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האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
ולזכר
יוסף בן ברוך נונו ורעיתו
מרים בת סעד פירוז

פרשת השבוע
ואלה המשפטים

קהילת היהודים הקראים

גליון זה הודפס לזכרם של
ולזכר
אליהו בן אברהם רצון
ורעייתו רחל בת אברהם הכהן
ולזכר
פרג כדר סולומון סביע
ורעייתו חוסנה בת אברהם
רומיאה.
יהי זכרם ברוך אמן
mikraon@gmail.com

יציאת השבת
בשעה
95:71

עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח ,אלי שמואל ,נועם מורד ונתנאל מורד.

עזרו לנו למנוע
טעויות
הקמת אנדרטה
לזכר יקירים
עמוד 2

נוסטלגיה
עמוד 4
קול בני מקרא
עמודים
4-3

מועדון גיל הזהב
בבאר שבע בנופש מגבש
עמוד 2

מצב הרוח
עמוד 5
רוצים לזכות בשובר זוגי לסרט??

מהרו ומלאו את טופס עדכון הכתובות באתר!
בין ממלאי הטופס יוגרל שובר המקנה כרטיס זוגי לסרט.
בני הקהילה שכבר מילאו את הטופס נכנסים אוטומטית להגרלה ואין
צורך למלא אותו בשנית...
את טופס עדכון הכתובות ניתן למצוא בקישור:
http://www.karaite.org.il/services/pratim

בהצלחה לכולם  /נא למלא את הטופס בימי חול תודה.

חדשות הקהילה
בני קהילה יקרים
אנו עומדים להקים אנדרטה לזכרם של הרוגי המלכות ברובע היהודי בקהיר
שבמצרים  2441ולזכרם של עולי הגרדום בשנת .2455
אנו פונים לכל המשפחות הנוגעים בדבר בבקשה להודיענו על כל שינוי או שיבוש
בשמות על מנת שנוכל לתקן.
את הערותיכם יש להעביר למשרדי הקהילה באשדוד  21-1532355או לחבר הועד
יונה פירוז .252-6521623 2 21-133616164
להלן שמות הנופלים:
ואלה שמות ההרוגים שנקברו בקבר אחים בבית העלמין בסתין שבקהיר.
אלברט אליהו אברהם מרזוק
שרה אליהו אברהם מרזוק
מרסל אליהו אברהם מרזוק
דויד יוסף דבח
מלכה דויד יוסף דבח
ואלה שמות עולי הגרדום
חביב עובדיה אלשמי
322222455
מרסל שבתאי דרויש אשת ז‘ק מוסה שמש
ד“ר משה מרזוק
שבתאי מורד דרויש הלוי
המהנדס שמואל אלעזר
חוסנה יוסף מורד שמעון אלמנת פרג‘ אברהם נונה
עבד-אלעזיז פרג‘ אברהם נונה
השם יקום דמם.
מסעודה מוסה פרג‘ אלגזר אשת שבתאי עבדאללה אלאפרנגי
סתות עבדאללה אלגמיל אשת דויד אלדבח
אסתר פרג‘ יוסף אלטנני אלמנת ליטו פרג‘ אלטנני
לילה ליטו פרג‘ אלטנני
אלי ליטו פרג‘ אלטנני
עזיזה אשת שבתאי דרויש הלוי
רשל פרג‘ מוסה אלטנני
זוהרה יוסף אלטנני אלמנת פרג‘ מוסה נסנס

יהי זכרם ברוך אמן.

מועדון גיל הזהב בבאר שבע
בתאריך ה 2222-יצאו אנשי מועדון גיל הזהב של באר שבע לנופש של  4ימים
בטבריה 22 .איש נהנו ממגוון פעילויות והופעות וכמובן אוכל טוב.
המקראון מברך את מועדון גיל הזהב בבאר שבע על הגיבוש והפעילות המבורכת
ובמיוחד את ועד באר שבע ורכזת החינוך החרוצה נילי אלגזר על היוזמות החדשות
והעשייה המרובה.
בשבוע הבא יצורפו תמונות מהנופש ופרטים נוספים.
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קול בני  -מקרא
פרשת השבוע  -משפטים
מאת הרב עובדיה מורד

