בהנ"ו

הננו מתכבדים להזמינכם
לשמוח בתורה.

בתאריך ה 05/5/52-יום שלישי
יא' בסיוון התש"ע
באשדוד תתקיים הכנסת ספר
תורה לבית הכנסת כתר תורה,
מתרומתה הנדיבה של גלית
סלע ,הקהל מוזמן להשתתף
בשמחת התורה.
בתוכנית:
בשעה  81:81התכנסות במקום מפגש
התהלוכה  -רחוב המתנדבים .1188
בשעה  81:81הגעה לבית הכנסת
הקפות וברכות.
 81:91תפילת ערב חגיגית.
 01:91כיבוד.
מצפים לראותכם
ועד אשדוד

מרמלה תצא הסעה מאורגנת בשעה 50:22
עלות נסיעה .₪ 02
להרשמה 2555205450 :מאור דבח

דירת העדה שבסמוך לבית הכנסת בבאר שבע
פנויה לאכלוס לסטודנטים ,זוגות צעירים ועוד...
לפרטים נוספים:
מרדכי אלטנאני 1117606810
זמני תפילות חג השבועות
קריאת פרקים לשבע שבתות 00:11 -
תפלת ערב חג (מוצ"ש) 81:91 -
תפלת בוקר חג השבועות ( ,0::1 -באשדוד ב-א‘ ב)0:11

בואו בהמוניכם וקיימו את החג כרצון הכתוב !
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המק נים
על ניי
ות בעי
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המקראון

המשלים
דף מידע חודשי  -לתושבי קהילת אשדוד

ועד
ת
חינו
ך
אש
דוד

בקרוב זה מגיע
בחירות בקהילה

 4שנים עברו וזה הזמן שלכם ,להצביע או להציע,
להמשיך או להחליף.
פרטים בגליונות הבאים.
סדנא לאומנות השכנוע
ב"ה תתקיים בבית התרבות באשדוד ברח' האצ"ל  ,7סדנא בת
ארבעה מפגשים בנושא אומנות השכנוע והקניית ביטחון עצמי לדבר
בפני קהל.
את הסדנא יעביר עו"ד יניב זייד.
המפגש הראשון יתקיים ביום רביעי  2/6/10משעה  18:00עד . 21:30
כל המעוניין להשתתף עליו להירשם במשרדי המועצה או אצל החזן ירון
ללוז עד לתאריך 27/5/10
טלפון המועצה 08-9249104 :
פלפ' ירון ללוז054-7247721 :
בברכה
אברהם כהן
יו"ר המועצה העליונה
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חג שבועות
פספסנו הרבה בחיים ,שלא נפספס גם את זה.
להשתחרר מהמאסר שכפינו על עצמנו
כמה פעמים ראיתי חברים שהיה להם אומץ לנסות משהו חדש ,ללמוד משהו קשה
באמת או להרים פרויקט ,למרות שהיו סיכויים סבירים שהוא ייכשל.
הזדמנויות מוחמצות – החיים מלאים בהן.
אתה יוצא עם בחורה  .למרות המעלות שלה  ,היא כל כך לא הסוג שלך  ,שאתה
ממשיך הלאה .עשר שנים אחר כך אתם נפגשים שוב ,ואתה לא מאמין איזה פספוס
זה היה...
חברה קרובה יוצאת לטיול .היא מזמינה אותך להצטרף ,אבל את לא מוצאת בזה
שום טעם .היא חוזרת קורנת ,אולי אפילו שונה  -אילו רק יצאת איתה...
לשכן יש רעיון ליוזמה עסקית שכוללת סיכון מסוים .אתה מסודר בעבודה קבועה,
משעממת ,עם הכנסה בינונית" .זה לא בשבילי" ,אתה אומר לו ,ובהמשך הדרך אתה
קורא בעיתון שהעסק המריא ,ומכניס רווחים אדירים.
החיים מלאים בהזדמנויות מוחמצות – רבות מהן החמצנו משום שאנחנו מאובנים,
מקובעים בדרכנו ,ולא מסוגלים לראות מעבר לקצה האף שלנו .כמה חבל.
כמה אתגרים פגשתי בחיים האישיים שלי  ,ובאופן אוטומטי הנחתי שהם " מחוץ
לתחום" בשבילי?
לעתים קרובות מדי אנחנו פוטרים אפשרויות והזדמנויות צמיחה במחשבה" ,לא
ככה חינכו אותי "  ,או " אני לא יודע לרקוד "  ,או " מי יקשיב לאחד כמוני? " זאת
נוסחה בטוחה לכישלון.
בחג השבועות אנחנו חוגגים את הרגע הגדול ביותר בהיסטוריה שלנו  ,כשנפתחו
השמים לפני יותר מ 9111-שנה ,והשם דיבר אל כל עם ישראל ,ונתן לנו את מתנת
המתנות – את התורה.
אבל כשחוגגים בלי תוכנית לעתיד ,זה סתם לזכור את העבר ותו לא.
כמה פעמים חשבנו ,שקלנו או סתם דמיינו ,שגם אנחנו יכולים ללמוד קצת תורה?
וכמה פעמים דחקנו את הרעיון במהירות" :אין לי זמן" ,או "ממילא אני אף פעם
לא אהיה רב" או "אני כבר מבוגר מדי".
אפשר ללמוד תורה  ,בכל גיל ואף אחד לא זקן מדי .ולמען האמת ,לא ממש משנה
כמה אנחנו לומדים – זה יכול להיות  91דקות ליום או  81דקות לשבוע .מה שחשוב
זה להתחיל ,וחג השבועות הוא הזמן האידיאלי לעשות את זה .רק אל תניחו ללימוד
התורה להצטרף לרשימת ההזדמנויות שהוחמצו!
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חג השבועות מתקרב ,זה הזמן לחמם את הגרון ,למתוח את המיתרים
וללמוד שיר נוסף ,כדי שבחג ננעים בזמירות ובשירים.

