
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  נ"לע

  יצחק יוס� ' ר
  ב יוס� ורבקה

  ואשתו מרת אסתר 
  בת יפת ושרה

  .ה.ב.צ.נ.ת

  להצלחת ורפואת

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

  נ"לע

  ל"זיעקב חי קלינגל ' ר
  .ה.ב.צ.נ.ת
  י משפחת אליהו"הונצח ע

 תעוז

 נ"לע
  ל"ז חיים בן רומיה' ר

  ולרפואה שלמה
שרה בת שרה 

 י"בתושח

 

 

  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

 

  ?כ הרבה זמן"למה לוקח כ: שאלה
ספר המנהגים הוא הספר היחיד שעבר הגהות  )1

 .של חזני הקהילה בכל הארץ
הספר נשלח לגדולי ישראל אשר פיארו את  )2

 .הספר בהסכמותיהם הנלהבות
הספר נישלח לעימוד וסידור על מנת שיצא  )3

 .אר כיאה לעדתינותורה מפוארת בכלי מפו
מתוך מאמץ כנה להגיע לחקר מקורות המנהגים  )4

אנו ממשיכים להתעדכן במנהגים נוספים 
 .ונוסחאות שונות

 

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

  ל"הילולת הצדיק רבי נחמיה מוטא זצוק -הדָ רוּ וֹ 'הרהורים לכבוד הצ
ועד היום בני הקהילה חשים צורך עז לבוא , ל חי ופעל בקרב העדה מתך מסירות גדולה"רבנו נחמיה מוטא זצוק
ואכן אנו רואים את כוחו , ר כנהוג ולבקש מאדון הכול שיושיעם בזכות הצדיקלהדליק נ, ולהשתטח במקום הציון

מנקים ומסיידים את , מה גם שאפילו הגויים השכנים מכבדים את המקום, הגדול הפועל ישועות אף בעולם האמת
, על גב הציוןאין תאורה מספיקה ואין קורת גג , עזובה במקום הציון ישנה עדיין, ועל אף הכולאך משום מה . הציון

 צריכים להתעורר ולבקש מאת הגורמים השונים לטפח את, אנו כבני הקהילה היודעים ומכירים את מופתי הצדיק
) א: לעוסקים במלאכת הקודש ומכל אחד שיכול לקום ולעשות מעשה אשר על כן צריכים אנו לפנות, מקום הציון

) ג. לנקות ולטפח את דרכי הגישה כולל תאורה) ב. )כהבתאום עם גורמי ההל( לנקות את הציון משיירי נרות ופיח
בתאום עם הרשויות יש להקים ) ד. יש להציב בסמוך לציון מתקן לנרות גדול המסוגל להכיל את כל כמות הנרות

  היה אחראי על שמירת ואחזקת הציוןיש למנות  אדם שי) ה.  תקרת גג לכל שטח הציון המונעת גשמים וקרני שמש
יש למנות אדם ירא שמים שיהיה אחראי לקבלת פתקאות ולהזכירם בציון ) ו. רשויות והקהילהבשכר מטעם ה

א "צאו נא וראו כיצד שומרים ומטפחים את ציוניהם של גדולי ישראל זיע! אחי ורעי. ב"לרפואה והצלחה וכיו
דבר , מר את הציוניםהכל על מנת לש והרשויות במדינות הללו עושות )'אוקראיינה וכו, וילנא, פראג( באירופה

על כן דומני כי נוכל תוך שיתוף פעולה להצליח אף . המשתלם מבחינתם בשל התיירים הרבים הפוקדים את המקום
וזכות הצדיק הקדוש יעמוד לנו ולכל בית ישראל להיוושע בכל  !ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, אצלנו

    .אמן, העניינים מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו
  פנו למערכת ועצות  ,רעיונות, לשליחת תגובות                                                         

                                                                               :0527629249 

  !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 " (חמיהאור נ"חוברות ) 1
  חוברת סדר ההבדלה לפי נוסח העדה) 2

  .חוברת המוליארים –בקרוב ) 3
  לכל סוגי הארועים המתאימהאכן זוהי מזכרת נצח 

  ברית בר מצוה, שמחת נישואין: כדוגמת 
  'וכואזכרות , ולהבדיל מזכרת נצח לימי יהרצהייט

  0527629249: 'לפרטים פנו למערכת בפלא
 )עלות הדפסה בלבד –ת זו לזיכוי הרבים תוכני(

 

 



 

 

  

  

  
  

  0527-629249: טלפון מערכת
  51388מיקוד ב  "ב 5קלישר ' רח: כתובת המשרד

   walla.com@OR�M12: ל"דוא
  ומודעות, תגובות, הערותניתן לשלוח 

  !אי�  לטלטל בשבת במקו
  שאי�  ערוב

  ל"כל הזכויות שמורות למו© 
  לצלם ללא רשותואין להעתיק לשכפל 

  ד"בס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

      

 

  
  

  
  הודו –ין 'הבטאון לקהילת יוצאי קוצ          

                    

 יוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקייוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקייוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקייוצא לאור לכבוד הצדיק המקובל האלוקי             

        אאאא""""זיעזיעזיעזיע    לללל""""הרב נחמיה מוטא זצוקהרב נחמיה מוטא זצוקהרב נחמיה מוטא זצוקהרב נחמיה מוטא זצוק                                                                                
        

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ג רבי יעקב יעקבג רבי יעקב יעקבג רבי יעקב יעקבג רבי יעקב יעקב""""מורנו ורבנו הרהמורנו ורבנו הרהמורנו ורבנו הרהמורנו ורבנו הרהבנשיאות בנשיאות בנשיאות בנשיאות                         
        """"תעוזתעוזתעוזתעוז""""רב הקהילה  ומרא דאתרא של מושב רב הקהילה  ומרא דאתרא של מושב רב הקהילה  ומרא דאתרא של מושב רב הקהילה  ומרא דאתרא של מושב                                                             

 

     22229999        'מס ןגליו  

   !קוראים יקרים
  

והיא שעמדה לאבותינו שבכל דור "

ודור עומדים עלינו לכלותינו 

אחים , אכן. "ה מצילנו מידם"והקב

בכל מקום וזמן צוררי , יקרים

אך בורא , היהודים עומדים עלינו

, העולם ברוב רחמיו מצילנו מידם

עת צרה היא , על כן לעת הזאת

עלינו לשנס מותנינו ולקחת , ליעקב

זוהי , את אומנות אבותינו בידינו

בכל כוחנו ' להתפלל לה, התפילה

, להעביר את רוע מחשבות שונאינו

, משיחנו במהרהולזכות לביאת 

בעלון הנוכחי המשכנו את המסורת 

אנו , על תיאור חיי הקהילה בעבר

מקווים כי נוכל להמשיך בהוצאת 

, העלון למרות חוסר המשאבים

ובטוחים אנו כי בורא העולם 

ישלח שליח נאמן לתמוך במפעל 

הגדול והנשגב הזה של שימור 

ואליכם , פוח מורשת האבותיוט

עשייה אישים אקרא לקחת חבל ב

ובשליחת , בהחזקת העלון, הברוכה

, מאמרים על חזני ורבני הקהילה

לשאלת . נעשה ונצליח' ובשם ה

הרבים הננו להודיע כי ספר 

המנהגים נשלח לסידור ועימוד 

ויופיע בקרוב על כן נתאזר 

ר "ויה, בסבלנות להופעתו הברוכה

שייתקיים בנו תפילת המפייט 

ה יגאלנו בנסים גדולים "שהקב

  .אמן, ם ההם ובזמן הזהבימי
  

  אריה –שלכם 

  

