בתאריך  116166מסיבה מטורפת לגילאי  + 61בראשון לציון.
ה Flash -מארח את בני הקהילה לערב של ריקודים צחוקים והמון כיף.
עלות משתתף כולל הסעה  05ש“ח בלבד ,לנרשמים עד לתאריך .05161165
לאחר מכן עלות כרטיס  15ש“ח ללא הסעה.
מהרו להבטיח מקומכם ,מספר המקומות מוגבל.
תחילת המסיבה בשעה . 10:55
להרשמה ופרטים נוספים:
מאור דבח 5022210110
בן יוסף 5021112511

ברכות ואיחולים
מזל טוב לשנהב עובדיה כתבנו שיחזור
בעזרת השם בקרוב למערכת  ,המול
אושר בריאות והצלחות בכל מעשי ידיך.
אוהבים צוות המקראון
מזל טוב לאסתר בת טוביה דבח לרגל
יום הולדתך ,עלי והצליח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
אוהבים אבא ואמא טוביה ורינה אלדבח
מזל טוב לאברהם בן טוביה דבח לרגל
יום הולדתך עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
אוהבים אבא ואמא טוביה ורינה אלדבח
מזל טוב לחברנו היקר שוקי פירוז מב “ש
לרגל יום הולדתך אנו מאחלים לך את כל
הטוב שבעולם ושתצליח בכל מעשי ידיך
אוהבים צוות המקראון
מזל טוב ללידור לוי מרנן לרגל יום
הולדתך  ,עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה  .והמשך להגיע
לשיעורי תורה.
אוהבים המשפחה

מזל טוב לחזן ירון ללוז לרגל יום
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך ,לך ולכל משפחתך.
מאחלים:
ועד מצליח
אנשי המושב
וצוות המקראון.
מזל טוב ליוסי נונה מרנן לרגל יום
הולדתך  ,עלה והצלח ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
אוהבים המשפחה
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 -1בית מרזח ,פאב.
 -2עובדת בבית כלא.
 -3משדרני הספורט בארץ.
 -4ריח ניחוח
 -5התבטא בחריפות ובבוטות.
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ספר שמות
ואלה שמות בני ישראל ,הספר השני מתוך חמישה ספרים מתחיל בעצם להקנות לנו כעם
חוקים ומצוות.
השכחה ,בני ישראל במקרים רבים
העניין המרכזי בספר זה ,הוא עניין הזכירה לעומת ִ
מתנהגים בכפיות טובה כלפי הבורא יתברך ,כיצד אנו רואים זאת ? ,ע"י כך שהוציאם
והדריכם וברבים מהמקרים שוכחים את אשר עשה ומתלוננים ואף חמור מזה עובדים
עבודה זרה.
הזכירה עניין מרכזי וחשוב בחיינו בכלל ,למשל :אדם הלווה כסף או כל דבר אחר מחברו
ושוכח להחזירו מבצע מספר עבירות חמורות ,כגון :גניבה ,פגיעה בכבוד האדם ועוד.
ושהשכחה מובילה לחטאים.
ִ
מדוגמא זו אנו למדים ,שהזיכרון הינו כלי להינצל מחטאים
בספר שמות במיוחד מוזכרת המילה זכירה ,כגון" :זכור את אשר עשה לך עמלק"" ,זכור
את יום השבת לקדשו"" ,זכור את יום צאתך מארץ מצרים" וכו'.
עניין הזכירה מהותי לקיום המצוות ,ובנוסף עניין הזכירה מרחיק אותנו מעבירות.
כדי לזכור משהו ,ראשית עלינו לדעת וללמוד ,אז הקשיבו לדברים הנאמרים בפרשת
השבוע הזאת ובשבועות הבאים ,למען תזכרו ותזכו לעשות מצוות וצדקות ,אמן.

