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 פרשת השבוע

 חקת התורה

 
 

 יציאת השבת

 בשעה

22:22 

גליון זה הודפס לזכרו של 

 האדם היקר 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

 שנפל במלחמת יום כיפור

 .יהי זכרו ברוך אמן

אנו נכנסים לחודשי תמוז 
ואב חודשים של החמצה 
 .ועצב על חורבן בית המקדש

אם נתחיל וננהג כפי הכתוב 
 אולי סוף סוף 
 .יקום בית שלישי

כשבנאדם טועה 
הוא לומד מהטעות 
והוא לא חוזר עליה 

 -איזהו המכובד  שוב

 .המכבד את הבריות

לא תלך רכיל 

 בעמך

האמן במראה 
ואל נא , עיניים

תסמוך על משמע 

 .שפתיים

 מה ששנוא עליך 
 ואהבת לרעך כמוך אל תעשה לחברך

 ימי אבלות על ירושלים

 .3עמוד 
 שאלת הרב משבוע שעבר

 4התשובה בעמוד 

 כ המרכזי“בני נוער מרחבי הארץ לשבת עיון ברמלה בבה 05-השבת מתקבצים להם כ
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התארחו להם מבחירי קציני משטרת רמלה במרכז   17/788  -ביום שני האחרון ה 
 .העשה ברמלה לקבלת הסבר מעמיק על דרך הקראות

 חדשות הקהילה  

המבקרים נהנו מהרצאה מפי מאור דבח אשר 
את הביקור יזם החבר . העשירה אותם רבות

טוביה דבח הפועל רבות בהתנדבות מלאה 
במשטרת רמלה והאחראי על סדר הברכות 
והזיכרונות בבית הכנסת המרכזי זה למעלה 

 .שנה 15-מ
אנו פונים לבני העדה המכירים קבוצות 
המעוניינות לקבל הרצאה על דרך הקראות 
להפנותם למרכזי העדה השונים בארץ כדי 

 . להרחיב את מעגל הידע על הקראות

 22  6 4 2 א

     ב 

  9    2ג  

 21  7 ד  

     1 ה

  21 ז   ו

  ט    ח

      י

    22  

   יג   יב

 :אורך

 .שני ימים .1

 .משקה בריא שמופק מפרה .2

 .הדמעות שלי .3

 .משחק נחמד ומבדר, צחוק .4

 .משום כך, בגלל .5

 .ממנו מיצרים בגדים .6

 .שפטת .7

 .לך במהירות .8

 .מלת שלילה .9

 .הפה של הרובה .10

 .גבוה .11

 .ישן .12

 .ארץ היהודים .13

 .חדר קטנטן. ט:                                                                                            רוחב

 .מציע את סחורתו לקנייה. י.                           חוקר העוסק במדע. ה.      מכשיר לעריכת חישובים. א

 .מכשיר לאפיה. יא.                                מקום מים גדול. ו.            לתמיד, לנצח, לעולם. ב

 .מתנה. יב.                                             ר‘פנצ. ז.                          אינו רטוב. ג

 .                    תאב ומשתוקק למים. יג.    שם בעל חיים שהוא גם שם של ילדה. ח.                  ללא ספק, בטוח. ד

 תשבץ 
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הכניסה מעבר לחומות ,  חודש האבלות על חורבן הבית,  בתמוז'  ביום שני יום צום ט
 .עד לחורבן הממשי של הבית הראשון

  
בתפילה קטעי השמחה , אין עורכים אירועי שמחה, בחודש זה אנו ממעיטים בשמחה

בנוסף אין מוציאים ספר , מתחלפים בקטעי עצב והניגונים השמחים בניגונים עצובים
טעמים,  תורה ללא  הפרשה  מוצ,  קוראים  תפלת  לפני  אלו  מתקבצים "בשבתות  ש 

חורבן  אבלות  גודל  להורות  וקינות  תוכחות  האזינו  שירת  לקריאת  התפילה  בבית 
 .ירושלים

  
ימים  בעשרה  רק  הנוהגים  ויש  החודש  כל  בקר  בשר  לאכול  שלא  הנוהגים  יש 

באב מנהגי האבלות ‘  באב עד י‘  א  -ככל שאנו מתקרבים לעשרה ימים מ, האחרונים
ועוף,  מחמירים האחרונים   1-ב,  לא מתגלחים,   למשל לא אוכלים בשר בקר  ימים 

יש הנוהגים גם לשנות מקומותיהם בבית הכנסת ,  מורידים הפרוכת מארון הקודש
 .חוסר הסדר והבלבול, וכל זה לשם הסמליות המעידה על החורבן

  
אודות  על  הקודש  קהל  לכם  ומזכירים  זה  חודש  מציינים  אנו  שנה  בכל  כמו 

האבלות וענייני  ושיותר ,  המאורעות  יצומו  אנשים  שיותר  תקווה  אנו  שנה  ובכל 
 .אנשים יהיה אכפת להם