  !המלמד מארנאקולאם
  ל"יעקב חי קלינגל זצ' לדמותו של הסבא ר

 .א.נעמה מגישה הנכדה 

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

,  לימד את ילדי הקהילההוא , ין'הקהילה בקוצ זקנימהיה  ל"ז יעקב חי קלינגל' רסבא 
צ היו "ואחה, פר הרגיליםהילדים לומדים בבתי הסבשעות הבוקר היו  .המשפחה והשכנים

לפי ,ת קבוצותויושבים ללמוד קבוצו ,סביב לשולחן הארוך בבית הכנסתמתאספים 
  .16-17ועד  3-4החל מגיל  ,הגילאים

בזכות העברית  .וטעמים בפרשת השבוע, ריאת התורהק, סבא היה מלמד עברית
 ותקופה, סבא לימד גם מבוגרים .תה הקליטה בארץ קלה ומהירה יותרהי, שלימד

, 12גם בנות למדו אצלו תורה ועברית עד גיל  .מסויימת אף היה חזן בבית הכנסת
  ).צניעותההבנות מביתן מפאת  תצאוויהיו לא  12חר גיל לא(

  .עם המנגינות המיוחדות. לפני כל חג לימד את המנהגים והשירים הקשורים לאותו חג
. השפה העברית בפיו הייתה מאד מיוחדת. דיבר עברית תנכית רהוטה ,יעקב 'ר, סבא

או שהיה  "?איה אחיך: "היה שואל? לדוגמא כאשר היה מתכוון לשאול היכן אחים שלך
היה נוהג  לרשום בפנקס מיוחד את תאריכי ל "סבא ז. "?התבוא ללמוד בביתי: "אומר

הוכרו מבחינה משפטית בבית אלו אף רשימות , הלידה המדוייקים של הילדים והנכדים
ולא היה מוכן , ורהקלה כבחמ, הקפיד מאוד על קיום המצוותל "זסבא  .המשפט בארץ

 ,בזכותו ובזכות יתר מנהיגי הקהילה שהקפידו לשמר את המסורת .להתפשר על כך
מים  ושמרה על יהדותה דורות של, נשארה הקהילה מאוחדת, המנהגים והמצוות

  .שאיתם חיו בשלום, וכך נמנעה התבוללות בין הגויים, באמונה שלמה ובתמימות גמורה
 ,ושלים והיה המתווךליר 1962ין בשנת 'עלה לארץ  עם אחרוני העולים מקוצל "זסבא 

  .משכנע בין הקהילה ומוסדות השונים שקלטו את העולים בירושליםההמסביר ו
שהמשכנו את , מד את הנוער ובעיקר אותנו הנכדיםהמשיך ללל "זגם בארץ סבא 
תמיד היה . ין וכל יום ושבת היינו לומדים בענייני הלכה ופרשת השבוע'המסורת מקוצ

המראה הזכור לכל הנכדים הוא של סבא  .קשבת לכל זור לכל אחד והיה אוזןמוכן לע
קורא , עט לדבר ולאכולממ, בספרים תמיד היה מוקף ,ששקוע כולו בלימוד תורהל "ז

ל נתבקש "זסבא  .עד היוםהתעמק גם בספרי הזוהר ששמורים עמנו הוא , ולומד המון
 ל ולאה"באותה שבת שתי בנותיו יקירה ז ,"בהעלותך"ש פרשת "במוצ לבית עולמו

ל "זיעקב ' רלסבא . ש מתעוז"היו אמורות להגיע במוצ, שתחיה חיים טובים וארוכים
עם ראש צלול עד יומו לא היו בעיות בריאותיות והיה ', ברוך ה, שהיה בגיל מופלג

ואחרי ששמע את ? "מה השעה" :וּ בּ היה שואל את הנכד בָּ ,  באותה שבת. האחרון
כך עברה כל , ד  לא הבין מה משמעות דבריווהנכ". יש עוד זמן: "היה עונה, התשובה
סבא ". יש עוד זמן: "היה עונה, ואחרי שמיעת התשובה? אל מה השעהוסבא שכשהשבת 

אכל את כל הסעודות והייתה שבת רגועה לכל בני ו, עשה את הקידושים בשבתל "ז
. הבדלהה רוך אתערבית ולעתפילת ביקש להתפלל ל "זש סבא "במוצ. המשפחה
עצם , שם את ראשו על המיטה, נפרד מהןהוא , לל והבדיל הגיעו בנותיוהתפלאחר ש

כמו כן יש לציין שבאותו מוצאי שבת  !ממש מיתת נשיקה. הלך לעולמוכך את עיניו ו
, סביבה ומי מרחוק כדי להיפרד ממנומי מה, צו ובאו לביתנו רבים מבני הקהילההתקב

במיוחד הנכד , בדרכו שתדלים להמשיךניו מנכדיו וני .בטרם החזיר נשמתו לבורא עולם
ת הספר בבי, פרשת שבוע, משניות , ך"אשר  מלמד תנ, מאלון מורהו "הימנחם ציון 

כאשר הילדים מגיעים , במסגרת של תלמוד תורה צ"ואחה ,היסודי בישוב כמחנך כיתה
 כפי שהגיעו הילדים בקוצין ללמוד אצל סבא,  ללימודים אלו מאהבה  ומרצונם החופשי

  .ה.ב.צ.נ.ת .ד"ט בסיון  תשל"ביע "ונלב, ט"נולד בשנת תרמל "זא סב. ל"ז



 

 
             

   ין'ערוך מתוך ספר המנהגים ליוצאי קוצ   
  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא  מורינו מאת  

  קריאת מגילת אנטיוכוס ,הלכות חנוכה כללי, הקדמה: נושאים נוספים בשער זה
  הדלקת הנרות והתפילה בבית הכנסת, סדר הדלקת הנרות, דיני הדלקת הנרות

  ..ועוד ועוד, ליל שבת חנוכה, תפילת שחרית, טקס שריפת בגריס בימי החנוכה, ל"רבי נחמיה מוטא זצוק הילולת הצדיק - ורודה'הצ
  

 יון ותמלכ הבזמן בית המקדש השני גזר -?"מאי חנוכה" -הקדמה
, ועמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה, גזרות על ישראל הרשעה

ונכנסו ,  ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצוות, ולבטל אותם מדתם
והיה צר מאד לישראל , להיכל בית המקדש ופרצו בו פרצות

וגברו עליהם בני , והצילם מידם, ה"עד שריחם עליהם הקב, מפניהם
, והושיעו את ישראל מידם,  והרגום, החשמונאים הכהנים הגדולים

נכנסו , וכשגברו החשמונאים על היונים.  והעמידו מלך מן הכהנים
ולא מצאו , ק את המנורה הטהורהורצו להדלי, לבית המקדש

אלא פך אחד של שמן טהור שהיה בו כדי להדליק את 
ונעשה בו נס והדליקו ממנו , המנורה יום  אחד בלבד

עד שכתשו זיתים ועשו מהם שמן , שמונה ימים
ה "כ, ואותו היום שבו נמצא פך השמן. טהור

ולכן תקנו חכמים שהיו , לחודש כסלו היה
, ימים הללו תשמונ אתבאותו הדור לעשות 

ומדליקים בהם נרות בכל , ושמחה ימי הלל
כדי , לילה משמונת הלילות על פתחי הבתים

של  וימים הללו נקראים חנוכה. לפרסם הנס
י שבת "עפ.  (ה לחודש מאויביהם"שם שחנו בכ

  ).ג-א' חנוכה ה' ג  מהל"ם פ"רמב, א"כ
צריך להדר בהדלקת  )א -כללי -חנוכה הלכות
, ה"משום פרסום הנס והודאה להקב, נוכהנרות ח

 )ב .)1ובזכות ההידור זוכים לבנים תלמידי חכמים
מ "ס 80 - ל 30צריך להניח את הנרות בגובה שבין 

ואם הניח מעל גובה זה יוצאים בדיעבד , מקרקע הבית
אפשר לכתחילה להניח את הנרות ולהדליק מעל  )ג. ידי חובה
כדי לפרסם , וברים ושביםאם רואים אותם הרבה ע, ל"גובה הנ