ֻזי.
ֶא ְערֹוג ְב ָכל ִל ִבי ִל ְפנֵי ֲאדֹון ע ִ

ֻש ִתי.
יֹום ַה ֲח ִמ ִשים זֶה ַס ֵפר ְקד ָ

ב ֵֹּחן ְל ָבבֹות הּוא ָמרֹום וְ ש ֵֹּכן ַעד.

ֻמ ִתי.
תֹורה ָב ַחר ֲאי ָ
ּוב ַעד ְכבֹוד ָ
ְ

ַר ַעם וְ קֹול ש ָֹּפר ָש ְמעּו ְק ִה ַלת ֵאל.

ֵעת ִק ְבלּו ַה ְב ִרית ָמעֹּז ְת ִה ָל ִתי.

ָכלּו ִל ְסבֹול.
נֹורא לֹּא י ְ
הֹודֹו ְמאֹּד ָ

ָע ְמדּו ֲח ֵר ִדים גַם נָעּו ְל ִמ ְש ָר ִתי.

ַאתה נ ֱ
מ ֶֹּשה ֲהלֹּא ָ
בּוָאת י .
ִ
ָא ה ְל ָך ָכ בֹוד ַה ֲא ֵז ן נְ
ֶא ָמן וְ ַת ִקיף עֹּז .נ ֶ
מֹוך.
רּוך ְב ָך ָב ַחר ַעל ָד ְת ָך נִ ְס ְ
ָב ְ
תי.
ֻשתֹו ַה ְא ֵמן ְל ִז ְמ ָר ִ
ִאמּות ְקד ָ

פעילות נוער לגילאי 89-81
שבת עיון במושב רנן
בתאריך 82-80/5/01
עלות השבת  01ש"ח
כולל הסעה  21ש"ח
לפרטים והרשמה:
 1528822122בן יוסף.
 1522085020מאור דבח.
 1520820080ירון ללוז.
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משפטי חכמה
מדי שבוע נציג משפטי חכמה מספר משלי ,קהלת ,איוב ועוד.
כל המשפטים הנאמרים כאן הנם כדי ללמדנו ולקשרם לחיינו
כדי שנוכל ללמוד מהם ,תהנו ותחכימו.
הפסוק:
ְמ ַק ֶצה ַרגְ ַליִ םָ ,ח ָמס ש ֶֹּתה ,ש ֵֹּל ַח ְד ָב ִרים ְביַדְ -כ ִסיל( .משלי כו' )7
הפרוש:
הממנה כסיל להיות שליחו גורם לעצמו טורח וצער  .עושה רעה לעצמו כאילו
שבר את רגליו.
הפסוק:
ילים( .משלי כו' )6
ּומ ָשל ְב ִפי ְכ ִס ִ
ַד ְליּו ש ַֹּקיִ ם ִמ ִפ ֵס ַחָ ,
הפרוש:
המשלים הנאמרים בפי הכסילים צולעים כפיסחים.
הפסוק:
ירּה ,וְ ָע ֵצל ַעלִ -מ ָטתֹו( .משלי כו' )84
ַה ֶד ֶלת ִתסֹוב ַעלִ -צ ָ
הפרוש:
העצל מתהפך על מיטתו מצד אל צד ואינו יורד ממנה כדלת הסובבת על צירה
בלי לזוז ממקומה.
הפסוק:
יבּה ֶאלִ -פיו( .משלי כו' )81
ָט ַמן ָע ֵצל יָדֹו ַב ַצ ָל ַחת ,נִ ְלָאה ַל ֲה ִש ָ
הפרוש:
העצל כשהוא רעב שולח את ידו אל הצלחת ,אבל הוא טומן אותה בה ,משהה
אותה שם ,כי עצלותו גדולה כל כך שקשה לו להשיב את ידו אל פיו.
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לרוב אנו עושים או מכירים דברים ואיננו יודעים מדוע הם כך ולא אחרת,
ומה שנשאר לנו זה לעשות.
המקראון לא מסכים לגישה הזאת....
הרי לכם ההסברים מדוע זה כך!....
הידעת שכמעט בכל בתי הכנסת
הקהילתיים יש חלונות בחזית...מדוע?.
בסיפור דניאל ,הנביא דניאל התפלל בעד
החלון ,ולכן במבנה בתי הכנסת יש חלונות
בחזית.