שה ָל ָּ֑ה וְ ָ ַֽי ְצ ָ ֹ֥אה ִח ָ ּנ ֶׂ֖ם ֹ֥אין ָ ּ ַֽכסֶּ ף“
־א ּ ֶּלה ֹ֥לא ַֽיעֲ ֶּ ֶׂ֖
ם־שלָ ׁש ֵ֔
(כ“א ,י“א) ”וְ ִ ִ֨א ְׁ
הכתוב דבר על איש שמכר את ביתו לאמה ואדוניה אשר-לו יעדה .ואם אדוניה
יקח עוד אחרת שלא יגרע מהראשונה את שארה כלומר ענין המזון ולא יגרע
את כסותה כלומר ענין לבושה ולא יגרע את עונתה כלומר מלשון מעון שהוא
מגורים ועוד פרוש נוסף שהוא יחסי אישות ,ואם אדוניה לא יעשה שלוש אלה
לא יגבה ממנה תשלום עבור חולי ואם היא יוצאת לפני שש שנים לא יגבה
ממנה כסף עבור שחרורה.
יש על־רעֶׂ֖ה ּו ְל ָה ְרג֣ ו ְב ָע ְר ָמָ֑ה מ ִע֣ם ִמזְ ְ ּב ִֵ֔חי ִּת ּ ָק ֶּחֶׂ֖נּ ּו לָ ַֽמוּת“
(כ“א ,י“ד) ”וְ ִ ַֽכי־י ִָזֹ֥ד ִ ִ֛א ׁ
טעם יזיד יש לו כוונה להרגו ,להרגו בזדון ופרוש בעורמה כלומר ע“י תחבולה
שהוא חושב שלא ישאיר שום סימן כדי שלא יתפס  ,והמזבח עניינו הקרבת
קרבנות בבית המקדש  ,ואם הרוצח במחשבתו שתפס מחסה במזבח  ,הכתוב
מצווה להוציאו כי המזבח אינו קולט הורג בזדון .יש לקחתו משם ולגזור עליו
דין מות.
ת ַֽמעֲ ֣זב לָ֑ ו ָע ֹ֥זב ּ ַֽתעֲ ֶׂ֖זב ִע ַּֽמו“
י־ת ְר ֶֶּ֞אה ח ֲ֣מור שנַֽאֲ ָ֗ ָך רב ֙ץ ּת֣חת מ ּ ָש ֵ֔או וְ ָ ַֽחד ְל ּ ָ ֶׂ֖
(כ“ג ,ה) ” ִ ּ ַֽכ ִ
הכתוב דיבר על חמור שהוא בהמה על המצוי והוא הדין על כל בהמה אם היא
טהורה או טמאה .והכתוב אמר זהו חמור שונאך ולא רעך כדי ללמדנו בשעת
מצוקה אפילו אדם שהוא שונא לך עליך להושית לו יד ועליך לעזור לו ולפנק
את המשא מעל החמור .וטעם עזוב תעזוב הוא לעזור כמו שנאמר ” :ו ּיעזְ ב ּו,
יְ רו ׁ ָּש ִלם ,עד ,החו ָמה הָ ְרחָ בָ ה“ (נחמיה ג ,ח) והפרוש הוא  :לסייע ולעזור לחזק את
החומה.







באור מילים
(כ“א ,ו) ”וְ ִהגִ יׁשֹו ֲאדֹנָיוֶ ,אלָ -ה ֱאל ִֹהים“  :הטעם אל הדיינים.
(כ“א ,ח) ” ֲא ֶׁשר-לא (לֹו) יְ ָע ָדּה--וְ ֶה ְפ ָדּה“  :התיבה לא כתיב ב-א‘ וקריא ב-ו‘ .כעניין:
אשר-לא כרעים .במקרא יש  71תבואות כתיב ב-א‘ וקריא ב-ו‘ .ופרוש לא :עבורו
(כ“ב ,כ“ד) ” ְכנ ֶֹׁשה“  :הטעם תובע בחוזקה.
ָאת ָך“  :הדגן התבואה.
(כ“ב ,כ“ח) ” ְמ ֵל ְ
ֲך“  :שמן זיתים.
(כ“ב ,כ“ח) ”וְ ִד ְמע ָ
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קריאה נכונה
” ִמזְ ְ ּב ִֵ֔חי“ השווא תחת האות ב‘ נע .לקרוא ּ ֶּב .