יכולים להניח הנרות בחלון אפילו , הגרים בבנין קומות )ד.  הנס
כשפרסום הנס הוא לדיירים בקומות הגבוהות , ל"מעל גובה הנ

, ואם הדיירים הסמוכים אינם רואים את נרותיו, בבניינים הסמוכים
 )ה.  'עדיף להניח את החנוכיה בתוך הבית בגובה שמצוין בסעיף ב

או מבנו שהגיע , יבקש מאשתו, ם אדם יודע שיגיע מאוחר בלילהא
אין  )ו. )2ויצא ידי חובה בהדלקתם, שידליקו את הנרות, למצוות

אלא , אירועים שוניםלברך על הדלקת נרות חנוכה שמדליקים ב
אסור להשתמש לאור הנרות לשום  )ז. אם כן מתפללים שם ערבית

שלא : והטעם, לימוד תורהכגון , אפילו תשמיש של קדושה, צורך
לאור נרות " מאורי האש"ים ואין מברכ, יהיו מצוות בזויות עליו

ואין , בחג זה נוהגים כל מנהגי האבילות הנוהגים כל השנה )ח. אלו
אין מספידים נפטרים בימי אולם  )ט. חנוכה דוחה דיני אבילות

                                                 

ופרש , "הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים:) "כג(כתוב בגמרא בשבת  ) 1
י נר מצוה של שבת "כי ע, "כי נר מצוה ותורה אור: "משום שכתוב: ל"י ז"רש

' חנוכה סי' ע הל"שו(והובאו דבריו אלו בבית יוסף , וחנוכה בא אור התורה
  .)א"סק, א"תרע
, משום שאף הנשים היו באותו הנס, )ג"ה ס"סימן תרע(ע "כך פסק מרן השו )2

וגם התשועה , שניצלו מהגזירה שכל בתולה שנישאת תיבעל תחילה להגמון
י יהודית בתו של יוחנן כהן גדול שחתכה את ראשו של ראש "נעשתה ע

 ").היו באותו הנס"ה "י ד"וברש, א"ג ע"דף כ(ומקורו במסכת שבת , הצוררים

 

 

ואין עושים , ואין אומרים צידוק הדין, חוץ מתלמיד חכם, חנוכה
 .וקוראים רק שלוש קינות, הקפות לנפטרים בימי החנוכה

, עדיף שאחד מבני הבית שאינו אבל, ביום ראשון של חנוכה )י
יכול , ואם אין אחר שידליק, יברך את שלושת הברכות וידליק

אונן שעדיין  )יא .ולהדליק" שהחיינו"ברכת את האבל לברך כולל 
אדם אלא , קת הנרותלא יברך בחנוכה על הדל, לא קברו את מתו
אין עולים  )יב. ידליק ללא ברכה, ואם אין אחר, אחר יברך וידליק

אך אפשר , בחנוכה לבית העלמין אפילו לצורך אזכרה
אם חל יום השביעי  אולם, להקדים ולעלות לפני חנוכה

ן 'בקוצי )יג.   עולים לאחר חנוכה, לאבילות בחנוכה
, "יבוןסב"או לשחק ב, לא נהגו לאכול סופגניות

זכר לנס , ובארץ התפשט המנהג לאכול סופגניות
 .)3"סביבון"ולשחק ב, המנורה שנעשה בשמן

מעוז "לשיר בזמן ההדלקה כמו כן נוהגים כיום 
במקום סופגניות  אכלו  )יד". צור ישועתי

 :ן עוגיות מטוגנות בשמן הנקראים'בקוצי
קריאת    )."שמן" :בלשוננו-"היני"( )4האפםיני

או , בשבת של חנוכה )א -מגילת אנטיוכוס
קוראים בבית הכנסת לפני , שבת לפני חנוכה

. )5"מגילת אנטיוכוס"הוצאת ספר תורה את 
 גם). שפת המקום(ומתרגמים אותה למלבארית 

זכות קריאת  )ב. הילדים השתתפו בתרגום המגילה
היום לא נוהגים  )ג .המגילה ותרגומה היו נמכרים

והציבור , אלא החזן קורא בקול, קריאתהלמכור את 
 )ד .)היום לא נוהגים לקרא את התרגום(מקשיבים לקריאה 

. מצויה אצל בני העדה בכתב יד הנמסר מאב לבןהייתה המגילה 
בתי הכנסת של  מרביתב כיום מגילה זו נדפסה בחוברת המצויה(

  }..לפרק זה יש המשך נרחב אך מפאת חוסר המקום קיצרנו{). העדה
                                                 

ם היות ובשעה שגזרה מלכות יון הרשעה בחנוכה משחקים הילדים בסביבוני ) 3
וכאשר , בכל זאת למדו הילדים מתוך מסירות נפש במחבוא, שלא ללמוד תורה

ומשחקים , הילדים היו מחביאים את ספרי התורה, היו מגיעים הקלגסים של יוון
והטעם לזה שמסובבים את הסביבון מלמעלה ואילו בפורים . בסביבונים

כי , "קרבן עני"א בספר טעמי המנהגים בשם מוב, מסובבים הרעשן מלמטה
, היות ועם ישראל לא עשה תשובה ברובו, בחנוכה הייתה התעוררות מלמעלה

לכן , יתברך ברחמיו המרובים ריחם על עמו ועשה להם ניסים ונפלאות' רק ה
אולם בפורים עם ישראל עשה , אוחזים הסביבון מלמעלה ומסובבים אותו

לכן , והייתה התעוררות מלמטה, פר יוצע לרביםושק וא, תשובה שגזרו צום
  .אוחזים הרעשן מלמטה

על כן , היות והנייהאפם עשויים מבצק שמטוגן בשמן, טעם אכילת הנייהאפם ) 4
  .אכלוהו בחנוכה לזכר נס פח השמן

ומתחילה ( הכתובה ארמית, "בני חשמונאי"מגילה זו נקראת גם מגילת  )5
י זקני בית "חוברה ע, "הלכות גדולות"ת בעל לדע"). כל דיני חנוכה": במילים

המגילה לא . י החשמונאים בני מתתיהו"ע, ג"ולדעת רס, שמאי ובית הלל
ערב שפת ג תירגם את המגילה ל"רס. ך"נקבעה בין כתבי הקודש של התנ

המגילה נזכרת פעמים  רבות בפי . לשון הקודשוחכמים אחרים תרגמוה ל
. ך"ם כללו אותה בסוף כתבי היד של התנומספר פעמים ג, מחברים קדמונים

באיטליה ובתימן נהגו לקרוא בה בציבור בשבת , בקהילות שונות בצפון אפריקה
, כנסת של הקהילה שלא קוראים את המגילההבבתי . חנוכה לאחר ההפטרה

או , ולהנהיג את קריאת המגילה בשבת חנוכה, רצוי מאד להחזיר עטרה ליושנה
  .     בשבת לפני חנוכה

 מרכז מורשת נבטים, מירה אליה: צילום

  
  

 ?"הנותן לנו תשועה: "בשבת חנוכה את הפיוט למה שרים )1
 ?בחג השבועות" יחדו גדודי"מדוע נוהגים לשיר הפיוט  )2
 ?מדוע נהגו לעמוד בעשרת הדברות )3

 !ספר המנהגים הגדול זו התשובה שלך לדורות הבאים

  תשובה אחת –שאלות  שלוש
בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב  

  22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 
   והכלה רישום לנישואין והדרכת החתן
  ושאלות בעניני הלכה 

  .בית הרב  02 – 9911655

 בית ההוראהבית ההוראהבית ההוראהבית ההוראה
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  ל"מר סמי שמואל חלגואה ז         
  מחזני העדה וראש הקהילה          
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  .תעוז, גיא חלגואה: ורך ומגישע                  
  

