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גליון זה הודפס לזכרו של
האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
ולזכר
אברהם בן סולימן שאמי
הלוי
יהי זכרם ברוך אמן.

קהילת היהודים הקראים

mikraon@gmail.com

פרשת השבוע
נח
יציאת השבת
בשעה
62:71

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

”ונח איש צדיק תמים בדורותיו”
מי הוא הצדיק?
נח צדיק לעומת האחרים או שהוא צדיק ולא משנה היכן נמצא?
מה זה צדיק?
צדיק זהו אדם שטוב לאחר או זה שרודף צדק?
האם יש דרגות של צדיקים?
אברהם אבינו ונח שווים במעמדם?
כמה שאלות !...וזה לא הכל ספר בראשית אחד הספרים המעניינים והפילוסופים
בעזרתו ניתן לפתח מחשבות רבות ושאלות רבות.
.1
.2
.3

לקבלת תשובות יש  3אפשרויות:
להגיע לבית הכנסת ולשאול את חכמי עדתנו שיענו לכם ברוחב לב.
להקשיב לדרשות המתקיימות בהפסקות בבתי הכנסת.
לשלוח שאלות ל–  mikraon@gmail.comואנחנו נשמח לענות לכם.

כדי לדעת
צריך לשאול!...

המקראון מברך את כל בני הקהילה בבברכת חודש חשוון
שמח עם הרבה גשמי ברכה

יום אחד נכנס יוסי הביתה בועט ברצפה  ,צועק ומאוד לא שקט .אבא שלו קרא לו
והוא המשיך בשלו ,עד שסיפר" :אני מתפוצץ! שמוליק עיצבן אותי ממש! היה אסור
לו לעשות מה שעשה לי! בגלל זה אני מאחל לו את כל הרע שבעולם! אני רוצה להרוג
אותו ממש!"
אבא של יוסי ,איש פשוט אבל מלא חכמה ,הקשיב בשלווה לבנו שהמשיך לספר:
" שמוליק השפיל אותי מול חבריי ואני לא מוכן לקבל את זה! הייתי רוצה שהוא
יהיה חולה מאוד ושלא יבוא לבית הספר יותר!"
האבא המשיך להקשיב ,הביא מפינת הגינה שק מלא פחם והציע ליוסי" :אתה רואה
את החולצה הלבנה התלויה שם ? תדמיין שזה שמוליק ותזרוק עליו פחמים עד
החתיכה האחרונה .אחר כך אני אבוא לראות".
הילד התחיל במשחק הנקמה שלו וזרק במרץ את כל הפחמים ,אבל מכיוון שהחולצה
הייתה תלויה מעט רחוק ,הצליח לקלוע רק חלק מהפחמים עליה .לאחר זמן מה ,
האב חזר ושאל " :בני  ,איך אתה מרגיש עכשיו? " " .אני עייף אבל שמח  ,הצלחתי
לקלוע כמה חתיכות על החולצה!"
האבא לקח את ידו ואמר" :בא ,אני רוצה להראות לך משהו" והוביל אותו אל מול
הראי .יוסי נבהל מאוד כשראה את עצמו כולו שחור ,למעט עיניו ושיניו.
ואז הביט בו האב ואמר" :כפי שאתה יכול לראות ,הפחמים שזרקת לכלכו קצת את
החולצה  ,אבל אין מה להשוות  ,אתה התלכלכת הרבה יותר  .כשאנחנו מאחלים
למישהו דברים רעים  ,זה חוזר אלינו ומכפיל את עצמו בנו  .כמה שנרצה או נוכל
לקלקל למישהו את החיים ,השאריות והלכלוך נשארים בנו והופכים להיות חלק
שלנו"
יהודי אחד עבד במעבדה בבניין משרדים גדול בארצות הברית .יום אחד ,בשעת ערב
מאוחרת הוא נתקע בתוך אחד המקררים הגדולים שבמעבדה ולא הצליח להיחלץ.
לאחר שצעק וצעק ,הבין שכולם כבר הלכו והיה משוכנע שלמחרת בבוקר ימצאו רק
את גופתו הקפואה.
לאחר שעשה וידוי ואמר "שמע ישראל" ,הגיע פתאום השומר של הבניין ופתח את
דלת המקרר  .אחרי שאותו יהודי נרגע  ,הוא שאל את השומר " :איך ידעת שאני
כאן?" אמר לו השומר "לא ידעתי שאתה פה .חיפשתי אותך"" .חיפשת אותי?!" ענה
היהודי בתדהמה.
השיב השומר " :אתה היחיד מבין אלפי עובדי הבניין שאומר לי שלום בכל בוקר ,
והיחיד שבסופו של יום מברך אותי בברכת ערב טב כאשר אתה יוצא .אף אחד חוץ
ממך לא " רואה " אותי  .אני מחכה מידי יום לשעה חמש כדי לשמוע ממך ברכת
