הכל בהומור

מז ל טוב לע נת א לדבח ל רג ל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.
אוהבים טוביה ורינה אלדבח.
מזל טוב לקובי אלדבח לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.
אוהבים טוביה ורינה אלדבח.
מזל טוב לסהר שלמה הדר מרמלה
לרגל יום הולדתך ,עלה והצלח ושכל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון
מזל טוב לספר מספר אחד נאור נעים
מאשדוד לרגל יום הולדתך ,עלה והצלח
ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון

מזל טוב למלי ומשה אליהו לרגל יום נישואיכם
יום נישואים זהו יום מיוחד ,הוא מנציח רגע אחד
אהבה גדולה ומימוש.
אך כאן זה לא נגמר ,כי לכל יום יש גם מחר,
ובכל שעה שעוברת ,האהבה רק מתגברת,
וחולפות להן השנים ונולדים הילדים.
והזמן כבר קצר וכל יום מהר נגמר,
בין עיסוק לעיסוק בין עבודה לחיבוק,
תמיד יש את השותף היקר ,שזמנו כלפייך לעולם
לא נגמר .והוא יקשיב לך ויחייך
יבין לליבך גם כשהוא עייף...
אמנם האהבה הגדולה החלה ביום הנישואים
בעבר ,אך טעמה המתוק לעולם לא נגמר...
מאחלים לכם עוד המון שנים
של אהבה ודרך סוגה בשושנים.
המשפחה וצוות המקראון.
מזל טוב לבתאל יוסף מאשדוד לרגל יום הולדתך,
עלי והצלחי ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים המשפחה וצוות המקראון

קידוש ר"ח תשרי ה'תרנ"ט
"גם זאת להודיע ,כי במולדות הרב יש"ר (יוסף שלמה הלוצקי) נ"ע ר"ח תשרי בשנת
תרנ"ט הקדוש ליל שבת ולא כנדפס בלוחות כוכיבוב אשר מראה הקדוש לליל ראשון.
ולכן החלטנו בהוראת יש"ר בליל שבת".
יש לציין שבחדש תשרי שנת ה'תרנ"ט הירח היה בערב שבת בן כ' שעות עם האורך
הראשון י' מעלות ושטח המואר שלו  .0.0.0הירח שקע באופק גוזלווא  10דקות לפני
השמש .ואלו הקביעה הייתה לקדשו ,אפילו ששקיעתו הייתה לפני השמש.

וכן חיוב לבישת ציצית בתפלת ערב בסדר הוראות התפלה (וגם התפלה בקשות ליחידים).
כנאמר" :לבישת הציצת לשליח צבור – חוב בעת התפלה בין בבקר בין בערב ,כי לא
נראה זמן קבוע ללבישתה .ואחר ברכת הציצת לקרא גם את פרשת הציצת :ויאמר ה' אל משה
לאמר וכו' ,עד "אני ה' אלהיכם" .ואח"כ יתחיל את התפלה".