הידעת שבברכת הכהנים אצל היהדות
הרבנית הכהן מוריד נעליים.

הידעת שהרישום למיקראיידה בעיצומו!
כבר נרשמו  :8אנשים.

הידעת שאותו הפרי שאכלו אדם
וחווה אינו תפוח  ...אז מדוע כולם
חושבים שזה תפוח?
הכל התחיל מצייר איטלקי שצייר את
חווה עם הפרי תפוח.

הידעת שהיו בתי כנסת קראים
בבית שמש ועכו ,ואיפה הם
היום??
בעקבות חוסר מתפללים קראים ,בית
הכנסת הלך והתמעט עד שפלשו אליו
הרבניים.

מזל טוב
לזוג דודו דבח וכינרת סלים (דבח בקרוב)
המון הצלחה ואושר בחייכם.
בשבוע האחרון הציע דודו דבח נישואים
לכינרת סלים ,רוצים לדעת איך?....
אז תשאלו את דודו מרמלה.
מזל טוב ליוסי אלישע מרמלה לרגל
יום הולדתך ,עלה והצלח בכל אשר
תפנה.

לשי פרג‘ מרמלה בהגיעך לגיל
המצוות ,עלה והצלח בכל אשר תבחר,
ותמשיך להגיע לתפילות בשבת.
מזל טוב לזוג ניר ניסים ובתאל יוסף
השבוע הם חגגו שנתיים יחד בהצלחה
והמון אהבה.
מזל טוב לספיר אלישע מרמלה לרגל
יום הולדתך ,עלי והצליחי.
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בפרשת "במדבר" הכתוב ביאר את חלוקת שבטי ישראל למחנותיהם ,כי החל מפרשה זו יצאו
בני ישראל לדרכם הארוכה במדבר ,והיה הכבוד שוכן בתוכם.
פרשת " נשוא " ( עניין הנשיאה) באה לבאר לנו את חלוקת העבודה בהסעת המשכן בין 9
משפחות הלווים כדלקמן :בני גרשון – יסיעו את מכסה המשכן; בני מררי – יטלטלו את
הקרשים ,אדניהם ועמדי מיתריהם; וקהתיים  -יישאו את ארון העדות על הכתפיים – כך
שבהגיעם למחנה יהא המשכן כבר מוכן ,והם יכניסו את ארון העדות בתוכו.
ומפני שהייתה השכינה בתוך מחנה בני -ישראל גם בהסעת המשכן  ,בא הכתוב להרחיק
מהמחנה את כל מיני הטומאות ,הן רוחניות הן גופניות.
בפרקים ה ' –ו ' נזכרו סוגי הטומאות הגופניות החמורות  ,שהן – מחלות קשות ממאירות
ָפש" (במדבר ה' .)0
רּוע וְ ָכל-זָב וְ כֹּל ָט ֵמא ָלנ ֶ
יש ְלחּו ִמןַ -ה ַמ ֲחנֶה ָכלָ -צ ַ
וטומאת מת אדם ,ככתוב" :וִ ַ
בפרשיות הקודמות כבר אמרנו ,שמקור המחלות הוא הגוף של אדם ,שמורכב מארבעת
היסודות ההפכיים ,שהם מקור כל העוונות.
לכן ,אחרי הטומאות הגופניות החמורות נסמכו טומאות נפשיות ,שהן מעשיו ומחשבותיו של בן
אדם ,כגון:ישּה (במדבר ה  – )06ז" א
שת ְמעֹּל ַמ ַעל ְב ִא ָ
מועל מעל  -אונאת כספים או נכסים; דין האישה ִ
האישה שבוגדת בבעלה; נדר נזיר (מפרק ו') נכנס כאן לא בגלל שהוא טומאה ,אלא בגלל שהוא
היטהרות מהטומאה .כי הנזירות ,שהיא פרישות מחיי החברה וסטייה מחיים רגילים ,מיועדת
לאנשים שטבעם חד ותאוותיהם מתגברות עליהם (באיש או באישה) ואין ביכולתם להישמר
מהטומאות האלה.
לכן ,כל אדם ,שישמור את עצמו מכל טומאות למיניהן ,הן מהטומאות הגופניות הן מהטומאות
הנפשיות ,יזכה בברכת הכוהנים .ברכה זו כוללת בתוכה שלושה משפטים ,שעומדים כנגד
שלושה עולמות :עולם עליון שהוא כולו רוחני; עולם אמצעי ,שחציו רוחני ( מלאכים) וחציו
ָאר
גשמי (גלגל המזלות וכוכבים); ועולם שפל ,שכולו גשמי; וזה ככתוב" :יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ְש ְמ ֶר ָך :י ֵ
ָשם ְל ָך ָשלֹום( ":במדבר ו .)04
יך וְ י ֵ
ֶך :יִ ָשא ה' ָפנָיו ֵא ֶל ָ
יחנ ָ
יך וִ ֻ
ה' ָפנָיו ֵא ֶל ָ
בפרק ז' יבואר עניין כלי הסעה שנתרמו כאן ע"י נשיאי ישראל כדלקמן 7 :עגלות צב ו  80עגלות