שלום ,והיום כשהגיעה השעה ולא ראיתי אותך יוצא  ,החלטתי לבוא ולבדוק מה
קרה לך .עליתי למעבדה ,שמעתי אותך צועק ופתחתי את הדלת".
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זוגיות  /חנה דניאל
הזוגיות כבר לא מה שהייתה? זוגות צעירים בתחילת הדרך ,עדין משקעים ומתאמצים
בלתת אהבה ,עדין פנויים וקשובים לצרכים של בן/בת הזוג ,מתמקדים בפרטים החיובים
האחד בשנייה ומתעלמים מהמגרעות והחסרונות .זה לא סוד שאחרי תקופה ממושכת
יחדיו  ,הרבה דברים משתנים והקשר הזוגי מקבל תפנית חדה  ,העומס  ,העבודה ,
המשכנתא ,הבית והילדים ,משפיעים על החיים ומשנים את סדרי העדיפויות ומבלי
לשים לב מוצאים את הזוגיות בעדיפות אחרונה .בהתחלה הכל זורם על מי מנוחות ,עם
השנים אנו מגלים שיש פער גדול בין מה שרצינו וחלמנו לחיי הזוגיות שלנו לבין
המציאות שאנו חיים בה ,האווירה מתחילה להשתנות ,פתאום יש יותר מריבות ,יותר
צעקות ,הרבה אי הבנות ואי הסכמות ,לא מבינים מה קורה בדיוק ,מרגישים שאין כבר
שליטה ומתפלאים לאן נעלמה האהבה הגדולה .בעיות וקשיים בחיי הזוגיות משפיעים
על הרבה גורמים ,החל מהיחסים האינטימיים ,קשיים בהתנהלות עם הילדים ,מחלוקות
בעניינים כלכליים ולעיתים אותו דכדוך משפיע על כל אחד מבני הזוג בהתפתחות
האישית ,במקום העבודה וההתקדמות המקצועית .בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה
לפיה אחד מכל שלושה זוגות מוצא את עצמו על מדרגות הרבנות ,זאת אומרת כל זוג
שלישי מתגרש .השאלה הנשאלת מהי הסיבה? האם המתירנות והפתיחות היא הגורם
המאפשר גירושין בקלות? או אולי העצמאות של כל אדם היא הסיבה העיקרית לכך ?
תהיה הסיבה אשר תהיה  ,אנו עדים לתופעה בה זוגות רבים מתגרשים ללא סיבה
משמעותית ויתרה מזאת – במקרים רבים ניתן היה להימנע מראש מהליך הגירושין .
אנו נותנים לחיי היום יום ל"הכתיב" לנו את ניהול החיים ופתאום במשבר הראשון הכל
מתפרק ,אז עצרו לרגע את המרוץ!! קבלו אחריות על החיים שלכם ,על הזוגיות שלכם,
הכירו בעובדה שיש בידכם את האפשרות הבחירה לשנות את הדברים  ,אתם אלו
שצריכים לקחת אחריות להניע את עצמכם ולהביא את עצמכם למקום טוב יותר ונעים
יותר ,קבלו כלים לשיפור וחיזוק הזוגיות ,יתכן והם ימנעו את התוצאות של המשבר.
בעזרת ייעוץ זוגי ניתן לגשר בין אי ההסכמות של בני זוג ולשפר את הקשר הזוגי
שלהם .חשוב להבין שגם האהבה הגדולה ביותר ,זקוקה לתמיכה כדי שלא תשבר ,יש
צורך להשקיע ולטפח את הזוגיות ,ייעוץ זוגי יכול להתאים גם לזוגות שמעוניינים לשפר
את התקשורת ביניהם להעצים ולשבח את הקשר הזוגי שלהם .לבנות עתיד משותף,
לתכנן תכנונים משותפים כמו מעבר דירה ,הבאת ילדים משותפים ,תכנון טיולים
וחופשות ואפילו תכנון הפנסיה ,איפה לגור ומה לעשות ביחד .זוג שרואה את העתיד שלו,
זוג שמתכנן לעשות דברים ביחד בעוד חמש שנים ,עשר שנים ואפילו עשרים שנה ,זוג
שכזה ששואף להתפתח ירגיש טוב מול הדברים הטובים שמחכים לו בעתיד.
חישבו על השנים ביחד ,חישבו על הבית ובעיקר חישבו על הילדים!!
אשמח מאוד לעזור ולתת לכם כלים לשינוי ,לשיפור ולהעצמת הזוגיות.
 - 050-9990606חנה דניאל
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תפזורת  -ארצות
הפרס ספל מלא ממתקים.
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ישראל ,הונגריה ,דנמרק ,אנגליה ,פולין ,סין ,יון ,יפן ,פרו ,פינלנד ,איטליה ,ירדן ,צרפת,
מצרים ,סוריה ,רוסיה ,ברזיל ,ארגנטינה ,ספרד ,קנדה.