  
והישועה הגאולה  קירוב  לשם  זאת  והמאורע,  וכל  העניין  להזכיר  חייבים  אנו  , לכן 

עליו  לקבל  חייב  השלישי  המקדש  בית  ובניית  מהגאולה  לו  אכפת  אשר  והאדם 
 .הצומות וחייב להראות כי עצוב לו שאין בית מקדש

  
כל ,  עשו ככל שביכולתכם למלא את בית הכנסת בימים אלו ובכלל, לכן קהל הקודש

היכול לצום שייקח עליו הצום וכל אדם אשר מתווסף ומבקש חנינה וחמלה מקרב 
 .הגאולה

 
 "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

  
  :תאריכים הצומות 

 /887 -בתמוז' צום הרביעי ט
 /857, 71/ –באב ' י7'צום החמישי ז

 
מי ייתן ובעזרת האל הגדול והנורא תבוא הגאולה הישועה והנחמה במהרה בימינו  

 .   ואמרו אמן
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 הרגליים 4התרנגול בעל  

 ???מה הם אומרים

או כל דבר , חכם, כתבו משהו מצחיק

 .ואולי תזכו בספל ממתקים ענק, נאות

 mikraon@gmail.comשלחו למייל 

בשבוע שעבר הצגנו בפניכם סוגיה בעניין כשרות 
. רגלים   1נכתב על עוף בעל מום שיש לו  .  המאכלים 

 .ה על עניין זה"לפניכם שני קטעים מספרי חכמנו ע

לרב רבנו אהרון הראשון '  המבחר 'להלן קטע מספר 
חיים בעלי מומים מספר ויקרא פרשת -בעניין בעלי 

" לא תקריבו אלה לה : " וזה לשונו '  דף מ '  אמור ' 
, עונה לשלמים "  ואשה לא תתנו מהם ", עונה לעולה

" וקלוט . " שמהם החלבים ניתנים לאש המזבח 
נדבה .  מלשון ערי מקלט על שם קיבוץ גידי רגליו 

כי יתנהו לבדק הבית , תעשה אותו ולא נאמר תקריב
 .שאין קרב למזבח בעל מום

לרב רבנו אהרון '  כתר תורה ' להלן קטע מספר  
חיים בעלי מומים מספר ויקרא -האחרון בעניין בעלי

" לא תקריבו : " וזה לשונו   899דף  '  אמור ' פרשת  
על השלמים "  ואשה לא תתנו . " הטעם על העולה 

ניתן לאש המזבח  " ושור ושה שרוע . " שחלבם 
, נדבה תעשה אותו .  הפכו "  וקלוט . " תוספת אבר 

פירשו החכמים שהוא ניתן לבדק הבית ואינו עולה 
 .ולא אמר תקריב" תעשה"במזבח ממה שאמר 
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מפרת " נחש הנחושת"לפניכם קטע מספר מענה רך לרב שלמה אפידה הכהן על עניין 
 ".חוקת"השבוע פרשת 

למה העליתנו ממצרים " ודברו העם באלוהים ובמשה כמנהגם להתלונן ולהתרעם תמיד  
רעבים גם צמאים נפשם בהם " שהיו  ,  ועיקר תלונתם כי אין לחם ואין מים , "למות במדבר

בהיותם רחוקים מן הישוב ולא יהיו מסתפקים בלחם שהוא המן , (0תהלים קז " ) תתעטף
ונפשנו קצה בלחם " וזה אמרם  , ועוד לאכלם אותו בכל יום נפש בחלה בו, היורד מן השמים

שכוונתם בכנותם המן בתואר זה שהיה לחם קל בלתי מחזיק האצטומכא כלחם , "הקלוקל
 .המתוקן מקמח חטים

שחטאו בלשונם ובאמרי פיהם ונדונו בנחשים השרפים ,  והענישם השם מידה כנגד מידה 
מחמת נחש עכשוב , "וימת עם רב מישראל"שארסם בפיהם שכאשר נשכו הנחשים את העם 

חטאנו כי דברנו " ויאמרו  , התעוררו לבא אל משה כי נתחרטו במה שדברו באלוהים ובמשה
שהוא גם כן נעתר לבקשתם ,  שביקש ממנו להתפלל בעדם לדחות מעליהם הנחש , "ובך' בה

כי נכמרו רחמיו עליהם שראה אותם שחזרו בהם שאין דבר עומד בפני התשובה וישא רינה 
 ".והרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", ותפילה בעד השם

נענה לתפלת משה עבדו (  92ישעיה ל  " ) את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא " בהיותו חובש  
( 0תהלים נח  " ) כדמות נחש חמת עכשוב " שיעשה לו נחש נחושת  "  עשה לך שרף " והורהו  

שיתלהו במקום גבוה כדי שכל הנשוך מן הנחשים השרפים יכוון מקום "  וישימהו על נס "
והזה היה ,  שיסתכל בפני הנחש ויתרפא מיד . הנשיכה כנגד פי נחש הנחושת וראה אותו וחי