בקר לעבודת הקודש.
כנזכר לעיל ,ספר "במדבר " כולו ספר מסעות בני ישראל במדבר .לכן ,נצרכה עבודת-הקודש
בכלי-הסעה .ומייד נענו הלווים בתרומות נשיאי בני-ישראל .עגלות אלה התחלקו בין בני גרשון
ובני מררי ( )9+7 ,9+7להובלת פריטי המשכן.
ָש יא ֶא ָחד ַל ּיֹום
ָש יא ֶא ָחד ַל ּיֹום נ ִ
בהמשך הקריבו הנשיאים את קורבנותיהם לפני המזבח " ,נ ִ
ֻכת ַה ִמ ְז ֵב ַח" (שם  ,)88וזה לפי סדר דגלי השבטים:
ַק ִריבּו ֶאתָ -ק ְר ָבנָם ַל ֲחנ ַ
יְ
 )8יהודה )0 .יששכר )9 .זבולון )4 .ראובן )1 .שמעון )7 .גד )6 .אפריים )1 .מנשה )1 .בנימין.
 )81דן )88 .אשר )80 .נפתלי – כמפורט בפרשה הקודמת.
לסיכום :פרשת השבוע כוללת שני עניינים מרכזיים )8 :בירור אופן הסעת המשכן וכליו (חלוקת
העבודה בין  9משפחות הלוויים ותרומת העגלות למטרה זו ע " י הנשיאים);  )0בירור מיני
הטומאות למיניהם כדי לטהר את מחנה ישראל במסעם במדבר .בסוף הפרשה נכנס משה
מֹועד ְל ַד ֵבר ִאתֹו" (במדבר ז  .)11היכנסו מבהיר לנו את
ּובבֹּא מ ֶֹּשה ֶאל-א ֶֹּהל ֵ
רוע"ה למשכןְ " :
תכלית חנוכת המשכן והסעתו – שהיא שכינת כבוד ה' (השגחתו) בתוך בני-ישראל כדי לברר
להם ע"י משה רוע"ה את תוכן המצוות ,שניתנו במעמד הר סיני.
לכן ,עלינו תמיד לזכור :כמו שהייתה השכינה בתוך המשכן ,קיימת היא גם בבית הכנסת,
שנקרא מקדש מעט; ומשום כך מחויבים אנו בהיכנסנו לביה"כ להישמר מכל מיני הטומאות
למיניהן ,הן גופניות הן רוחניות ,כדי שתתקיים עלינו ברכת הכוהנים וברכתו של הקב"ה ,כמו
ֲכם( ":במדבר ו .)04
ַאנִ י ֲא ָבר ֵ
שכתוב" :וְ ָשמּו ֶאתְ -ש ִמי ַעלְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל ו ֲ
ברוך ה' לעולם ,אמן ואמן!
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פירוש להודאה "ה' שמך לעולם",
הנקראת בערב-שבת מאת הרב אברהם כפלי.
עֹול ם * ה '
א  .ה ' ִש ְמ ָך ְל ָ
ִז ְכ ְר ָך ְלדֹֹּר־ ָודֹֹּר:
ד־ָאר ץ
ֶ
ָס
ב  .ה ' ְב ָח ְכ ָמה י ַ
*כֹונֵן ָש ַמיִ ם ִב ְתבּו ָנֹה:
ג  .ה ' ְב ַה ָש ַמיִ ם ַח ְס ֶד ָך *
ד־ש ָח ִקֹים:
ֱאמּו ָנ ְֹת ָך ַע ְ
ד  .ה ' ַב ָש ַמ יִ ם ֵה ִכ י ן
ּומ ְל כּותֹו ַב כֹּל
ִכ ְס אֹו * ַ
ָמ ָש ָֹלה:
ֹה־ַאדיר
ִ
ה  .ה ' ֲא ד ֹּנֵינּו ָמ
ִש ְמ ָך ְב ָכ ל ־ ָה ָא ֶר ץ *
ֲא ֶש ר ־ ְת ָנ ה ה ֹו ְד ָך
ל־ה ָש ָמֹיִ ם:
ַע ַ
ו  .ה ' ֵא ין ָכ מֹו ָך וְ ֵא י ן
ּול ֶת ָך * ְב כֹּל
לֹּה ים זֹ ָ
ֱא ִ
ָאז ֵנֹינּו:
ר־ש ַמ ְענּו ְב ְ
ֲא ֶש ָ
מֹוך ה ' * גָדֹול
זֵ .מ ֵאין ָכ ָ
ַא ָת ה וְ ָג ד ֹו ל ִש ְמ ָך
בּורֹה:
ִבגְ ָ
ַאת ה וְ ע ֵֹּש ה
ח ִ .כ ֹי־ ָג דֹול ָ
ַאתה ֱא ל ִֹּהים
נִ ְפ ָלאֹות * ָ
ְל ַב ֶד ָֹך:
ַאתה־הּוא ה ' ְל ַב ֶד ָך |
טָ .
ת־ה ָש ַמיִ ם,
ית ֶא ַ
ַאתה ָע ִש ָ
ָ
ל־צ ָבָאם |
ְש ֵמי ַה ָש ַמיִ ם וְ ָכ ְ
יה |
ל־א ֶש ר ָע ֶל ָ
ָאר ץ וְ ָכ ֲ
ָה ֶ
ל־א ֶש ר ָב ֶה ם |
ַמ ים וְ ָכ ֲ
ַהּי ִ
ַאתה ְמ ַחּיֶה ֶאת־ ֻכ ָל ם *
וְ ָ
ּו ְצ ָב א ַה ָש ַמ יִ ם ְל ָך
ִמ ְש ַת ֲֹחוִ ֹים:
ַחנּו ַנֹ ֲעבֹּד ֶאת־ה'
ַם־אנ ְ
י .ג ֲ
* ִכי־הּוא ֱאל ֵֹּהֹינּו:
י " א ֶ .ז ה ֵא ִל י וְ ַאנְ ֵו הּו *
ָאבי ַו ֲֹארֹּ ְֹמ ֶמֹנְ הּו:
ֱאל ֵֹּהי ִ
אֹוד ָך *
ַאתה וְ ֶ
י"בֵ .א ִלי ָ
רֹומ ֶמ ָֹך:
ֱאל ַֹּהי ֲא ְ

