראשם הגאון המשורר רבי יוסף מלכה 
בתפקיד  נקי(  כף  ספר  )בעל  מלכה  כליפה  לרבי  נו"נ 
שליח ציבור במשך חמישים ושבע שנים ללא שכר 
ממייסדי  חכם  תלמיד  היה  מלכה  יוסף  רבי  כלל, 

ישיבת עץ חיים .

בית כנסת מושלם בכל אופניו ושכנה בו אהבה 
אחוה שלום ורעות.

מדו ומשכן
 בתי כנסיות ומדרשות 

ומקומות היסטוריים במרוקו 

בית הכנסת "צלאת עטייה" באסויארה, מרוקו
בעיר אסויארה או בשמה הפורטוגזי מוגדור היו 
היום  אך  מפוארים  כנסת  בתי  כ-30  השיא  בזמני 
נותרו רק שניים מהם, האחד שעליו נתמקד הוא 
מחוסר  כיום  שסגור  עטייה"  "צלאת  כנסת  בית 

יהודים במקום אבל עדיין עומד בתפארתו, 
בית כנסת זה נדיר ביופיו.

בי"א  נבנה  עטייה"  "צלאת 
 september 15( תשרי שנת תר"ס
קדושה  בקהילה   )1899

שמעיד  המיוחדת  מוגאדור 
חי  מאיר  משה  רבי  עליה 

"אנשי  הדין   בית  חבר  אליקים 
העיר הזאת רובם אנשים אירופים 

טוב  לב  בעלי  ומוסר,  ארץ  דרך  בעלי 
ועוד אנשים  ולומדיה  ויראת שמים אוהבי התורה 
טובים ונוחים לדון, דיני תורה מועטים כי הגבירים 
בעיניני  גם  תורה  לדין  לבא  להם  בושת  הנכבדים 
והבאים תיכף נשמעים לדי"ת  אישות גם מועטים 
או  ביניהם  מפשרים  ותיכף  כמתגנבים  באים  ואם 
משה  מרב  גמורה")במכתב  פשרה  או  קרובה  פשרה 

בתור  לבא  אותו  לעודד  עובדיה  ישמח  לרב  אליקים  חי  מאיר 

חיים  בתורת  נדפס  התר"פ)1920(  חשון  במוגאדור.יט  דיין 

לישמח עובדיה מהדורה חדשה(.

שמעון  של  אשתו  הקימה  הכנסת  בית  את 
שמעון  אפריאט(,  ממשפחת  )אסתר  עטייה 
עטייה שהיה עשיר מסוחרי המלך 
לאירופה  מנסיעותיו  באחת 
שנסע  התברר  ולבסוף  נעלם, 
ושהה  לאפריקה  מאירופה 
במדינת ליבריה  ונפטר לבית 
באסא,   גרנד  בעיר  עולמו 
ונקבר  באניה  אותו  והעבירו 
ספניש  קהילת  בחלקת  בלונדון 

פורטוגז. 

זכרו  את  להנציח  עצמה  על  לקחה  אשתו 
ונסעה  שמו  על  כנסת  בית  לבנות  והחליטה 
לאנגליה והזמינה בעלי אומנות אנגלים שיבנו את 
בית הכנסת וביקשה מהם שיעשו את הכי מפואר 
בריהוט  גם  מעט.  מקדש  למקום  כיאה  שאפשר 
הריהוט מהעץ  את  וקנתה  חסכה  לא  הכנסת  בית 

המשורר רבי יוסף מלכה 
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