(כ“א ,י“ד)



(כ“א ,ל“ג)

ל־ש ּ ָמה“
”וְ נָ ַֽפ ׁ ָ ֹ֥



(כ“א ,ל“ד)



(כ“ב ,כ“ט)

־לי“ השווא תחת ת‘ נע .לקרוא ּ ֶּת .
” ִּת ְּתנו ִ ַֽ
ָּ֤שת“ להעצים קול באות ת‘ .מלעיל.
ל־ת ׁ ֶּ
”א ּ ָ



(כ“ג ,ד) ” ַֽאיִ ְב ָ ִ֛ך“ השווא תחת ב‘ נע .לקרוא בֶּ .



(כ“ג ,י“ג) ” ִּת ּ ׁ ָשמָ֑ר ּו“ להעצים קו באות מ‘ .מלעיל .

להעצים קול באות נ‘ .מלעיל.

שאלות-חידות פרשת השבוע
 .1מילה
 .2מילה
 .3מילה
 .4מילה
 .5מילה

בפרשה,
בפרשה,
בפרשה,
בפרשה,
בפרשה,

הפרוש שלה :עד שנת היובל ?
לא אשת איש ?
כלי עבודה ?
ההפך מכלוא ?
הפרוש שלה :לקחת ערבון ?

נוסטלגיה  -בית הספר הקראי במצרים

תלמידות בית הספר במצרים  -תודה ללונה מורד על התמונה.
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בוחרים להרגיש טוב ( -ע"פ ספרו של ד"ר דיוויד ברנס)
איך משיגים מצב רוח טוב ' ? שאלת המיליון דולר ' של המציאות בה אנו חיים .בספר
" בוחרים להרגיש טוב " מסביר ד " ר דיוויד ברנס ,על פי רוח הספר ( הגישה ההכרנית -
קוגניטיבית) שהמקור לכעס ,כמו לכל רגש אחר ,הוא המחשבות שעומדות מאחוריו.
אנחנו עוברים במשך היום הרבה אירועים  ,חוויות  ,פוגשים אנשים  ,וכתוצאה מכך
מרגישים כל מיני רגשות  .רגשות של הכרת הטוב  /שמחה  /אהבה  /עצב וכו ' .לכאורה
הרגשות נראים לנו אוטומטיים ,חסרי שליטה ,לדוגמא:
אני עצוב ,כי לא הצלחתי כמו שציפיתי בבחינות הכניסה ל...
אני מרגישה טוב ,כי חברה טובה שלי זכרה את יום ההולדת שלי וכו'
אבל האמת שלא מה שקורה מכתיב לנו את הרגשות ,אלא הפרשנות שלנו על מה שקרה.
אם נסתכל בעין חיובית (ואמיתית!) נרגיש טוב ובטוח ,אבל אם נפרש בצורה שלילית נרגיש
רע.
העצב על כך שלא הצלחתי כמו שרציתי לבחינות הכניסה הוא רק בגלל שהחלטתי כמה אני
ח י יב ל הש י ג בב ח י נ ו ת  ,ו אם קב ל ת י פ ח ו ת א ז  " :א נ י כ ש ל ו ן  ,ו אש אר כ ז ה כ ל
החיים( "...במקום לחשוב ":גם '  '02זה בסדר ,העיקר שהתקבלתי ,אולי בבחינות הבאות
אשיג יותר).
אפילו אם אני שמחה שחברה שלי זכרה את יום ההולדת שלי ,יכולתי גם לחשוב" :איזה
מעצבן שרק חברה אחת זכרה את יום ההולדת שלי ,אני בודדה בעולם" .ולהרוס לעצמי
את כל מצב הרוח .כלומר הרגשות שלנו ,מצבי הרוח שלנו ,והביטחון שלנו ,תלויים לא
בדברים שקורים לנו אלא בהסתכלות שלנו בלבד!
הדבר תקף גם למקרים קשים במיוחד – ד " ר ברנס מתאר אישה שחלתה בסרטן סופני,
והחיים שלה שותקו לחלוטין .היא פשוט חיכתה למוות ,והייתה כמובן מדוכאת לחלוטין.
במפגש איתה ,הוא הוכיח לה שהדיכאון שלה לא נובע מפחד מהמוות ,אלא מה"דיסק "
אצלה במוח שטען שאם היא לא עובדת ויוצרת כמו לפני המחלה – היא משוללת ערך עצמי
לחלוטין! משום שכל ה"אני" שלה היה מושתת על הקריירה ומעגלי ההתנדבות שלה .אחרי
שהם עלו על הנקודה הזו ,הם עבדו על הסתכלות נכונה יותר שמתארת אותה כבעלת ערך
עצמי מוחלט גם בלי עבודה או יצירה מתמדת עבור החברה .ד"ר ברנס מספר שהאישה הזו
נפטרה אחרי חצי שנה בלב שקט ושמח .גם המאורעות הקשים ביותר יכולים להשתנות על
ידי פרשנות חיובית.
כלומר ,הכל תלוי בפרשנות שלנו! האירועים שעוברים עלינו נתונים לידי כוח השיפוט שלנו,
ואנחנו נקבע לפי ההסתכלות שלנו בלבד אם לכעוס ולצאת מהכלים או להגיב בסלחנות.
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השתתפות בדיון בתביעת החברה
לשיקום ופיתוח הרובע היהודי כנגדנו-
תאריך חדש לדיון
קדם המשפט בנושא ,עתיד להתקיים בע"ה ב–
 12/1/71בשעה  73:32בבית משפט השלום
בירושלים  .על מנת שנוכל להיערך ולארגן
הסעות  ,הנכם מתבקשים להירשם מראש
במזכירות העדה בטלפון . 20-9199729