שם ה' מורה לנצחיות (היה ,הויה ויהיה) ,למרות שהעולם הוא מחודש (משם
" עלם "  -צעיר )  ,בשמך העולם ממשיך להתקיים  ,לכן גם זכר -מעשיך
ופעולותיך נמשכים מדור לדור .ואנחנו מחויבים בתפילתנו לשבח שמך כל
יום .ב .כשיסדת את הארץ – יסדת אותה בחוכמה מלאה ,אין כמוה בעולם
כולו .והארץ עומדת ומיושבת באמצע כדור הרקיע בל תמוט לשום צד במלוא
נימה .תלויה באוויר כדכתיב " תולה ארץ על בלי מה" (איוב כו' .)6 .וחוכמת
בני-אדם כאפס כנגד חוכמתך * .אתה בתבונה קבעת חוקים לתנועת הגרמים
השמימיים – חוקים בל יעבורו ,ולא יישנו מקומם ומסלולם.
אבל כל העולם מתקיים בחוט -חסדו של בורא העולם  .והכול מתפקד
בנאמנות לפי החוקים שקבע ,מהשפל ביותר ועד הגבוה ביותר .וכפי שבראם
בחוכמתו ויכולתו מאין ליש בגזרתו – כן המה עומדים במאמרו ית ' עד עת
רצונו ית' באותו תיקון שעשאם.
לקב"ה אין כסא ,כי הוא יתש " ל לא תופס מקום ,ולא נמצא במקום מוגבל,
אפילו בשמים .אך הפסוק רומז למלכותו של בורא העולם .והתורה דיברה
כלשון בני -אדם  ,שאנחנו נבין .כי אחרי שברא את העולם ויודע את כולו ,
מהקטון ועד הגדול – מושל בו בתכלית המלוכה  ,ואין מלך כמוהו בכול
העולם .ומצד גודל מלכותו הרמיז הכתוב הימצאות כסאו ית' בשמים ,שהינם
תכלית השגתנו.
אחרי שה ' ברא את העולם – נקרא אדונינו  .כי כמו שה " אדן " – הוא יסוד
העמוד ,כך הקב"ה – יסוד העולם כולו .לכן שמו אדיר ( גדול ומפורסם מאוד)
אצל יושבי הארץ ( כי אין יצורים חיים אחרים מחוצה לה) ,כי גם בשמיים
נתת מההוד שלך ,ואנו מתפלאים במעשיך כל יום.
פסוק זה מורה לייחודו האמיתי של ה' ,שהוא ית' אחד ,ואין אלוהים אחרים
חוץ ממנו ( לא אלים ולא מלאכים) ,ככתוב בעשרת הדברות  " :ל ֹּא־יִ ְֹהיֶה ְל ָך
ל־פ ָנֹי".
ֱאל ִֹּהים ֲא ֵח ִרים ַע ָ
אין כמוך ה' ,ואין דומה לך בעולם כולו ,לפי שנודעו לנו תארי שמך בכל מעשי
הגבורה שעשית ,ובכל פעולותיך בעולם.
כי גדלת בנפלאות  ,ויכול אתה אבל היכולת שלך גדולה מכול היכולים
האחרים לעשות דברים נפלאים .ולכן אין אלוהים אחרים זולתך.
אתה בראת לבד את כל היקום ,ואחרי הרגע הראשון של הבריאה שהיא יש
מאין  ,כאשר נבראו השמים והארץ – סידרת ותיקנת את הנברא ( עשית):
השמיים מתוחים כאוהל לשבת סביב הארץ בהרחק ; ושמי השמים רקוע
בגזרתו ית ' .וצבא השמים המאורות והכוכבים מתנועעים בהתעופפות בלי
הפסק להרף עין בלי כנפיים ובלי דרך מסומן ( כאילו שהם משתחווים לו ית').
והארץ עומדת ומיושבת באמצע כדור הרקיע בל תמוט לשום צד במלוא נימה.
תלויה באוויר כדכתיב "תולה ארץ על בלי מה" (איוב כו' .)6 .והימים מתחת
לארץ תלויים מתנועעים ואינם נשפכים למטה אף אינם שבים להתרחב
לכסות הארץ ,לא יעברו חוקם וגבולם .וכל אלו הנפלאות  ,הם חוץ מהטבע
המונח בפרטים שבעולם .מזה נודע לנו ראייה חזקה מאמתת שהעולם אינו