המעוניין בפרוטוקול הרחב יצור קשר עם מזכיר מועצת החכמים החזן אברהם כפלי.
עד כאן התקנות החשובות ביותר של הכנס הנ"ל.
בפעם הבא נספר לכם עוד דברים נוספים על הכנס והפרוטוקול הנ"ל ,שמכיל בין היתר
תוכנית ללמוד הנערות בבתי מדרשות של היהודים הקראים.
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תקנות הכנס הכללי לחכמינו בשנת .8898
מאת מזכיר המועצה הדתית החזן ד"ר אברהם כפלי
עם סיום הסיפור המרתק של שלושת חברי המסע לחצי האי קרים:
יו"ר ועד אשדוד מוטי מנשה ,מזכיר הוועד אמיל יפת ומר יוסי טחן ,החלטתי להמשיך
ולתת מדי פעם דברים נוספים ,במטרה להעשיר ולהרחיב את הידע על הקהילה המפוארת
והמשובחת שבחצי האי קרים.
הקיץ ביקרתי אצל אמי בעיר סימפרופול שבחצי האי קרים ,וכמו שאני נוהג בכל
הביקורים שלי שם ,עיינתי במסמכים של ארכיון המועצה הדתית "טבריצ'סקוייא
דוכובנוייא פרוולנייא" .מוסד זה (כעין בית דין שבימינו) היה מורכב מכלל החכמים
והחזנים מרחבות רוסייה הצארית לשעבר ,ובראשה –ראש החכמים (ראש גלותא) ושני
סגניו (החזן הגדול והחזן הזוטא) עם לשכתו בעיר ייבפאטוריה (גוזלווא) ,שהייתה אז מרכז
הקראות ברוסיה.
הפעם גיליתי בתוך המסמכים (שהזמנתי מראש) את הפרוטוקול של הכנס הלאומי
הדתי ,הכנס שהתקיים בעיר ייבפאטוריה בשנת ה'תרנ"ח (.)8898
ידוע הדבר ומפורסם העניין שבכנס הדתי הלאומי של שנת  1010נקבעו תקנות
הלכתיות ,שמצאו את ביטוין בין היתר גם בתוך הספר "המעמד האישי" מאת המשפטן
העורך -דין מורד "בק" פרג אלישע זצ"ל ,שפורסם במקור בערבית בשנת  1035בקהיר,
ואח"כ ראה אור גם בעברית בשנת ה'תרש"ל (  ) 1010ברמלה .תקנות אלו התקבלו בכלל
קהילות עדתנו ,כולל גם מצרים .בס' "המעמד האישי" התקנות של כנס שנת  1010מופיעות
בעמ'  ,20והן:
 .1האחות לאחר פטירת אחות מותרת (ראה גם בעמ' ;)41
 .2שתי אחיות לשני אחים מותרים;
 .3אח ואחות לאח ואחות מותרת;
נתחיל בסקירה קצרה על התקנות של הכנס שנת .1.0.
ולפי הרשום בפרוטוקול ,כנס חכמינו זה התקיים בחדש ינואר בשנת אתתצ"ח למנ"ה
( .)1.0.בסדר היום נקבעו הוראות התפלות לכל ימי השנה ,וכן בענייני המנהגים בעמנו
לתועלת האומה הכללית.
להלן התקנות ההלכתיות שהתקבלו בכנס זה:
תקון בגט פטורין
ככתוב שם" :ומה שנהגו הפוסקים לכתוב בגט פטורין תאריך לחרבן בית שני כדי להסמיך
חרבן אל חרבן ,ולא מצאנו סמך לדבריהם אחרי כי אנחנו איננו מתאבלים על חרבן בית שני.
ולכן הסכמנו לכתוב מהיום והלאה את תאריך הגט מבריאת העולם".
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פעם בשבוע  -פרשת השבוע  -כי תבוא

ברכה או קללה
המקראון החליט לרכז בשבילכם בני קהילה יקרים בטבלה מסודרת את הברכות
המדהימות שהאל הקדוש רוצה להעניק לעמו ,בנוסף בפרשה מופיעות הקללות
הקשות ,אנו מציעים לכם לקרוא טוב מאוד ,לחשוב ולהחליט מה כדי לנו כקהילה,
כעם ,לבחור ולבצע!

והיה אם שמוע תשמעו
והיה אם לא תשמעו

בָרּוְך אַתָ הָ ,בעִיר; ּובָרּוְך אַתָ הַ ,בשָדֶ ה.

זהו לא איום אלא אזהרה! מפי בורא
העולם הרוצה לתת לעמו את הטוב
אך מזהירם שאם יעשו את הרע
בורא העולם שופט בצדק לא ייתן
אפילו לעמו להיות בארץ הקודש
אף על פי שזוהי הארץ המובטחת
להם!