אהבת אחים
בגלל מה נחרב בית המקדש ?
כידוע לכולנו כי בית המקדש נחרב על שנאת אחים ,שנאת חינם ,פילוג ומחלוקות
שהובילו לחטאים ואי שמירה על דרך הישר דרכי התורה.
ומהי אהבת אחים ?
אהבה הינה חייבת להיות במישור הלב והנפש  ,הכוונה כי האהבה חייבת להיות
מחשבתית ורגשית.
הכיצד ? אדם אשר מחשבתו על אדם מסוים אינה טובה לא יוכל לאוהבו וכל היום
יחשוב על אדם זה כך וכך ודברים אלו אף יובילוהו למעשים רעים.
בשביל שתיכון אהבה תמיד דברו איש עם רעהו בנחת וכבוד.
הרי כל אחד מאיתנו היה רוצה שיפנו אליו בנחת וכבוד בכל מצב על זה נאמר" :את
אשר רע בעינך אל תעשה לחברך".
ומהו הקושי הגדול באהבת אחים? הרי ידוע לכולנו שאין הכוונה רק לאחים ממש אלא
לכל אדם באשר הוא בסביבתך.
הקושי הוא בלעזור לאדם בצרה ,שהרי תמיד תגיע המחשבה האם הוא היה עוזר לי
אם אני הייתי בצרה ? אל לנו לחשוב זאת הרי " הן לא ידענו זה הלא תוכן ליבו הוא
יבין" רק בורא העולם יודע מה האדם יעשה לפני מעשיו ועלינו תמיד לעשות את הטוב.
הטוב הוא לעזור לאדם בצרה ואל נאמר :מי רואני? ומי יודיעני? ולמה אסכן בגופי?
מחשבתנו תהיה "שהמציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא" ,ונעזור בכל דרך אפשרית
באם להזעיק עזרה ,באם לעזור בעצמנו ,באם לידע לספר ובכל דרך אשר תועיל לאדם
הנמצא בצרה.
על מנת שנקרב הגאולה עלינו לקיים את הפסוק
"ואהבת לרעך כמוך"
וכשנקיים פסוק זה בית שלישי יבנה וישכון באהבה לעולמי עד.

לומדים ונהנים
מתח קו בין התמונה הנכונה לברכה הנכונה.
ברוך אתה ה‘ אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות.
ברוך אתה ה‘ אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
ברוך אתה ה‘ אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.
ברוך אתה ה‘ אלוהינו מלך העולם בורא עשבי בשמים.

תפזורת -

יש לשלוח ל benooa@gmail.com -
הפרס השבוע הינו מדבקה לחלון בחדר  +שקית ממתקים.

לפניכם קטע מספר "מענה רך" לרב שלמה אפידה הכהן על סקירת פרשת השבוע
פרשת שמות.
סדר " ואלה שמות " שהוא ראשון לסדרי ספר שני מן התורה הנקרא ספר הגאולה ,לפי
לספור גאולת ישראל ממצרים ,סיפוריו הם על דרך כלל זכר שמות בני ישראל
שנתייחד ִ
הבאים מצרימה ושרצו ויִ רבו מאוד ,ושהתחכמו המצרים להם שלא יוסיפו לרבות כל מה
שהם ,ושהלך איש מבית לוי ונשא אישה ותלד בן ונקרא שמו משה.
ושגדל ויצא אל אחיו ,וירא בסבלותם עינויים קשים ,ושנאנחו בני ישראל מן העבודה
ויזעקו ,ושזכר אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב ,ושנראה מלאך ה '
למשה בלבת אש לפעם הראשונה מנבואתו לשלוח אותו לפרעה להוציא את ישראל
ממצרים ,ושבלכת משה בשליחותו ית' לישראל ,שאם ישאלוהו על שם שולחו שהודיעו
יכם".
למה לומר " ֶא ְהיֶה ְש ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
ושנתן אותות בידו להאמינם בשליחותו ,ושמאנו ללכת בשליחותו בתלונת " לֹא ִא יש
ָאנֹכ י " ששיתף עמו גם אהרון אחיו ,ושבלכתו לשוב מצרימה פגשהו ה ' ויבקש
ִ
ְד ָב ִר ים
ֹאמרּו
המיתו על רשלנותו ממילת בנו ,ושמלה אותו ציפורה אשתו .ושבאו משה ואהרון " ַוי ְ
ֶאלַ -פ ְרעֹה" בשליחותו ית' " ַש ַלח ֶאתַ -ע ִמי" ושמאן לשלחם וששב משה אל ה' ויאמר " ָל ָמה
ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָעם ַהזֶה" ושה' הבטיחו כי ביד חזקה ישלחם ומכל העניינים האלה נדבר בהם על
הנראה בעיניו שראוי לדבר עליו כמנהגנו בקצר כאשר עשינו בסדרי ספר בראשית.