קדמון ומקרי רק מחודש ומושגח ( אתה מחייה את כולם) מאיתו ית' ,וכפי
שבראם בחוכמתו ויכולתו מאין ליש בגזרתו  -כן המה עומדים ובתנועתם
מתמדת כאילו משתחווים לו.
ואחרי שהקב" ה עשה סדר בתנועת צבא השמים ,דימה גם אותנו בני ישראל
לצבאו ,וקבע סדר והיררכיה במחנה ישראל כצבא השמים ,וזה – כדי שנדע,
שאין צבא השמים משפיע עלינו חו"ח ,אלא הקב" ה לבדו מושל עלינו ,ואנחנו
עבדיו .גם אני ככל עם ישראל מודה ,שהוא ית' אלוהי ומחויב להתוועד איתם
יחד במשכנו ( בית הכנסת)  ,כי הוא אלוהי ואלוהי אבותיי  ,אברהם יצחק
ויעקב ע"ה .ובקהל קדושים מחויב לרומם לשמו המרומם והמקודש .ומודה
אני גם עכשיו וגם בעתיד ,כי הוא ית ' אלוהי  ,ושמו מרומם והמקודש עד
עולמי-עד.
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מה שאומרים בחוץ ,לא שווה
למה שחושבים בפנים.
השבוע דיפדפתי באינטרנט ומצאתי את המשפט הנ"ל....שגרם לי להירהורים
מסוימים.
משפט חזק ,לאן אתה מייחס אותו?
האמת אפשר לייחס אותו בכללי להרבה דברים ואפשר לעניין ספציפי.
אז תן לי את הזכות לייחס אותו לקהילה.
בבקשה ...רק תסביר בדיוק ונראה מה כוונתך.
יש כאלה שמדברים על הקהילה הקדושה הזאת כל מיני שטויות ודברים לא נכונים ולא
מבוססים ומשמיצים ועוד ועוד...זה גם לא בסדר אבל זה פחות קשה וכואב מאשר לשמוע
אנשים מתוך הקהילה שמדברים רע על הקהילה הקדושה.
מסכים אבל אתה יודע יש גם דברים נכונים בטענות.
אתה מפליא אותי ,אז מה?! ברור שלא הכל טוב ,כידוע לך אני אומנם עובר תהליך אבל
אני פה ברור שלא הכל טוב ,תאר לך ,שאומרים לך שאתה אבא לא טוב הרבה אנשים
יגידו ויאמרו ויחזרו על זה שוב ושוב ,יפריע לך ?.
כן יפריע אין ספק.
איך תרגיש אם הבן שלך יגיד לך את זה ?
זה לא יפריע ,זה יכאב לי מאוד מאוד.
מלא כל האלה שלא יודעים ,לא מבינים ,אלה ששטפו להם את המוח
אז אתה מבין עכשיוֵ ,
אבל בן בית ,אדם מהקהילה ....לאן הגענו ,אנשים כאלה הם צריכים להתבייש בעצמם.
מסכים איתך ללא ספק ,זה הכי גרוע שאנשים מבפנים גורמים לשם רע.
חבל שזה קורה ,השאלה למה זה קורה? עד כדי כך זה מרוע? לא יכול להיות...
לא חושב שזה רוע זה אולי חוסר ידע ,אולי פחד ,אתה יודע למה להתעסק עם הרוב,
בריחה  -רובנו חושבים שזו דרך התמודדות .אבל זו הטעות הגדולה ביותר .אני אומר מי
שלא רוצה להיות שייך ,לפחות שלא ירעיל אחרים ,ושווה לבוא וללמוד למה יש כאלה
שעדיין גאים במה שהם.
שלום למי שלא מכיר נעים מאוד היהדות הקראית יש בה הרבה דברים טובים,
אל תתנו לדברים מהעבר ,להרוס לכם ולילדכם את העתיד הנכון.
לימדוִ ,שמעו ,כנסו לעניינים ורק אז תחליטו באיזה דרך אתם בוחרים.
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לפניכם תשחץ ,פתרו אותו ושלחו את הדף עם הפתרון למייל ,benooa@gmail.com
ותוכלו לזכות בפרס! בהצלחה ! הפרס השבוע דיסק און קי .G 0