פינה לילד
צבעו את הציור
שלחו למייל
mikraon@gmail.com
ותזכו בחוברת צביעה וטושים
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לפניכם פירוש להפטרת השבוע הפטרת נח -מיפי הרב אברהם גבר
הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה הוא המבול שהיה בימי נח ,כי בפרשה הבטיח ה' שלא יהיה עוד
ּומ ְׁג ָערָ -ב ְׁך".
ָארץ ֵכן נִ ְׁש ַּב ְׁע ִתי ִמ ְׁקצֹף ָע ַּליִ ְׁך ִ
מבול וכאן נאמרֲ " :א ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְׁע ִתי ֵמ ֲעבֹר ֵמי-נ ַֹּח עֹוד ַּעלָ -ה ֶׁ
והכוונה שהשבועה לישראל שלא תשחת זאת אומרת תהיה גאולת ישראל העתידה תשועת
עולמים  .ובכן ההפטרה היא נבואת נחמת עולם לישראל  :בפסוקים הראשונים לפני התחלת
ההפטרה מבטיח השם לבני ציון שדמה אותה כעקרה לא ילדה ,שמצבה ישתנה ותשמח ותגיל,
שמצב העקרות וחוסר הילדים יהפך וישתנה ויהיו מרובים ויתרחב גבולה ,ועריה השוממות ימלאו
תושבים ותשכח כל הצרות שבאו עליה והבושה והכלימה והחרפה וההשפלה והייסורים שסבלה
מהם בימי החורבן ,כי ה' צבאות יושיעך ויגאלך ,הוא יחזור לעם ישראל לאחר שעזב אותה ויחזור
אליה כמו שהאיש חוזר לאשת נעוריו ,ולמרות שהתעלם ממנה בכעס ובחרון אף ,אבל ברחמיו
הרבים יאיר להם פנים וישגיח עליהם ויגאלם גאולה שלמה .והתחילה מכאן ההפטרה המתחילה:
"כי מי נח זאת לי" והיא קשורה בהבטחות שהבטיח השם בקטע הקודם שהיא שבועה לעם ישראל
לקיים הבטחתו לעם ישראל כמו שהברית שנכרתה עם נח ברית עולם כן השבועה תעמוד לעד זאת
אומרת הגאולה העתידה תהיה תשועת עולם ,וממשיך בחיזוק דברו באמרו אפילו ההרים והגבעות
ישתנו ויתמוטטו -בריתו לשלום עם ישראל תתקיים .השם יתברך שמו פונה לירושלים באמרו
" עניה סערה לא נוחמה " זאת אומרת שהיית מדוכאת ומושפלת ומעונה ונודדת ממקום למקום
ומבטיח לה שתתקיים ותבנה ותייסד באבנים יקרות כאבני הספירים ,וגם חומותיך ושעריך יהיו
מאבנים יקרות ונוצצות וכל בני ישראל הדרים בארץ ישראל יהיו לימודי ה' זאת אומרת יודעי
תורה ונאמנים למצוות ה ' וכתוצאה מכך ישרור השלום בקרבם ככתוב בתהילים " שלום רב
לאוהבי תורתך ואין למו מכשול" ונאמר אחר כך " בצדקה תכונני רחקי מעושק כי לא תראי "...
זאת אומרת שירושלים תהיה מבוססת על הצדק והאמת בהתנהגות יושביה :לא יהיה ביניהם
עושק ומרמה ,ולא יאונה להם רע והאסונות יתרחקו מהם ,וכל מי שילחם בירושלים יפול" ,וכל
כלי יוצר עליך לא יצלח " ,זאת אומרת כל כלי המלחמה שעושים אותם להילחם בך לא יועילו
ויאשמו ויורשעו כל הבאים נגדך במשפט" ,זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם" זאת אומרת אני נתתי את