 :הפלא כפול

שמן הנמנע הוא להתרפא הנשוך מן הנחש בהעדר הדברים הטבעיים המסירים   -האחד 
כי הארס ,  שזה דבר קשה מאוד וקרוב אל הנמנע ,  ארסיות הנשיכה ודוחים אותה החוצה 

 .ההוא מתפשט בכל אברי הגוף ובלי עיכוב ההתפשטות לא תקווה הרפואה בשום אופן

כי האדם בראות הדבר שהזיקו ייבהל , שהרפואה הייתה בדבר זר ומתנגד אל הטבע  -והשני
ואז נכזבת ממנו תוחלת ,  ממנו עוד יותר בזכרו כאב הנשיכה שזה ימהר ויקרב הסכנה 

   (9תהלים קיא " )'גדולים מעשי ה"כי באמרו , הרפואה לגמרי ובזה היה העניין בהפך

 מוהלים

 144664492 –הרב יוסף אלגמיל

 1422944442 –הרב משה יוסף

 1412114246 –גולן יוסף

ומעלה להדרכה  81דרושות מדריכות בנות 

 :להרשמה. בסמינר קיץ

  2842214211-בן יוסף 

 חידוש, ליטוש

 ותיקון אותיות
 

 במצבות בבתי העלמין
 מחיר בגובה העיניים

 

 :לפרטים
 .אבי משה 284

 פנויים פנויות
לכל .  לבני העדה    החלטנו להקים מרכז פנויים פניות 

מובטחת דיסקרטיות מרבית בחסות הרב  ות/הנירשמים

ות מוזמנים למלא את / כל המעוניינים  . הראשי לעדה  

ח את הפרטים לכתובת  הפרטים הבאים ולשלו

או לפקס  com.gmail@date.karaite     : הבאה 

שם :  שחייבים להיכלל הם    הפרטים .  218228881

, מצב משפחתי ,  ז " ת ,  תאריך לידה ,  פרטי ומשפחה 

  .דואר אלקטרוני וכתובת מגורים, פלא, השכלה

http://newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=karaite.date@gmail.com
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מזל טוב לניסים דבח מרמלה לרגל יום 

עלה והצלח ושכל משאלות ליבך ,  הולדתך 

 .יתגשמו לטובה

 אוהבים המשפחה

מזל טוב לבחור היקר בן יוסף לרגל יום 

עלה והצלח ושכל משאלות ליבך ,  הולדתך 

 .ובהצלחה בזוגיות . יתגשמו לטובה

 מאחלים כל חבריך

 מזל טוב לסוזי נעים מאשדוד 

 המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך

 

 .מאחלים צוות המקראון

ורע"
ו  

 כנס קהילתי          

 הנכם מוזמנים לכנס קהילתי במרכז העדה ברמלה 

 87/7/88 –ב( 81קלאוזנר ‘ רח)

 . 81:22בשעה 

 ועד רמלה -היהדות הקראית העולמית

 :בתוכנית

 ל העדה מר שלמה גבר“ר המועצה מר נריה הרואה ומנכ“דברי פתיחה מאת יו. 

 הרצאה מאת הרב הראשי לעדה משה פירוז. 

 סיפור אישי מאת  מר אורן שושן. 

 תפילת ערב 

 כיבוד קל .מפגש פתוח עם הרב הראשי והנהלת העדה
 

עלה ,  מזל טוב לסבא היקר דוד דבח מרמלה 

והצלח ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה 

 .ותאריך ימים בבריאות אייתנה

 אוהבים המשפחה

ום  י לרגל  פת מרמלה  י טוב לאבי  ל  מז

עלה והצלח ושכל משאלות ליבך ,  הולדתך 

 .יתגשמו לטובה

 אוהבים המשפחה

 ...!הגעתכם חשובה להצלחת הכנס

מזל טוב לעידן אלגמיל מאשדוד לרגל יום 

 .הולדתךףהמון אושר בריאות והצלחה

 

 .מאחלים צוות המקראון
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אישורים לצבא יינתנו רק לנערים ,  והנהלת העדה ,  בהתאם להחלטת המועצה הדתית 
מתבקשים להגיע לכנס נערים .  ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן 

לקראת הכנס יש להירשם .  ב " או סיימו כיתה י ,  ב " י ,  א " ונערות אשר לומדים בכיתות י 
, ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית, במרכזי העדה השונים

 .במשרדי העדה השונים, החוברת תימסר בעת ההרשמה. שנערך לקראת הכנס
 

 בבית הכנסת המרכזי ברמלה 03:8בשעה  11/7/22-הכנס הבא יערך ביום שישי ה
 

  8451105800-בן יוסף      8455214407 -מאור דבח 3  להרשמה לכנס

 

  2842214211-בן יוסף      2844828117 -מאור דבח : להרשמה 