  
  
  
  
  
  

הלך לעולמו שמואל , ט"ח אלול תשס"כ, ערב ראש השנה
, ין'קוצ, ארי'בביתו אשר במטאנצ 78חלגואה בגיל ) סמי(

סמי או כפי שקראו לו כולם כולל הגויים ופרנסי   .הודו
היה בלמעלה מעשרים השנים ) uncle Sammy(ד סמי דוֹ   העיר

, כולהין ולמעשה בקראלה 'האחרונות ראש הקהילה היהודית בקוצ
ן אוֹ טָ וּ 'סמי היה גבאי וחזן בית הכנסת הפראדסי שברחוב ג, בנוסף

)(jew town בית כנסת זה נחשב לאחד . ין'ארי במחוז קוצ'מטאנצ
סמי ברוב חכמתו . מבתי הכנסת העתיקים הפעילים בעולם כיום

השכיל לשמר ולהעניק לבית הכנסת מעמד ייחודי ולהופכו לאחת 
לה ודרום הודו ולאתר ביקור מחייב מפנינות התיירות של קרא
ראש (בשנים האחרונות נשלחו בחגים . לתיירים מכל רחבי העולם

מהקונסוליה הישראלית במומבאי )  השנה ופסח
לביתו של סמי ) מצות ודברי מזון, יינות(מצרכים 

ומכל רחבי האזור היו מגיעים ומקבלים בשפע 
דבר פטירתו  .להעביר את החגים כהלכתם וכמנהגם

של סמי חלגואה סוקר בהרחבה בעיתונות המקומית 
ין ובקראלה ואף פורסם בעיתונות הודו 'בקוצ

בנם של חיים חלגואה ומרים קודר היה , סמי .הארצית
אח (בת סימה וסאטו קודר ', נשוי לקוויני קודר תחי

ראש וחזן , סאטו קודר היה איש נשוא פנים  )למרים
ינת קראלה הקהילה ודמות ידועה ומכובדת בכל מד

ואף שימש כשגריר של מדינות זרות כגון הולנד 
אלייאס , ל היה אח נוסף"למר סאטו קודר ז. ואחרות

ו חי היום בבנימינה עם "ובנו סמי קודר הי, ל"ז
 משפחתו ומרכז את פעילות הקהילה הקטנה שם

, ר דוד חלגואה"ד, לסמי וקוויני ישנו בן  ).כחמישה עשר אנשים(
  .ב"ם על משפחותיהם גרים בארהשניה, פיונה, ובת

זכיתי לחוג את ליל הסדר בבית המידות של , ו"בפסח שנת תשס
ין בגפי לציין שנה לפטירתו של אחי הבכור 'עת הגעתי לקוצ, סמי

שבת הגדול , בניסן' י- ב, ל המונצח בבית כנסת זה"ליאור ז
למותר לציין את ההתרגשות , בקריאת ההפטרה בבית הכנסת

התפילות בבית . בי והרגשת הכבוד שנסכה בקרביהרבה שאחזה 
החל בזמירות של שבת , הכנסת זהות בתוכנן ובסדרן לנהוג אצלנו

וחג דרך הקריאה בתורה וכלה בשירי הקולס המותאמים לכל 
חשוב לומר שעקב הצטמצמות האוכלוסייה היהודית . אירוע ועניין

תקיימות ארי בפרט תפילות מניין מ'ין רבתי בכלל ובמטאנצ'בקוצ
או /רק בשבתות ובמועדים בהם מגיעים היהודים מארנקולם ו

המאכלים המוגשים בשבתות . תיירים יהודים מישראל ומהעולם
..) וה ועודוַ לְ אוּ , לטֶ סְ פָּ . (ובחגים זהים אף הם לנהוג כאן בבתינו

לפני שנה  .האירוח בשבת ובחג היה ברוב עם והדר ומרגש מאוד
תי רות ובן דודי רועי וחגגנו עם הקהילה ין יחד עם אחו'שבתי לקוצ

לחגים אלו הגיעו מספר תיירים , את חג הסוכות ושמחת תורה
סמי  .מישראל ומהעולם וכן כמעט כל היהודים מארנקולאם

פשר המנהגים וסדר , בסבלנות אין קץ על תולדות הקהילה  סיפר
  על , בשמחת תורה בית הכנסת קושט באופן יוצא דופן . התפילה

רק (מנורות השמן הקבועות הודלקו , הקירות נפרסו כל הפרוכות 
וגולת הכותרת הן שרשראות פרחי היסמין שנתלו ) בשמחת תורה

בפתח בית הכנסת הוצבה . הריח העז הגיע למרחוק, בכל פינה
מנורה מיוחדת וגדולה אשר הובאה לפני שנים רבות מבית כנסת 

סדרן וגם לי ניתן ההקפות היו כ. אחר ואף היא הודלקה בשמן
ל השתייך "מר שמואל סמי חלגואה ז   "..להתחיל שיר"הכבוד 

י היהודים "כפי שכונו ע - זרים" (הפארדסים"לקהילת היהודים 
ברבות השנים התקיים דיון ער בין החוקרים .)  שקדמו להם בהודו

לדעתי ויכוח מיותר (על ראשוניות היהודים שהגיעו לדרום הודו 
ונים היסטוריים בעלי משקל זמנו שכן ישנם טיעוחסר תכלית שעבר 

מה המלך שהגיע לחופי במסעות של והחשוב שבהם מקורו
, א"הרב אליהו בירנבוים שליט .)ח.ג -.מלבאר

הקדיש חייו , רבה הראשי לשעבר של אורוגוואי
, למסע בין הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם

במאמריו שפרסם בארץ ובעולם כתב שהקהילה 
מהאגדתיות בקהילות "ין היא 'דית בקוצהיהו

ונתן דגש מיוחד על כל זרמי היהודים " ישראל
בשיחתי עמו חזר הרב .   שהגיעו להודו ולדרומה

על התפעלותו משמירת המסורת המפוארת של 
ה "בגיליונות  הבאים נביא בע. הקהילה כולה

מקורות נוספים ועדויות היסטוריות מגוונות 
 .היהודים בחבל מלבארומרתקות על קדמוניות 

הגיעו לדרום הודו " הפארדסים"חלקם של היהודים 
פורטוגל , לאחר גירוש ספרד מהולנד 15-במאה ה
. השפעות ניכרות לכך קיימות עד היום. וספרד

עדות וחוויה יוצאת דופן לכך הייתה לנו אך במוצאי שמחת תורה 
,  )וזתע(מבוגר המושב , ו"האחרון בביתו של מר אפרים סימון הי

זיכה אותנו בשירה , ו"אליהו מאיר הי' ר,  כאשר כבוד החזן הדגול
במילות השיר השפעה ברורה ,  "ימים רבים"מרגשת של הפיוט 

המופיע בספרי הקולס , לשיר זה. ומפורשת לתרבות ספרד
ביצועים ) קפו' עמ" שירות למועדים", ח'תי' עמ" ארשת שפתינו("

שמואל סמי המיוחדת של מר אכן דמותו  . רבים בשפת הלאדינו
ל ממשיכה ללוות את בני הקהילה הקטנה שנותרה "גואה זחל

. סיון לשמר את מורשת אבותינו וללכת בדרכםימתוך נ, במקום
אישיות כובשת , ל היה איש יוצא דופן"מר שמואל סמי חלגואה ז

.  בעל קורא וירא שמיים, בקיא בתורה, חכם ומשכיל, ומרתקת
חלקי על שזכיתי להכירו באופן אישי ועל זכות גדולה נפלה ב

ך שנרקם בינינו קשר עז ואמיץ אשר ממשיך ללוותני ומתווה לי דר
תנחומים למשפחת חלגואה  אסיים במשלוח. בשימור דרכי האבות