בָרּוְך פ ְִּריִ -ב ְּטנְָּך ּופ ְִּרי ַאדְּ מָתְּ ָךּ ,ופ ְִּרי ְּב ֶהמְּתֶ ָך
שגַר ֲא ָלפֶיָךְּ ,ו ַעשְּתְּ רֹות צ ֹאנֶָך.
ְּ
ְַּארתֶ ָך.
בָרּוְך ַטנְּאֲָךּ ,ו ִמש ְּ
בָרּוְך אַתָ ה ,בְּבֹאֶָך; ּובָרּוְך אַתָ הְּ ,בצֵאתֶ ָך.
י ִתֵ ן ה‘ אֶת-אֹיְּבֶיָך ַה ָקמִים ָעלֶיָך ,נִ ָגפִים ְּל ָפנֶיָך:
ש ְּבעָה דְּ ָרכִים י ָנּוסּו
בְּדֶ ֶרְך ֶאחָד יֵצְּאּו ֵאלֶיָךּ ,ו ְּב ִ
ְּל ָפנֶיָך.
יְּצַו ה‘ אִתְּ ָך ,אֶתַ -הב ְָּרכָהַ ,ב ֲא ָסמֶיָךּ ,ובְּכ ֹל
ָָארץֲ ,אשֶר-ה‘ אֱֹלהֶיָך נ ֹתֵ ן
שלַח י ָדֶ ָך; ּוב ֵַרכְָּך ב ֶ
ִמ ְּ
לְָך.
שבַע-לְָך :כִי
יְּקִימְָּך ה‘ לֹו ְּלעַם קָדֹושַ ,כ ֲאשֶר נִ ְּ
תִ שְּמ ֹר ,אֶתִ -מצְּוֹת ה‘ אֱֹלהֶיָךְּ ,ו ָה ַלכְּתָ  ,בִדְּ ָרכָיו.

בני קהילה יקרים זהו לא איום
לשווא ,אלו דברי אֹלהים חיים!
בחרו בטוב
התרחקו מהרע
הקללות אשר יקרו לעם ישראל אם
יבחר לעשות הרע בעיני ה‘.
מופיעים בפרשת השבוע ספר
דברים פרק כ“ח
פסוקים ט“ז עד ס“ח

ָָארץ ,כִי שֵם ה‘ נִק ְָּרא ָעלֶיָך;
ו ְָּראּו כָלַ -עמֵי ה ֶ
ְּוי ְָּראּוִ ,מ ֶמךָ.
וְּהֹותִ ְּרָך ה‘ לְּטֹובָהִ ,בפ ְִּרי ִב ְּטנְָּך ּו ִבפ ְִּרי ְּב ֶהמְּתְּ ָך
שבַע ה‘
ּו ִבפ ְִּרי ַאדְּ מָתֶ ָך--עַלָ ,האֲדָ מָהֲ ,אשֶר נִ ְּ
ַלאֲב ֹתֶ יָך ,לָתֶ ת לְָך.

דרך התורה

ש ַמי ִם ,לָתֵ ת
יִפְּתַ ח ה‘ לְָּך אֶת-אֹוצָרֹו הַּטֹוב אֶתַ -ה ָ
ַארצְָּך ְּבעִתֹוּ ,ו ְּלב ֵָרְך ,אֵת כָלַ -מ ֲעשֵה י ָדֶ ָך;
ְּמטַרְּ -
ְּו ִה ְּלוִיתָ גֹוי ִם ַרבִיםְּ ,ואַתָ ה ֹלא תִ ְּלוֶה.

חטאים
עיר ה

מצרים

ּונְּתָ נְָּך ה‘ לְּר ֹאש ,וְֹּלא ְּלזָנָבְּ ,ו ָהי ִיתָ ַרק ְּל ַמ ְּעלָה,
וְֹּלא תִ ְּהי ֶה ְּל ָמּטָה:

מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה -נתראה בפרשה הבאה
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סיפורי מוסר
חמור של איכר נפל לבאר הישנה והיבשה ,החמור החל לנעור לקרא לעזרה!
האיכר לא ידע מה לעשות ,מאחר והחמור ממילא היה כבר די זקן,
והבאר יבשה החליט האיכר לקבור החמור בתוך הבאר.
באותה הזדמנות גם לסתום אותה!
קרא האיכר לכל שכניו ,כולם באו עם אתים והחלו לעדור זבל לתוך הבאר.
תחילה החמור נער ,אך אחרי מספר רגעים הוא השתתק...
האיכרים המשיכו לעדור זבל לתוך הבאר והחמור שותק...
הלך האיכר והציץ לתוך הבאר,
ולהפתעתו הרבה ראה כי החמור עומד בבאר על ארבע רגליו!
כל פעם שכף זבל הושלכה עליו החמור ניער מעצמו את הזבל מגבו,
דרך עליו ,כך הזבל הלך והצטבר בקרקעית הבאר.
עם כל כף נוספת החמור עלה עוד ועוד מספר סנטימטרים כלפי מעלה.
כך ,עד שהבור התמלא והחמור צעד החוצה מן הבאר הנטושה...
מוסר השכל מהסיפור הנפלא
וזה ,במיוחד לקורא הנכבד.
גם אם זורקים עליך זבל
לא הבכי והיבבות יוציאוך ממנו
יש לנער את הצרות ,הלכלוך המושלך עליך אפילו מהקרובים ביותר...
בעל אחד היה מוטרד ששמיעתה של אשתו איננה עוד כפי שהייתה ,וחשב שאולי היא
זקוקה למכשיר שמיעה .הוא לא היה בטוח כיצד להעביר לה את המסר העדין ,אז הוא
התקשר לרופא המשפחה על מנת להיוועץ בו .הרופא אמר לו שיש בדיקה לא פורמלית
ופשוטה שהוא בעצמו יכול לבצע ,שתיתן לרופא יכולת לשפוט טוב יותר את אובדן
השמיעה שלה.
"הנה מה שתעשה ",אמר הרופא" .עמוד במרחק של כ 15 -מטר ממנה ובקול שיחה רגיל
אמור לה משהו וראה אם היא שומעת .אם היא לא מגיבה התקרב לכדי  10מטר ,ואחר כך
 5מטר וכך הלאה ,עד שאתה מקבל תגובה".
באותו הערב ,אשתו במטבח שוקדת על ארוחת הערב בעוד הוא ישוב בחדר העבודה .הוא
נזכר ברופא ואומר לעצמו" ,אני בערך  15מטר ממנה ,ננסה לעשות את מה שבקש הרופא".
בקו ל רגי ל הו א ש וא ל א ת אש תו " ,חו מד ,מ ה א וכ לים ה ער ב?" .אי ן ת גו בה.
הבעל מתקרב לכיוון המטבח ,נעמד במרחק של כ 10 -מטר מרעייתו ושואל שוב" ,חומד,
מה אוכלים הערב?" שוב ,אין תגובה.
הוא עבר לחדר האוכל ,כ 5 -מטר מאשתו ושאל שוב" ,חומד ,מה אוכלים בארוחת הערב?"
אין קול ואין עונה.
אז הוא נכנס למטבח ,נעמד ליד הדלת וממרחק של פחות משלשה מטר" :חומד ,מה
לארוחת הערב?" עדיין אין רחש מצד אשתו.
הוא ניגש ממש מאחוריה ואומר בקול רם" ,חומד ,מה לארוחת הערב?"
"יצחק ,בפעם החמישית – עוֹף צלוי!"
"כל עוד אנו מסתכלים על הדברים מנקודת המבט שלנו ,לעולם לא נכיר את האמת" (ברונטון).
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חדשות הקהילה

 1נגד 111
בשבוע האחרון קיבלנו טלפון מפתיע מערוץ  ,2בחורה בשם שירלי מהפקת התכנית  1נגד 100
ביקשה נציגות של בני הקהילה בתכנית!
לאור פניית ערוץ  2אנו מודיעים בזאת כי כל המעוניין להשתתף בתכנית ולייצג בכבוד את
קהילתנו הקדושה יתקשר למועצה העליונה  08-9249104ישאיר פרטים ואנחנו נעשה
מאמצים כדי שיהיה שותף בתכנית שהיא חוויה משתלמת ביותר אם מצליחים לענות נכון!

 1נגד  111רוצה אותך!
בזכות השייכות שלך לקהילה הקדושה והצנועה.

תשחץ  -ספרי חכמינו
1

4

1

5
3

2

2
3

4

מאוזן:
 .1ספר המצוות ע“י הפוסק האחרון.
 .2ספר פירושים מעמיק לפרשיות התורה.
 .3נכתב ע“י ר‘ שלמה אפידה הכהן.
 .4ספר ניגוח להלכה הרבנית ,וכולו
בחרוזים.

מאונך:
 .1ספר היסטורי המספר בעיקר על חכמי הקהילה.
 .2פירוש לספר קהלת.
 .3ספר עם סיפורים ומוסר.
 .4ספר מצוות שמחברו שלמה ידידה אהרון הטרוקי.
 .5ספר כנגד הברית החדשה שתורגם ל 7-שפות.