הודעה על
חטא

שכר

חותן משה נוזל החיים

אחד
הנביאים

י

אבי
החשמונאים

ממלכי
ישראל
אויב ,צר

שאינו
יודע
לשאול

לא אוכל

חתיכת
לחם

מסקנה

ענן
מעון נייד

דל ,רש

ההפך
מלילה

דירה

קריאת
צער

גבעה
גדולה
מילת
קריאה

ירושה
טמון
אחד
התווים

מאור קטן

אחת
האצבעות

בשבילי

עוף גדול

אנקול

אמונה

בית אל

סוד

מבני שאול
המלך

קוראים יקרים !.יש לפתור את התשחץ אחרי השבת על מנת לא לחללה.
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סיפורו של אדם מאוס
מספרים על אדם בן  41שמאס לו בחייו והחליט ללכת לאלוהים ולבקש ממנו חיים אחרים.
בדרכו הוא פגש עץ יבש ושאל אותו :איך החיים?
ענה העץ :על הפנים ,אני מתייבש המים לא מגיעים אליי.
אני הולך לאלוהים ,השיב האיש ,ואדבר איתו גם בשבילך.
באמצע הדרך לאלוהים ,פגש האיש בחורה עצובה יושבת ליד בית גדול .
איך החיים? שאל אותה.
מאכזבים השיבה ,אני יושבת לבד ושום בחור לא מגיע.
אני בדרך לאלוהים ואדבר איתו גם בשבילך ,הבטיח לה.
לקראת סוף הדרך פגש האיש שועל ,שהתלונן שאין מה לאכול.
גם לו הבטיח האיש שידבר עם האלוהים בעניינו.
הגיע האיש לאלוהים ושטח לפניו את טענותיו.
אמר לו אלוהים :אני משנה לך את אורך חייך ,אבל תהיה מספיק חכם לתפוס את הקורה.
בנוסף אלוהים גם צייד אותו במכתב לכל אחד משלושת האומללים שפגש בדרך.
האיש מגיע לעץ היבש ומגיש לו את המכתב מאלוהים ,העץ מעיין במכתב ואומר לו:
אלוהים כתב שלא מגיעים אלי מים כי יש שקית מלאה ביהלומים שתקועה בין השורשים לבין המעיין.
אולי אתה מוכן לעזור לי לחלץ את השקית?
אני מצטער ,משיב האיש ,אין לי זמן ,אלוהים אמר לי שהוא שולח לי את הדרך ,ואני חייב למהר
לתפוס אותה.
בהמשך דרכו פוגש האיש את הבחורה שאומרת לו:
אלוהים כותב לי שהגבר הראשון שיסכים להתחתן איתי יזכה בכך שאלוהים יהפוך את שנינו
לעשירים ומאושרים .אולי אתה מוכן להיות בן זוגי?
אני מצטער ,משיב האיש ,אלוהים אמר לי שהוא שולח לי את הדרך אני חייב לרוץ לתפוס אותה.
ואז פוגש האיש את השועל ומוסר לו את המכתב שלו ,השועל מעיין במכתב ותופס את האיש בגרון.
רגע לפני שהאיש מאבד את הכרתו ,הוא רואה את מכתבו של השועל ובו נכתב " :כשיגיע אליך האדם
הזה ,תאכל אותו".