פעם שאלתם את עצמכם מאין לקוחים מנהגי סדר קריאת פרשיות התורה ? או מה המקור
לקריאת סדר ההפטרות ? איך כותבים ספר תורה ? האם ספר תורה בכלל נטמא ? למה
מקדשים על היין לפני הלחם ?
כל התשובות לשאלות הנזכרות לעיל נמצאות בספר " פתשגן כתב הדת" לרבנו כלב בן
אליהו אפונדופולו נ"ע.
הספר נחלק לשלושה חלקים וכל חלק לפרקים:
החלק הראשון ִעינְ ינֹו בביאור סדר איכות קריאת פרשיות התורה והפטרותיהן בשבתות
וחגים ,סדר הוצאת התורה בשבת חתן חופה וחתן ברית מילה ועוד.
החלק השני ִעינְ ינֹו בעיקר בביאור אופן כתיבת ספר תורה גוִ יל וקדושתו ובדברים הפוסלים
אותו.
החלק השלישי מדבר על מתי וכמה ועל מה חייב האדם לברך ,וכן על סדר הברכות בימי
חול ,שבתות ,חגים ושמחות.
מחבר הספר הר" ר כלב אפונדופולו זצ " ל בן למשפחת חכמים ידועה ומפורסמת ,נחשב
לאחד מחשובי חכמי עדתנו בתקופה הביזנטית מסוף המאה ה 41-ותחילת המאה ה,41 -
אשר עמד בראש העדה אחרי מות גיסו ורבו הר " ר אליהו בשייצי זצ " ל .הוא היה גם
תלמידו של הרב מרדכי קומנטינו זצ"ל רב רבני אשר למד רבות מימנו .בנוסף לספרי הלכה
שחיבר התעסק רבנו כלב גם בכתיבת פיוטים אשר חלקם נקראים גם בימנו בזמן התפילה
כדוגמת הקדמה לשבע שבתות.
רבנו כלב ישב רוב ימיו בכפר קראמרייא הסמוך לקושט ובסוף ימיו השתקע בבלגרד שם
נפטר בשנת .4111
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יום אחד ראה אדם תרנגול מנקר בזגוגית חלונו .פתח את החלון ותפסו .ראה ,שרגליו
קשורות ברצועה .פצה התרנגול את פיו ואמר "אם תתיר את רגליי ותשלח אותי לחופשי,
אתן לך שלוש עצות שיהיו לך מועילות בחייך"
ומה הן ?  -שאל האיש.
קודם לכן  -אמר התרנגול  -תבטיח לי ,שאכן תשחררני.
הבטיח לו.
אמר התרנגול :עצה ראשונה  -בדברים שלא יתכנו אל תאמין!
עצה שנייה  -דבר שאין להשיבו  -אל תהרהר אחריו!
עצה שלישית  -מה שלמעלה מיכולתך  -אל תעשה!
שחרר האיש את התרנגול .קפץ זה ועמד על ענף של עץ ,צחק ואמר :אוי לך  ,אדם .פתי
מאמין לכל דבר .בגרוני שמור אוצר של יהלומים ואתה שילחת אותי לחופשי.
בוש אותו אדם על כסילותו ,מיהר וקפץ לתפוס את התרנגול .התעופף התרנגול ועמד על
ענף גבוה .טיפס אחריו האיש על העץ ,עד שענף נשבר תחתיו .נפל ארצה ונחבל .
שוטה שבעולם!  -צחק התרנגול  -טרם עברו עשר דקות מאז שמעת עצותיי וכבר שכחת
את כולן  :האמנת בדבר לא ייאמן  -כלום ייתכן ,שבגרונו של תרנגול שמור אוצר ?!
התחרטת על ששחררת אותי; וניסית לטפס על ענפים ,שהתנודדו תחת כובד משולש משל
תרנגול.

דברים רבים נאמרים במהלך חיינו מעטים מהדברים אנו מפנימים ,לפעמים
דברים אלו יצילו את חיינו ויעזרו לנו להצליח בחיים.

תן חיוך זאת בסך הכל בדיחה
מורה" :דני ,מהו העץ שאתה הכי אוהב ?"
דני" :אקליפטוס"
מורה" :יפה ,ואיך כותבים אקליפטוס ?"
דני" :בעצם אני הכי אוהב דקל"...

איך מסכמים את כל חגי
ישראל במשפט אחד ??
הם ניסו להרוג אותנו  ,הם
לא הצליחו  ,יאלה לאכול.