הניצחון נחלה לעבדי הנאמנים .ובפרק נ " ה קורא השם יתברך ופונה לעם לשמוע את דבריו
ובאומרו" :הוי כל צמא לכו למים "...והכוונה כאן באוכל ומשקה רוחני זאת אומרת ללמוד דברי
תורה שזה התענוג האמתי לנפש באמרו" :ותתענג בדשן נפשכם" וזה חינם אין כסף ועל ידי האוכל
הרוחני תחיי נפשכם ומה גם שיחדש הברית שכרת עם דוד ותהיה ברית עולם נאמנת ליראי ה'.
ובכל זאת הנחמות וההבטחות העתידות לבוא לא בזכות ישראל אלא למען כבוד ה'.
ואחר כך פנה הנביא בקריאה לעם שיתקרבו אל ה' בהימצאו ,זאת אומרת בעת רצון ויתפללו אליו
בעת שהוא קרוב אליהם והשגחתו והארת פניו נמצאת עליהם ,ובכן עליכם לעזוב דרך הרשע
והמחשבות הרעות ולחזור בתשובה על מנת שה' ירחם עליהם ,כי הוא מרבה לסלוח לשבים אליו,
כי הוא יתברך שמו מידותיו לא כמידות בשר ודם והתנהגותו לא כהתנהגות בשר ודם כי הוא אל
רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת ,ודרכי השם ומחשבותיו שונות מדרכי בני אדם בהפרש
גדול כמו המרחק בין שמים לארץ.
סיום ההפטרה הוא שדבר ה' הוא לא לריק אלא יש לו מטרה כמו הגשם והשלג שיורד מן השמים
שמטרתו נעלה שהוא מרווה את האדמה ומצמיח אותה ומביא תנובות הארץ שיתקיימו הבריות,
כן דבר השם :מטרתו שיחזיר את עם ישראל בתשובה ועל ידי זה תתקיים הבטחת השם בגאולה
העתידה לבוא ,ויצאו מהגאולה לארץ ישראל בשמחה .וכבוד ה' ילווה אתכם בשלום ובשלווה כמו
שליווה אתכם בגאולתכם ממצרים והטבע ישמח איתכם והדי הניגון והשמחה ישמעו קולות ניגון
ועצי השדה ישכשכו בענפיהם כדמות מחיאות כפיים .גואלנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל אמן וכן
יהי רצון.
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הזמנת אירוח בעיר הקודש
בעיר הקודש ירושלים ברובע היהודי באווירה רוחניות וקדושה שוכן
בית הכנסת העתיק ביותר בעולם ,אתם זכיתם לקבל חבילת אירוח
ייחודית במחיר מוזל בהיותכם חברי קהילת בני מקרא.
לשירותכם:
 ביקור במוזיאון עדתנו
 בית כנסת
 מקרר לאחסון מזון
 מקלחות חמות
 מצעים ומגבות נקיים
 מטבח הכולל תנור ,מיקרוגל ,כיריים גז (בשבת אין להפעיל
מכשירי חשמל)
 פינת שתייה חמה וקרה
בקרבת בית הכנסת נמצאים אתרים רבים ומגוונים לטיול כגון:
מנהרות הכותל ,מוזיאון הבית השרוף ,המוזיאון ההרודיאני ועוד...
אתרים אלו נמצאים מתחת לפני האדמה מאחר והם מתקופת חורבן
בית המקדש.
למתארחים בשבתות -קבלת שבת עם קידוש וגיבוש המתארחים
בארוחות עם שירים ומזמורי שבת.
האירוח מותנה בתרומה המיועדת לפיתוח המקום
בואו בהמוניכם
להרשמה ופרטים נוספים:
שוקי לוי– 1011212150