ובתקווה שנשכיל ללכת ! אמן, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים
לנו  בדרך אותה הנחילו לנו מנהיגי הקהילה ונמשיך בדרך המסורה

  .גיא חלגואה                                                              . מדור לדור
   052-2408782. הערות והארות, אשמח לתגובות

mguyhallegua@gmail.co    
  

ב

  רארוּ פָּ ב רחוב

 רות חלגואה: צילום, ט "שמחת תורה תשס

 ח.ר: צילום, מנורת בית הכנסת 

Written in memory of  Sammy Hallegua 
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     22229999        'מס ןגליו  

   !קוראים יקרים
  

והיא שעמדה לאבותינו שבכל דור "

ודור עומדים עלינו לכלותינו 

אחים , אכן. "ה מצילנו מידם"והקב

בכל מקום וזמן צוררי , יקרים

אך בורא , היהודים עומדים עלינו

, העולם ברוב רחמיו מצילנו מידם

עת צרה היא , על כן לעת הזאת

עלינו לשנס מותנינו ולקחת , ליעקב

זוהי , את אומנות אבותינו בידינו

בכל כוחנו ' להתפלל לה, התפילה

, להעביר את רוע מחשבות שונאינו

, משיחנו במהרהולזכות לביאת 

בעלון הנוכחי המשכנו את המסורת 

אנו , על תיאור חיי הקהילה בעבר

מקווים כי נוכל להמשיך בהוצאת 

, העלון למרות חוסר המשאבים

ובטוחים אנו כי בורא העולם 

ישלח שליח נאמן לתמוך במפעל 

הגדול והנשגב הזה של שימור 

ואליכם , פוח מורשת האבותיוט

עשייה אישים אקרא לקחת חבל ב

ובשליחת , בהחזקת העלון, הברוכה

, מאמרים על חזני ורבני הקהילה

לשאלת . נעשה ונצליח' ובשם ה

הרבים הננו להודיע כי ספר 

המנהגים נשלח לסידור ועימוד 

ויופיע בקרוב על כן נתאזר 

ר "ויה, בסבלנות להופעתו הברוכה

שייתקיים בנו תפילת המפייט 

ה יגאלנו בנסים גדולים "שהקב

  .אמן, ם ההם ובזמן הזהבימי
  

  אריה –שלכם 

  

  !המלמד מארנאקולאם
  ל"יעקב חי קלינגל זצ' לדמותו של הסבא ר

 .א.נעמה מגישה הנכדה 

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

,  לימד את ילדי הקהילההוא , ין'הקהילה בקוצ זקנימהיה  ל"ז יעקב חי קלינגל' רסבא 
צ היו "ואחה, פר הרגיליםהילדים לומדים בבתי הסבשעות הבוקר היו  .המשפחה והשכנים

לפי ,ת קבוצותויושבים ללמוד קבוצו ,סביב לשולחן הארוך בבית הכנסתמתאספים 
  .16-17ועד  3-4החל מגיל  ,הגילאים

בזכות העברית  .וטעמים בפרשת השבוע, ריאת התורהק, סבא היה מלמד עברית
 ותקופה, סבא לימד גם מבוגרים .תה הקליטה בארץ קלה ומהירה יותרהי, שלימד

, 12גם בנות למדו אצלו תורה ועברית עד גיל  .מסויימת אף היה חזן בבית הכנסת
  ).צניעותההבנות מביתן מפאת  תצאוויהיו לא  12חר גיל לא(

  .עם המנגינות המיוחדות. לפני כל חג לימד את המנהגים והשירים הקשורים לאותו חג
. השפה העברית בפיו הייתה מאד מיוחדת. דיבר עברית תנכית רהוטה ,יעקב 'ר, סבא

או שהיה  "?איה אחיך: "היה שואל? לדוגמא כאשר היה מתכוון לשאול היכן אחים שלך
היה נוהג  לרשום בפנקס מיוחד את תאריכי ל "סבא ז. "?התבוא ללמוד בביתי: "אומר

הוכרו מבחינה משפטית בבית אלו אף רשימות , הלידה המדוייקים של הילדים והנכדים
ולא היה מוכן , ורהקלה כבחמ, הקפיד מאוד על קיום המצוותל "זסבא  .המשפט בארץ

 ,בזכותו ובזכות יתר מנהיגי הקהילה שהקפידו לשמר את המסורת .להתפשר על כך
מים  ושמרה על יהדותה דורות של, נשארה הקהילה מאוחדת, המנהגים והמצוות

  .שאיתם חיו בשלום, וכך נמנעה התבוללות בין הגויים, באמונה שלמה ובתמימות גמורה
 ,ושלים והיה המתווךליר 1962ין בשנת 'עלה לארץ  עם אחרוני העולים מקוצל "זסבא 

  .משכנע בין הקהילה ומוסדות השונים שקלטו את העולים בירושליםההמסביר ו
שהמשכנו את , מד את הנוער ובעיקר אותנו הנכדיםהמשיך ללל "זגם בארץ סבא 
תמיד היה . ין וכל יום ושבת היינו לומדים בענייני הלכה ופרשת השבוע'המסורת מקוצ

המראה הזכור לכל הנכדים הוא של סבא  .קשבת לכל זור לכל אחד והיה אוזןמוכן לע
קורא , עט לדבר ולאכולממ, בספרים תמיד היה מוקף ,ששקוע כולו בלימוד תורהל "ז

ל נתבקש "זסבא  .עד היוםהתעמק גם בספרי הזוהר ששמורים עמנו הוא , ולומד המון
 ל ולאה"באותה שבת שתי בנותיו יקירה ז ,"בהעלותך"ש פרשת "במוצ לבית עולמו

ל "זיעקב ' רלסבא . ש מתעוז"היו אמורות להגיע במוצ, שתחיה חיים טובים וארוכים
עם ראש צלול עד יומו לא היו בעיות בריאותיות והיה ', ברוך ה, שהיה בגיל מופלג

ואחרי ששמע את ? "מה השעה" :וּ בּ היה שואל את הנכד בָּ ,  באותה שבת. האחרון
כך עברה כל , ד  לא הבין מה משמעות דבריווהנכ". יש עוד זמן: "היה עונה, התשובה
סבא ". יש עוד זמן: "היה עונה, ואחרי שמיעת התשובה? אל מה השעהוסבא שכשהשבת 

אכל את כל הסעודות והייתה שבת רגועה לכל בני ו, עשה את הקידושים בשבתל "ז
. הבדלהה רוך אתערבית ולעתפילת ביקש להתפלל ל "זש סבא "במוצ. המשפחה
עצם , שם את ראשו על המיטה, נפרד מהןהוא , לל והבדיל הגיעו בנותיוהתפלאחר ש

כמו כן יש לציין שבאותו מוצאי שבת  !ממש מיתת נשיקה. הלך לעולמוכך את עיניו ו
, סביבה ומי מרחוק כדי להיפרד ממנומי מה, צו ובאו לביתנו רבים מבני הקהילההתקב

במיוחד הנכד , בדרכו שתדלים להמשיךניו מנכדיו וני .בטרם החזיר נשמתו לבורא עולם
ת הספר בבי, פרשת שבוע, משניות , ך"אשר  מלמד תנ, מאלון מורהו "הימנחם ציון 

כאשר הילדים מגיעים , במסגרת של תלמוד תורה צ"ואחה ,היסודי בישוב כמחנך כיתה
 כפי שהגיעו הילדים בקוצין ללמוד אצל סבא,  ללימודים אלו מאהבה  ומרצונם החופשי

  .ה.ב.צ.נ.ת .ד"ט בסיון  תשל"ביע "ונלב, ט"נולד בשנת תרמל "זא סב. ל"ז



 

 
             