את הפתרון יש לשלוח למייל  , mikraon@gmail.comשלושת הראשונים שיפתרו נכונה יזכו בפרס
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חדשות הקהילה

עזרה לנזקקים
חגי חודש תשרי בפתח ,ומשפחות רבות מבני העדה אינן יכולות לחגוג את החגים כראוי
בשל מצבם הכלכלי והבריאותי.
אחת למספר חודשים מנהלים הוועדים המקומיים של רמלה ואשדוד חלוקת מזון
לנזקקים בראשותם של אנשים יקרים הפועלים רבות כדי שאותן משפחות יעלו חיוך קטן
על פניהן .תורתנו הקדושה מצווה אותנו לעזור לעניינו ואביוננו ככתוב" :פָ תֹחַ ִּתפְ ַתח אֶ ת-
ַארצֶ ָך" (דברים טו .)11
ָאחיָך ַל ֲע ִּניֶָך ּולְ אֶ בְ ֹינְָך בְ ְ
י ְָדָך לְ ִּ
אנו פונים לבני העדה לבוא ולתרום לצורך מצווה גדולה זו ,ונישא כולנו יחד ברכה מאת
בורא העולם.
ברמלה -את התרומות ניתן להעביר לידי מר בנימין אלגזר ,הרב אברהם גבר או מאור
דבח .כמו כן ניתן להעביר תרומות גם באמצעות הדואר ,ל -ת.ד  02רמלה.
באשדוד -את התרומות ניתן להעביר למזכירות העדה ,או לגבאים בבתי הכנסת.

רּודים ָתבִ יא בָ יִ ת ,כִ יִ -ת ְראֶ ה עָ רֹם
"הֲ לוֹא פָ רֹס ל ָָרעֵ ב ל ְַחמֶ ָךַ ,ועֲנִ יִ ים ְמ ִ
ּומבְ ָש ְרָך ֹלא ִת ְתעַ לָם" (ישעיהו נח)7 ,
וְ כִ ִסיתוִֹ ,
פעילות חברתית-דתית לילדים לקראת יום תרועה בב“כ חיזוק אמונה ברמלה
ביום רביעי  11/9/12תיערך פעילות חברתית-דתית לבני נוער הקהילה ברמלה לגילאים 5-12
במתחם בית הכנסת חיזוק אמונה בעיר.
בתכנית:
 - 17:30לימוד עניין מועד יום תרועה
 -18:15פעילות יצירה הקשורה ליום תרועה
 -18:50תפילת ערב
בסיום התפילה כל משתתף יקבל פיצה וטרופית.

מצפים לראותכם!

התקשרו להזמנת בשר ועוף לחגים
הזמנת בשר עגל וכבש
רבעים ,חצאים ,שלמים וחלקים נוספים כגון:
צוואר ,כתף ,צלעות ,כבד ועוד...
ועופות
עופות שלמים ,חלקים של עופות ,הודו ועוד..
כי על כשרות ואיכות לא מתפשרים!
להזמנות 10-5251025 :אטליז רמלה
 10-0535538אטליז אשדוד
המוהלים בקהילה :יוסף גולן  , 08-8555694 -הרב משה יוסף  ,052-9248842 -הרב יוסף אלגמיל 08-8664491
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קהילת היהודים הקראים
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גליון זה הודפס לזכרם של
לזכר האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור.

פרשת השבוע
"כי תבוא"

ולזכר האיש היקר
אברהם שלמה אלשאמי

יציאת השבת
בשעה
15:45

יהי זכרם ברוך אמן
mikraon@gmail.com

עריכה ,כתיבה ,עיצוב,
הגהה והדפסה :בן יוסף,
מאור דבח ,יוסי יפת.

ערוץ 2
פנה לקהילה
וביקש נציגים.

פרשת השבוע
עמוד 5

עמוד 3

תקנות הכנס הכללי לחכמינו בשנת .8898
עמודים .7 - 6

נא לא לפתור בשבת
תודה!

תשחץ
על ספרי חכמינו
עמוד 3

סיפורי מוסר
עמוד 4