שבת עיון במושב מצליח
בתאריך  19-11/1/71תתקיים שבת עיון
לגילאי .73-70
בתוכנית :תפילות ,ארוחות ,פעילויות דתיות
וחברתיות והמון כיף.
להרשמה ופרטים נוספים:
 2191109200בן יוסף.
 2199911401מאור דבח.

חקר הקראות -היבטים עכשוויים
יום רביעי ,ו' באדר תשע"ב ( )19/1/71בשעה .79:32
יד יצחק בן צבי ,רחוב אברבנאל  ,71רחביה ,ירושלים.
 המחקר והקהילה הקראית -מבט מן האקדמיה המחקר והקהילה הקראית -מבט מן הקהילה חקר ההלכה הקראית -המצוי והרצוי נח הצדיק ,אברהם אבינו וראובן בן יעקב :כמהדברים שלא ידעת על פרשנות קראית בערבית-יהודית
אוני‘ בן גוריון

הכנסת ספר תורה באשדוד
בתאריך  1/3/71יום שני תתקיים הכנסת ספר
תורה ,לבה"כ כתר תורה באשדוד.
הסעות יצאו מאזורי הדרום ומרמלה ומצליח
הירשמו בהקדם!
 20-0131411אושרת עובדיה.
 2199911401מאור דבח.
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הציבור מוזמן

רוצים לתרום ולא יודעים מה ?!

האם אנחנו תורמים רק ספרים ,כי אין לנו רעיונות נוספים ?!
אולפן הקלטות
מגרש כדורגל
איזה כישרונות ענקיים יש לנו בקהילה,
מלחינים ,זמרים ,חזנים מצוינים.
והכי חשוב איזה חומר אדיר של שירים,
מזמורים ,פיוטים ,ושירים מודרניים.
מדוע אנחנו לא נהנים מזה?
כי אין לנו מקום משלנו
בניית אולפן הקלטות קהילתי יספק
לקהילה ולכל אחד מאיתנו בבית,
חוויה אדירה ומגוון דיסקים עם שירים

לקהילתנו היקרה יש כבר כמה קבוצות
כדורגל של ילדים ,המשתתפים בטורניר
הכדורגל הקהילתי ,יש לנו גם קבוצה בוגרת
שהשתתפה בכמה תחרויות.
כדי להרים את הדגל גבוה ,כדי להיות יותר
מקצוענים ולתת לילדי הקהילה חוויה
אמיתית ,אנחנו צריכים מגרש משלנו.