   ין'ערוך מתוך ספר המנהגים ליוצאי קוצ   
  א"ורב הקהילה שליטהמרא דאתרא  מורינו מאת  

  קריאת מגילת אנטיוכוס ,הלכות חנוכה כללי, הקדמה: נושאים נוספים בשער זה
  הדלקת הנרות והתפילה בבית הכנסת, סדר הדלקת הנרות, דיני הדלקת הנרות

  ..ועוד ועוד, ליל שבת חנוכה, תפילת שחרית, טקס שריפת בגריס בימי החנוכה, ל"רבי נחמיה מוטא זצוק הילולת הצדיק - ורודה'הצ
  

 יון ותמלכ הבזמן בית המקדש השני גזר -?"מאי חנוכה" -הקדמה
, ועמדו עליהם להשכיחם מצוות התורה, גזרות על ישראל הרשעה

ונכנסו ,  ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצוות, ולבטל אותם מדתם
והיה צר מאד לישראל , להיכל בית המקדש ופרצו בו פרצות

וגברו עליהם בני , והצילם מידם, ה"עד שריחם עליהם הקב, מפניהם
, והושיעו את ישראל מידם,  והרגום, החשמונאים הכהנים הגדולים

נכנסו , וכשגברו החשמונאים על היונים.  והעמידו מלך מן הכהנים
ולא מצאו , ק את המנורה הטהורהורצו להדלי, לבית המקדש

אלא פך אחד של שמן טהור שהיה בו כדי להדליק את 
ונעשה בו נס והדליקו ממנו , המנורה יום  אחד בלבד

עד שכתשו זיתים ועשו מהם שמן , שמונה ימים
ה "כ, ואותו היום שבו נמצא פך השמן. טהור

ולכן תקנו חכמים שהיו , לחודש כסלו היה
, ימים הללו תשמונ אתבאותו הדור לעשות 

ומדליקים בהם נרות בכל , ושמחה ימי הלל
כדי , לילה משמונת הלילות על פתחי הבתים

של  וימים הללו נקראים חנוכה. לפרסם הנס
י שבת "עפ.  (ה לחודש מאויביהם"שם שחנו בכ

  ).ג-א' חנוכה ה' ג  מהל"ם פ"רמב, א"כ
צריך להדר בהדלקת  )א -כללי -חנוכה הלכות
, ה"משום פרסום הנס והודאה להקב, נוכהנרות ח

 )ב .)1ובזכות ההידור זוכים לבנים תלמידי חכמים
מ "ס 80 - ל 30צריך להניח את הנרות בגובה שבין 

ואם הניח מעל גובה זה יוצאים בדיעבד , מקרקע הבית
אפשר לכתחילה להניח את הנרות ולהדליק מעל  )ג. ידי חובה
כדי לפרסם , וברים ושביםאם רואים אותם הרבה ע, ל"גובה הנ

יכולים להניח הנרות בחלון אפילו , הגרים בבנין קומות )ד.  הנס
כשפרסום הנס הוא לדיירים בקומות הגבוהות , ל"מעל גובה הנ

, ואם הדיירים הסמוכים אינם רואים את נרותיו, בבניינים הסמוכים
 )ה.  'עדיף להניח את החנוכיה בתוך הבית בגובה שמצוין בסעיף ב

או מבנו שהגיע , יבקש מאשתו, ם אדם יודע שיגיע מאוחר בלילהא
אין  )ו. )2ויצא ידי חובה בהדלקתם, שידליקו את הנרות, למצוות

אלא , אירועים שוניםלברך על הדלקת נרות חנוכה שמדליקים ב
אסור להשתמש לאור הנרות לשום  )ז. אם כן מתפללים שם ערבית

שלא : והטעם, לימוד תורהכגון , אפילו תשמיש של קדושה, צורך
לאור נרות " מאורי האש"ים ואין מברכ, יהיו מצוות בזויות עליו

ואין , בחג זה נוהגים כל מנהגי האבילות הנוהגים כל השנה )ח. אלו
אין מספידים נפטרים בימי אולם  )ט. חנוכה דוחה דיני אבילות

                                                 

ופרש , "הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים:) "כג(כתוב בגמרא בשבת  ) 1
י נר מצוה של שבת "כי ע, "כי נר מצוה ותורה אור: "משום שכתוב: ל"י ז"רש

' חנוכה סי' ע הל"שו(והובאו דבריו אלו בבית יוסף , וחנוכה בא אור התורה
  .)א"סק, א"תרע
, משום שאף הנשים היו באותו הנס, )ג"ה ס"סימן תרע(ע "כך פסק מרן השו )2

וגם התשועה , שניצלו מהגזירה שכל בתולה שנישאת תיבעל תחילה להגמון
י יהודית בתו של יוחנן כהן גדול שחתכה את ראשו של ראש "נעשתה ע

 ").היו באותו הנס"ה "י ד"וברש, א"ג ע"דף כ(ומקורו במסכת שבת , הצוררים

 

 

ואין עושים , ואין אומרים צידוק הדין, חוץ מתלמיד חכם, חנוכה
 .וקוראים רק שלוש קינות, הקפות לנפטרים בימי החנוכה

, עדיף שאחד מבני הבית שאינו אבל, ביום ראשון של חנוכה )י
יכול , ואם אין אחר שידליק, יברך את שלושת הברכות וידליק

אונן שעדיין  )יא .ולהדליק" שהחיינו"ברכת את האבל לברך כולל 
אדם אלא , קת הנרותלא יברך בחנוכה על הדל, לא קברו את מתו
אין עולים  )יב. ידליק ללא ברכה, ואם אין אחר, אחר יברך וידליק

אך אפשר , בחנוכה לבית העלמין אפילו לצורך אזכרה
אם חל יום השביעי  אולם, להקדים ולעלות לפני חנוכה

ן 'בקוצי )יג.   עולים לאחר חנוכה, לאבילות בחנוכה
, "יבוןסב"או לשחק ב, לא נהגו לאכול סופגניות

זכר לנס , ובארץ התפשט המנהג לאכול סופגניות
 .)3"סביבון"ולשחק ב, המנורה שנעשה בשמן

מעוז "לשיר בזמן ההדלקה כמו כן נוהגים כיום 
במקום סופגניות  אכלו  )יד". צור ישועתי

 :ן עוגיות מטוגנות בשמן הנקראים'בקוצי
קריאת    )."שמן" :בלשוננו-"היני"( )4האפםיני

או , בשבת של חנוכה )א -מגילת אנטיוכוס
קוראים בבית הכנסת לפני , שבת לפני חנוכה

. )5"מגילת אנטיוכוס"הוצאת ספר תורה את 
 גם). שפת המקום(ומתרגמים אותה למלבארית 

זכות קריאת  )ב. הילדים השתתפו בתרגום המגילה
היום לא נוהגים  )ג .המגילה ותרגומה היו נמכרים

והציבור , אלא החזן קורא בקול, קריאתהלמכור את 
 )ד .)היום לא נוהגים לקרא את התרגום(מקשיבים לקריאה 

. מצויה אצל בני העדה בכתב יד הנמסר מאב לבןהייתה המגילה 
בתי הכנסת של  מרביתב כיום מגילה זו נדפסה בחוברת המצויה(

  }..לפרק זה יש המשך נרחב אך מפאת חוסר המקום קיצרנו{). העדה
                                                 

ם היות ובשעה שגזרה מלכות יון הרשעה בחנוכה משחקים הילדים בסביבוני ) 3
וכאשר , בכל זאת למדו הילדים מתוך מסירות נפש במחבוא, שלא ללמוד תורה

ומשחקים , הילדים היו מחביאים את ספרי התורה, היו מגיעים הקלגסים של יוון
והטעם לזה שמסובבים את הסביבון מלמעלה ואילו בפורים . בסביבונים

כי , "קרבן עני"א בספר טעמי המנהגים בשם מוב, מסובבים הרעשן מלמטה
, היות ועם ישראל לא עשה תשובה ברובו, בחנוכה הייתה התעוררות מלמעלה