אנחנו מפספסים את הדברים החשובים כי אנו נעולים בחשיבה ,צריך להביט מסביב
ולשים לב ,הביטו היו ערניים זה יכול להיות הרבה יותר פשוט.
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מכירים את זה????....
פינת המכירים את זה  -מי שמכיר או לא מכיר אז נעים להכיר ,זוהי פינה שבה קורים
דברים הזויים לרובנו בחיי היום יום ,פשוט נעים להיזכר או לשמוע על משהו שקורה
לרובנו בסופו של דבר ,אז מכירים את זה שאתה עושה שלום למישהו והוא לא מזהה
אותך ואז אתה סתם עם יד מנפנפת לשלום.....
מכירים את זה....

מכירים את זה...

שאתם יושבים במסעדה ולידכם ישנה
חבורה של כמה אנשים ששרים היום יום
הולדת ,עכשיו אין לכם מושג למי שרים
אבל אתם חייבים למחוא כפיים
ולהצטרף לשיר.

שאתם בסרט קולנוע ובסוף הסרט יש
כמה אנשים שמוחאים כפיים  ...כאילו
הלוו זה מסך אין שחקנים....

מכירים את זה...

מכירים את זה...

שמ חלקים לכם קריאה בת פי לה
ופתאום עוד מישהו קורא איתך...

שבחטיפים רשום בתוקף עד ..ואז יש חץ
ואף פעם התוקף לא נמצא איפה שהחץ
מורה.

מכירים את זה...

מכירים את זה...

שאתה קטן ואוכל בננה ואז יש קטע
חום בבננה ואומרים לך שזה הדבש
של הבננה וזה הכי טעים.

שאתם רואים שלט צבע טרי ובכל
ז א ת א ת ם נו גע י ם  ,כ אי לו א ת ם
בודקים אם משקרים עליכם.
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משפטים

הלומד ואינו מקיים ,דומה לזורע שאינו קוצר.

מי שהוא כעסן ,וידוע שהוא אוהב כבוד ,אפילו כל המצוות שעושה,
אינו עושה ,אלא בשביל כבוד.

על ידי תורה בא לאמונה ,ועל ידי אמונה בא לקידוש השם.

על ידי כבוד התורה ,אדם ניצול משונאיו.

מי שלהוט אחר עבודת האדמה ,בוודאי אין בו תועלת.

מי שעושה מעשיו במהירות בלי ישוב הדעת ,נעשה בעל חוב.

יום שישי ז‘ בסיוון התש"ע  | 081110181המקראון | 1

מתנה מהלב
לפני זמן מה ,העניש אב את בתו הקטנה על שבזבזה גליל נייר שלם מוזהב מיוחד
ויקר ערך.
המשפחה חיה בדוחק וכעס האב התגבר כשגילה שבתו השתמשה בנייר גם כדי לעטוף
קופסת קרטון כמתנה לחג.
ביום שלאחר מכן ,הביאה הילדה את הקופסה במתנה לאביה" .זה בשבילך ,אבא".
האב בוש בהתנהגותו הזועמת  ,אבל זעמו גאה שוב כאשר ראה שהקופסה ריקה
מתוכן .הוא פנה אל בתו בטון כועס ואמר לה "את לא יודעת ,גברתי הצעירה ,כאשר
נותנים למישהו מתנה לחג אמורים לשים משהו בתוך הקופסה ?".
הילדה  ,עם דמעות בעיניים  ,ענתה לאביה " אבל אבא  ,כן שמתי משהו בקופסה .
הכנסתי לתוכה המון המון נשיקות בשבילך עד שהיא התמלאה" .האב כרע על ברכיו
וביקש מהילדה שתסלח לו על כעסו הלא מוצדק  .לא עבר זמן רב  ,אסון נפל על
המשפחה – הילדה נהרגה בתאונה.
מספרים כי אביה שמר את קופסת הזהב ליד מיטתו עד סוף חייו .ובכל פעם שהרגיש
מדוכא או עצוב או חסר כוחות הוא פתח את הקופסה והוציא ממנה נשיקה דמיונית
אותה שמה עבורו בתו ,הילדה שאהבה אותו כל כך.
כל אחד מאיתנו קיבל במתנה קופסת זהב ,מלאה באהבה מהסובבים אותנו וללא
תנאים:
 מאלוהים. מההורים ,האחים ,הילדים שלנו ,מכל המשפחה. מחברים ומידידים. מפרחים ,בעלי חיים ,מיופי הטבע ובריאה.לא קיים נכס יקר יותר.
זכרו :אהבת המשפחה החברים והסובבים אותנו היא כמו מלאכים שמעמידים
אותנו על רגלינו ,בכל פעם שהכנפיים שלנו לא זוכרות כיצד לעוף.
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קהילת היהודים הקראים
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עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח.
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