דרוש עובד תחזוקה ברמלה בחצי משרה.
כל המעוניינים נא להגיש קורות חיים עד לתאריך 36/66/66
ולהעבירם למאור דבח או ליו“ר הועד אליהו לוי.
לפרטים נוספים -842297410 :מאור דבח

בית הכנסת הקהילתי בירושלים הוא בית הכנסת העתיק ביותר בעולם שפעיל.
המקום נמצא כעת בהליך של שיפוצים ותוכניות רבות טרם בוצעו מחוסר
תקציב ,ועד ירושלים פונה לקהל הרחב לבוא ולתרום הן כלכלית והן מעשית
להשלמת הפרויקטים הבאים:


השלמת פינת חליצת הנעליים מבואת זכוכית בכניסה לירידה לבית הכנסת.
 דלתות זכוכית להפרדה בן חדר השמן לבית הכנסת ובין חדר המדרגות
למוזיאון.
 מטבחון לחדר שמן.
 שיפוץ וחידוש היכל הקודש.
 21 מיטות קומתיים לעריכת שבתות עיון.
 שיפוץ חדרי האירוח.
 שיפוץ מקלחת ושירותים והתקנת דוד שמש.
 שיפוץ כללי למוזיאון עדתנו.

כל תרומה תתקבל בברכה
את התרומות יש להעביר לאחראי המקום יהושוע לוי– 8487676824

תחרות הקורא הטוב בתורה )7( -
מתרומת גלית סלע לזכר בעלה יוסף סלע

מיועד לגילאי  67-60בנים ובנות.
ההרשמה לקורס החלה
מועד אחרון להרשמה 74/66/66
שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס כספי