לכן , יתברך ברחמיו המרובים ריחם על עמו ועשה להם ניסים ונפלאות' רק ה
אולם בפורים עם ישראל עשה , אוחזים הסביבון מלמעלה ומסובבים אותו

לכן , והייתה התעוררות מלמטה, פר יוצע לרביםושק וא, תשובה שגזרו צום
  .אוחזים הרעשן מלמטה

על כן , היות והנייהאפם עשויים מבצק שמטוגן בשמן, טעם אכילת הנייהאפם ) 4
  .אכלוהו בחנוכה לזכר נס פח השמן

ומתחילה ( הכתובה ארמית, "בני חשמונאי"מגילה זו נקראת גם מגילת  )5
י זקני בית "חוברה ע, "הלכות גדולות"ת בעל לדע"). כל דיני חנוכה": במילים

המגילה לא . י החשמונאים בני מתתיהו"ע, ג"ולדעת רס, שמאי ובית הלל
ערב שפת ג תירגם את המגילה ל"רס. ך"נקבעה בין כתבי הקודש של התנ

המגילה נזכרת פעמים  רבות בפי . לשון הקודשוחכמים אחרים תרגמוה ל
. ך"ם כללו אותה בסוף כתבי היד של התנומספר פעמים ג, מחברים קדמונים

באיטליה ובתימן נהגו לקרוא בה בציבור בשבת , בקהילות שונות בצפון אפריקה
, כנסת של הקהילה שלא קוראים את המגילההבבתי . חנוכה לאחר ההפטרה

או , ולהנהיג את קריאת המגילה בשבת חנוכה, רצוי מאד להחזיר עטרה ליושנה
  .     בשבת לפני חנוכה

 מרכז מורשת נבטים, מירה אליה: צילום

  
  

 ?"הנותן לנו תשועה: "בשבת חנוכה את הפיוט למה שרים )1
 ?בחג השבועות" יחדו גדודי"מדוע נוהגים לשיר הפיוט  )2
 ?מדוע נהגו לעמוד בעשרת הדברות )3

 !ספר המנהגים הגדול זו התשובה שלך לדורות הבאים

  תשובה אחת –שאלות  שלוש
בית ההוראה ושאלות בהלכה פתוחים לקהל הרחב  

  22.30 – 21.00מידי יום בין השעות 
   והכלה רישום לנישואין והדרכת החתן
  ושאלות בעניני הלכה 

  .בית הרב  02 – 9911655

 בית ההוראהבית ההוראהבית ההוראהבית ההוראה



 

  

  קווים לדמותו של                  
  ל"מר סמי שמואל חלגואה ז         
  מחזני העדה וראש הקהילה          
  .ין'שבקוצ" פארדסי"ס "בביהכנ        

    

  הזכויות שמורות©                                       
  

  .תעוז, גיא חלגואה: ורך ומגישע                  
  

  
  
  
  
  
  

הלך לעולמו שמואל , ט"ח אלול תשס"כ, ערב ראש השנה
, ין'קוצ, ארי'בביתו אשר במטאנצ 78חלגואה בגיל ) סמי(

סמי או כפי שקראו לו כולם כולל הגויים ופרנסי   .הודו
היה בלמעלה מעשרים השנים ) uncle Sammy(ד סמי דוֹ   העיר

, כולהין ולמעשה בקראלה 'האחרונות ראש הקהילה היהודית בקוצ
ן אוֹ טָ וּ 'סמי היה גבאי וחזן בית הכנסת הפראדסי שברחוב ג, בנוסף

)(jew town בית כנסת זה נחשב לאחד . ין'ארי במחוז קוצ'מטאנצ
סמי ברוב חכמתו . מבתי הכנסת העתיקים הפעילים בעולם כיום

השכיל לשמר ולהעניק לבית הכנסת מעמד ייחודי ולהופכו לאחת 
לה ודרום הודו ולאתר ביקור מחייב מפנינות התיירות של קרא
ראש (בשנים האחרונות נשלחו בחגים . לתיירים מכל רחבי העולם

מהקונסוליה הישראלית במומבאי )  השנה ופסח
לביתו של סמי ) מצות ודברי מזון, יינות(מצרכים 

ומכל רחבי האזור היו מגיעים ומקבלים בשפע 
דבר פטירתו  .להעביר את החגים כהלכתם וכמנהגם

של סמי חלגואה סוקר בהרחבה בעיתונות המקומית 
ין ובקראלה ואף פורסם בעיתונות הודו 'בקוצ

בנם של חיים חלגואה ומרים קודר היה , סמי .הארצית
אח (בת סימה וסאטו קודר ', נשוי לקוויני קודר תחי

ראש וחזן , סאטו קודר היה איש נשוא פנים  )למרים
ינת קראלה הקהילה ודמות ידועה ומכובדת בכל מד

ואף שימש כשגריר של מדינות זרות כגון הולנד 
אלייאס , ל היה אח נוסף"למר סאטו קודר ז. ואחרות

ו חי היום בבנימינה עם "ובנו סמי קודר הי, ל"ז
 משפחתו ומרכז את פעילות הקהילה הקטנה שם

, ר דוד חלגואה"ד, לסמי וקוויני ישנו בן  ).כחמישה עשר אנשים(
  .ב"ם על משפחותיהם גרים בארהשניה, פיונה, ובת

זכיתי לחוג את ליל הסדר בבית המידות של , ו"בפסח שנת תשס
ין בגפי לציין שנה לפטירתו של אחי הבכור 'עת הגעתי לקוצ, סמי

שבת הגדול , בניסן' י- ב, ל המונצח בבית כנסת זה"ליאור ז
למותר לציין את ההתרגשות , בקריאת ההפטרה בבית הכנסת

התפילות בבית . בי והרגשת הכבוד שנסכה בקרביהרבה שאחזה 
החל בזמירות של שבת , הכנסת זהות בתוכנן ובסדרן לנהוג אצלנו

וחג דרך הקריאה בתורה וכלה בשירי הקולס המותאמים לכל 
חשוב לומר שעקב הצטמצמות האוכלוסייה היהודית . אירוע ועניין

תקיימות ארי בפרט תפילות מניין מ'ין רבתי בכלל ובמטאנצ'בקוצ
או /רק בשבתות ובמועדים בהם מגיעים היהודים מארנקולם ו

המאכלים המוגשים בשבתות . תיירים יהודים מישראל ומהעולם
..) וה ועודוַ לְ אוּ , לטֶ סְ פָּ . (ובחגים זהים אף הם לנהוג כאן בבתינו

לפני שנה  .האירוח בשבת ובחג היה ברוב עם והדר ומרגש מאוד
תי רות ובן דודי רועי וחגגנו עם הקהילה ין יחד עם אחו'שבתי לקוצ

לחגים אלו הגיעו מספר תיירים , את חג הסוכות ושמחת תורה
סמי  .מישראל ומהעולם וכן כמעט כל היהודים מארנקולאם

פשר המנהגים וסדר , בסבלנות אין קץ על תולדות הקהילה  סיפר
  על , בשמחת תורה בית הכנסת קושט באופן יוצא דופן . התפילה

רק (מנורות השמן הקבועות הודלקו , הקירות נפרסו כל הפרוכות 
וגולת הכותרת הן שרשראות פרחי היסמין שנתלו ) בשמחת תורה

בפתח בית הכנסת הוצבה . הריח העז הגיע למרחוק, בכל פינה
מנורה מיוחדת וגדולה אשר הובאה לפני שנים רבות מבית כנסת 

סדרן וגם לי ניתן ההקפות היו כ. אחר ואף היא הודלקה בשמן
ל השתייך "מר שמואל סמי חלגואה ז   "..להתחיל שיר"הכבוד 