שודד נכנס לבנק עם רובה צייד  ,ניגש לקופאית ודורש את כל הכסף .
לאחר שאסף את הכסף פונה השודד ללקוח שעומד בתור ושואל אותו "ראית
אותי שודד את הבנק ?"הלקוח עונה "כן אדוני" בתגובה יורה בו השודד והורג
אותו במקום .השודד פונה לזוג שעמד בתור ושואל אותם " האם ראיתם אותי
שודד את הבנק ?"עונה הבעל "אני לא ראיתי ,אבל אישתי כן ראתה".
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נוסטלגיה

האח הגדול עבירה מוסרית
המוסריות והאנושיות חולפת לה מהעולם!
למי שלא מכיר האח הגדול הינה תוכנית ריאליטי שבה מכניסים אנשים לבית אחד ובו הם
שוכנים כשלושה חודשים בערך ,הדבר העצוב זה לא שאין בתוכנית מסרים חינוכיים ,או מידע
חיוני לחיים  ,או תובנות  ,הדבר המאוד חורה וקשה זה  ,שלוקחים אנשים כדי שיוכלו לרכל
עליהם ,לצחוק עליהם ,אנשים אלו נבחרים בקפידה רבה ,כדי שהקהל בבית ייהנה מכל העניין
הלא מוסרי והלא חינוכי שמטריף מיליונים.
לדוגמא :השנה קל מאוד לזהות שהמתמודדים בבית אינם מבריקים במחשבות  ,אחד מתוך
המשתתפים הינו גמד וכאדם הוא עֶׂשר ונראה בחור מצויין ,אבל זוהי השפלה לשמה ,הרי לכולם
ברור שהוא נבחר לתוך התוכנית מהיותו גמד ולא בגלל אפיונים אחרים.
האח הגדול היא תוכנית מציצנית הגורמת לדברים אסורים ,כגון :רכילות ,הוצאת לשון הרע ועוד
דברים שעקב התוכנית מוטבעים יום יום בחיינו ,דברים אשר התורה אסרה עלינו.
ברור לכולנו שגם אחרי כל הנאמר עדיין תשבו ותיהנו מכל המציצנות והחדירה לחיים של
אחרים ,רק תשימו לב שאינכם פוגעים בערך ובמוסר הקיים בכם ובדברים הטובים שלמדתם.
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לא נעים
אתמול ב 7-וחצי בבוקר
הלכנו עם אבא לבית הספר
ובדרך ראינו
שבית הכנסת שלנו סגור.
הדלת סגורה
ואין אנשים
פיוטים מבפנים
לא נשמעים
כי בית הכנסת שלנו סגור.
יש ספרים רבים ומגוונים
ואין שם מתפללים או חזנים.
אין שם אף רב או מנהיג שיגיד
מה מותר ומה אסור
וכל הספרים מסודרים על המדף
כי אין מי שיקרא בסידור.
הדלת סגורה ואין אנשים
פיוטים מבפנים לא נשמעים
כי בית הכנסת שלנו סגור.
אתמול ב 7-וחצי בבוקר הלכנו עם אבא לבית הספר
ובדרך ראינו שבית הכנסת שלנו סגור.

עצוב ,כואב ,אך זה המצב!
מעטים מבתי הכנסת בקהילה פתוחים בבוקר יום חול .ואם הם פתוחים
זה כל הזמן אותם  1אנשים שמתפללים.
לכל אחד יש זמן להקדיש חצי שעה לפחות פעם אחת מתוך  1ימים.
לא נעים לראות בית כנסת סגור.
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המקראון עובר שינוי
על מנת שנמשיך את המקראון כחלק
פעיל ,החלטנו במערכת שמידי שבוע
יצא מקראון בן  4עמודים.
ובכל סוף חודש מקראון מלא שיסקר
וירחיב על החודש הקרב.
שבת שלום.

קהילת היהודים הקראים
benooa@gmail.com

benooa@gmail.com
עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח.

עבירה מוסרית?

עצוב לראות
בית כנסת סגור

עמוד 5

עמוד 2
אהבת אחים
עמוד 1

פרשת השבוע

שמות
כניסת השבת
11:15
יציאת השבת
11:11

באתרי הקהילה :
Www.karaim.net
Www.jkaraite.org
חידון על פרשת השבוע = כניסה.