מקום ראשון  0011 -ש“ח
מקום שני  0111 -ש“ח מקום שלישי  011 -ש“ח
לפרטים והרשמה:
בן יוסף  8427702800אשדוד  ,מאור דבח 8422974102רמלה/מצליח
רן יוסף  8471260070רנן/אופקים ,שמחון  8422784607באר שבע
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שלושה חברים  ,גרוזיני  ,אתיופי וכורדי ,
יוצאים לחופשה במלון .איך שהם מגיעים
עוברת פצצה יפיפייה ,מסתכלת על הכורדי
ואומרת" :אותך אני רוצה".
הגרוזיני והאתיופי משכנעים אותה" :תראי
אני יותר יפה" "אני יותר גבוה"...
אך היא אומרת " :לא ,לא! הכורדי !" ניגשת
לכורדי ואומרת לו" :שש וחצי
בבוקר ,אתה בא אלי לחדר" ועוזבת .הכורדי
מבסוט ,בא לגרוזיני ואומר:
"תעשה טובה ,תעיר אותי בשש בבוקר ,שאני
לישון.
והולך
אאחר",
לא
האתיופי והגרוזיני מבואסים ,אז האתיופי
אומר לגרוזיני  " :תשמע  ,בוא נצבע אותו
בשחור  ,ובבוקר היא תראה אותו בשחור
ותסלק אותו" .הם נהנים מהרעיון והולכים
אליו לחדר לצבוע אותו בזמן שהוא ישן .בשש
בבוקר הגרוזיני צועק" :קום ,אתה
מאחר ! מהר מהר מהר !" הכורדי קם  ,לא
חושב ,מתחיל לרוץ ,מגיע אליה לחדר והיא
פותחת את הדלת ורואה אותו שחור .היא
נבהלת ואומרת  " :לך מפה  ,אני לא רוצה
אותך ,אני רציתי את הכורדי !" הוא אומר:
"זה אני!" היא משיבה" :זה לא אתה ,אתה
שחור" .הכורדי הולך למראה ,מסתכל ,רואה
את ע צמו שחור ומת עצבן  " :א יזה נוכ ל
הגרוזיני העיר את האתיופי!"

ברכות ואיחולים
מזל טוב לרב אליהו דבח ואישתו נחמה
לרגל יום נישואיהם ה  01-שהשם יברכם
ויתן להם שנים רבות טובות ונעימות יחד.
מטוביה ורינה אלדבח ומכל בני הקהילה.
מזל טוב לעודד ואתי חיינה לרגל יום
הנישואין העשירי .המשיכו להיות משפחה
חמה ואוהבת.
מאחלים צוות המקראון

כורדי אחד רוכב על אופניים .פוגש אותו
חבר שלו כורדי גם כן ושואל " :מאיפה
האופניים ? " עונה הכורדי  " :יום אחד
הלכתי ברחוב ,פתאום באה מולי בחורה
על אופניים .קפצה מהאופניים ,הורידה
את הבגדים ואמרה לי אתה יכול לקבל
מה שאתה רוצה !!!  -אז לקחתי את
האופניים "  .בחירה טובה "  ,אומר
החבר" ,הבגדים שלה בטח לא היו עולים
עליך".

אישה אחת עלתה לאוטובוס אבל לא
היה לה כסף לשלם לנהג  ,לכן היא
נתנה לו ביצה  .למחרת עלתה בשנית
עם ביצה ומסרה אותה לנהג ,וכך היה
כל השבוע  .יום אחד היא עלתה
כשבידיה תרנגולת  ,וחלפה על פני
הנהג מבלי לשלם" .תסלחי לי
גבירתי "  ,שואל הנהג  " ,מה זה ? "
ה א י שה מש י בה לו  " :ז ה ח ופ ש י
חודשי".
מזל טוב לחזן מאור דבח לרגל יום
הולדתך עלה והצלח בכל אשר תעשה
שהשם יתן לך בריאות אושר ועושר.
מטוביה ורינה אלדבח ,ומכל חברי
ועובדי הקהילה.
מזל טוב לאפיק אלטחן לרגל יום
הולדתך על והצלח בכל אשר תעשה.
ממנו צוות המקראון.
מזל טוב לאילנית חיים לרגל יום
הולדתך עלי והצלחי בכל אשר תעשי.
ממנו צוות המקראון.

מזל טוב לעודד ואתי חיינה לרגל יום
הנישואין העשירי .המשיכו להיות משפחה
חמה ואוהבת.
מאחלים צוות המקראון

מזל טוב למשה דבח לרגל יום הולדתך
אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
ממנו טוביה ורינה אלדבח.

מזל טוב לאופיר דבח לרגל יום הולדתך,
עלה והצלח ושכל משאלות ליבך יתגשמו
לטובה.
מאחלים סבתא לאלה וסבא שבתאי

מזל טוב לליאל הדר לרגל יום הולדתך,
ע ל ה ו ה צ ל ח ושכ ל מש א ל ו ת ל יב ך
יתגשמו לטובה.
מאחלים סבתא לאלה וסבא שבתאי
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