י היהודים "כפי שכונו ע - זרים" (הפארדסים"לקהילת היהודים 
ברבות השנים התקיים דיון ער בין החוקרים .)  שקדמו להם בהודו

לדעתי ויכוח מיותר (על ראשוניות היהודים שהגיעו לדרום הודו 
ונים היסטוריים בעלי משקל זמנו שכן ישנם טיעוחסר תכלית שעבר 

מה המלך שהגיע לחופי במסעות של והחשוב שבהם מקורו
, א"הרב אליהו בירנבוים שליט .)ח.ג -.מלבאר

הקדיש חייו , רבה הראשי לשעבר של אורוגוואי
, למסע בין הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם

במאמריו שפרסם בארץ ובעולם כתב שהקהילה 
מהאגדתיות בקהילות "ין היא 'דית בקוצהיהו

ונתן דגש מיוחד על כל זרמי היהודים " ישראל
בשיחתי עמו חזר הרב .   שהגיעו להודו ולדרומה

על התפעלותו משמירת המסורת המפוארת של 
ה "בגיליונות  הבאים נביא בע. הקהילה כולה

מקורות נוספים ועדויות היסטוריות מגוונות 
 .היהודים בחבל מלבארומרתקות על קדמוניות 

הגיעו לדרום הודו " הפארדסים"חלקם של היהודים 
פורטוגל , לאחר גירוש ספרד מהולנד 15-במאה ה
. השפעות ניכרות לכך קיימות עד היום. וספרד

עדות וחוויה יוצאת דופן לכך הייתה לנו אך במוצאי שמחת תורה 
,  )וזתע(מבוגר המושב , ו"האחרון בביתו של מר אפרים סימון הי

זיכה אותנו בשירה , ו"אליהו מאיר הי' ר,  כאשר כבוד החזן הדגול
במילות השיר השפעה ברורה ,  "ימים רבים"מרגשת של הפיוט 

המופיע בספרי הקולס , לשיר זה. ומפורשת לתרבות ספרד
ביצועים ) קפו' עמ" שירות למועדים", ח'תי' עמ" ארשת שפתינו("

שמואל סמי המיוחדת של מר אכן דמותו  . רבים בשפת הלאדינו
ל ממשיכה ללוות את בני הקהילה הקטנה שנותרה "גואה זחל

. סיון לשמר את מורשת אבותינו וללכת בדרכםימתוך נ, במקום
אישיות כובשת , ל היה איש יוצא דופן"מר שמואל סמי חלגואה ז

.  בעל קורא וירא שמיים, בקיא בתורה, חכם ומשכיל, ומרתקת
חלקי על שזכיתי להכירו באופן אישי ועל זכות גדולה נפלה ב

ך שנרקם בינינו קשר עז ואמיץ אשר ממשיך ללוותני ומתווה לי דר
תנחומים למשפחת חלגואה  אסיים במשלוח. בשימור דרכי האבות

ובתקווה שנשכיל ללכת ! אמן, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים
לנו  בדרך אותה הנחילו לנו מנהיגי הקהילה ונמשיך בדרך המסורה

  .גיא חלגואה                                                              . מדור לדור
   052-2408782. הערות והארות, אשמח לתגובות

mguyhallegua@gmail.co    
  

ב

  רארוּ פָּ ב רחוב

 רות חלגואה: צילום, ט "שמחת תורה תשס

 ח.ר: צילום, מנורת בית הכנסת 

Written in memory of  Sammy Hallegua 
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  נ"לע

  יצחק יוס� ' ר
  ב יוס� ורבקה

  ואשתו מרת אסתר 
  בת יפת ושרה

  .ה.ב.צ.נ.ת

  להצלחת ורפואת

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

  נ"לע

  ל"זיעקב חי קלינגל ' ר
  .ה.ב.צ.נ.ת
  י משפחת אליהו"הונצח ע

 תעוז

 נ"לע
  ל"ז חיים בן רומיה' ר

  ולרפואה שלמה
שרה בת שרה 

 י"בתושח

 

 

  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

 

  ?כ הרבה זמן"למה לוקח כ: שאלה
ספר המנהגים הוא הספר היחיד שעבר הגהות  )1

 .של חזני הקהילה בכל הארץ
הספר נשלח לגדולי ישראל אשר פיארו את  )2

 .הספר בהסכמותיהם הנלהבות
הספר נישלח לעימוד וסידור על מנת שיצא  )3

 .אר כיאה לעדתינותורה מפוארת בכלי מפו
מתוך מאמץ כנה להגיע לחקר מקורות המנהגים  )4

אנו ממשיכים להתעדכן במנהגים נוספים 
 .ונוסחאות שונות

 

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

  ל"הילולת הצדיק רבי נחמיה מוטא זצוק -הדָ רוּ וֹ 'הרהורים לכבוד הצ
ועד היום בני הקהילה חשים צורך עז לבוא , ל חי ופעל בקרב העדה מתך מסירות גדולה"רבנו נחמיה מוטא זצוק
ואכן אנו רואים את כוחו , ר כנהוג ולבקש מאדון הכול שיושיעם בזכות הצדיקלהדליק נ, ולהשתטח במקום הציון

מנקים ומסיידים את , מה גם שאפילו הגויים השכנים מכבדים את המקום, הגדול הפועל ישועות אף בעולם האמת
, על גב הציוןאין תאורה מספיקה ואין קורת גג , עזובה במקום הציון ישנה עדיין, ועל אף הכולאך משום מה . הציון

 צריכים להתעורר ולבקש מאת הגורמים השונים לטפח את, אנו כבני הקהילה היודעים ומכירים את מופתי הצדיק
) א: לעוסקים במלאכת הקודש ומכל אחד שיכול לקום ולעשות מעשה אשר על כן צריכים אנו לפנות, מקום הציון

) ג. לנקות ולטפח את דרכי הגישה כולל תאורה) ב. )כהבתאום עם גורמי ההל( לנקות את הציון משיירי נרות ופיח
בתאום עם הרשויות יש להקים ) ד. יש להציב בסמוך לציון מתקן לנרות גדול המסוגל להכיל את כל כמות הנרות

  היה אחראי על שמירת ואחזקת הציוןיש למנות  אדם שי) ה.  תקרת גג לכל שטח הציון המונעת גשמים וקרני שמש
יש למנות אדם ירא שמים שיהיה אחראי לקבלת פתקאות ולהזכירם בציון ) ו. רשויות והקהילהבשכר מטעם ה

א "צאו נא וראו כיצד שומרים ומטפחים את ציוניהם של גדולי ישראל זיע! אחי ורעי. ב"לרפואה והצלחה וכיו
דבר , מר את הציוניםהכל על מנת לש והרשויות במדינות הללו עושות )'אוקראיינה וכו, וילנא, פראג( באירופה

על כן דומני כי נוכל תוך שיתוף פעולה להצליח אף . המשתלם מבחינתם בשל התיירים הרבים הפוקדים את המקום
וזכות הצדיק הקדוש יעמוד לנו ולכל בית ישראל להיוושע בכל  !ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, אצלנו

    .אמן, העניינים מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא בביאת משיח צדקנו במהרה בימנו
  פנו למערכת ועצות  ,רעיונות, לשליחת תגובות                                                         

                                                                               :0527629249 

  !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 " (חמיהאור נ"חוברות ) 1
  חוברת סדר ההבדלה לפי נוסח העדה) 2

  .חוברת המוליארים –בקרוב ) 3
  לכל סוגי הארועים המתאימהאכן זוהי מזכרת נצח 

  ברית בר מצוה, שמחת נישואין: כדוגמת 
  'וכואזכרות , ולהבדיל מזכרת נצח לימי יהרצהייט

  0527629249: 'לפרטים פנו למערכת בפלא
 )עלות הדפסה בלבד –ת זו לזיכוי הרבים תוכני(
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