כיצד נעשה זאת ?
 .9אם כל אחד יתרום חלק ,בטוח שנצליח לגייס את הכסף לפרויקטים שכולם נהנה מהם.
 .2אם מישהו מעוניין לתרום לזכר מישהו זה המקום.
 .3בעל עסק שיתרום מעל ל ₪ 3333-העסק שלו יפורסם בשלטי פרסום במגרש/באולפן.

לפרטים  3722202300 :בן יוסף  3722127405 /מאור דבח
מזל טוב לאליהו אליהו מאשדוד לרגל
הגיעך לגיל מצוות המון אושר בריאות
מזל טוב לעומרי אלגזר מאשדוד לרגל יום והצלחה בכל מעשי ידיך.
אוהבים המשפחה וצוות המקראון.
הולדתך המון אושרבריאות והצלחה.
אוהבים המשפחה וצוות המקראון.
מזל טוב לאופק רסוני בת השנה ביתם של
שי ועינב לרגל יום הולדתך המון אושר
מזל טוב לרחלי יוסף ליום הולדתך המון
בריאות והצלחה ונחת להורים
אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך
מאחלים משפחת רסוני וצוות המקראון.
אוהבים משפחת רסוני וצוות המקראון.
מזל טוב להורים היקרים אסנת ושמוליק
ניסים על הולדת הבת הבכורה המון אושר
בריאות הצלחה ונחת.
מאחלים משפחת רסוני וצוות המקראון.

מזל טוב לסעדיה ורחל אלדבח לרגל יום
הנישואין .המשיכו להיות משפחה חמה.
מאחלים ההורים טוביה ורינה אלדבח

בשבוע שעבר נכתב על השמחה
שהייתה בהכנסת ספר התורה
לבה“כ ברשל“צ .לפניכם מספר
תמונות מאותו ערב.

יום שישי כ"ד בשבט ה‘תשע"ב 71/21/71

חוגגים יום הולדת
בואו לחגוג יום הולדת בבית הכנסת ,איך!?....
פשוט מאוד ,התקשרו למרכז הקהילתי בעירכם
והודיעו לנו על התאריך העברי שלכם.
ובאותו היום תגיעו לתפילת הבוקר או הערב.
וקבלו במתנה :הדלקת נר שמן לברכה ,עוגה וכרטיס ברכה מהקהילה.

שיפוץ וליטוש
מצבות
אבי משה
252-4251423

אזכרה -במלאת שנה לפטירת המנוחה
זוהרה (פלור) לוי
בת שלמה טנני ,אשת הרב ברוך לוי
האזכרה תתקיים אי”ה ביום ראשון כו‘ בשבט התשע“ב .79/1/71
בבית הקברות במצליח בשעה .9:32
תפילת ערב בשעה  71:11בבית הכנסת המרכזי ברמלה לאחר תפלת ערב תתקיים סעודה לזכרה.

אזכרה -במלאת שנה לפטירת המנוחה
רחל אלגזר
בת משה אלגזר ,אשת בנימין אלגזר
האזכרה תתקיים אי”ה ביום שני כז‘ בשבט התשע“ב .12/1/71
בבית הקברות החדש ברמלה בשעה .74:71
תפילת ערב בשעה  71:11בבית הכנסת המרכזי ברמלה לאחר תפלת ערב תתקיים סעודה לזכרה.

אזכרה -במלאת שנה לפטירת המנוחה
לביבה נונה
בת פרג מורדוך
האזכרה תתקיים אי”ה ביום שלישי כח‘ בשבט התשע“ב .17/1/71
בבית הקברות החדש ברמלה בשעה .79:32
תפילת ערב בשעה  71:11בבית הכנסת המרכזי ברמלה לאחר תפלת ערב תתקיים סעודה לזכרה.

