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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.

mikraon@gmail.com

קהילת היהודים הקראים

פרשת השבוע
בא אל פרעה
יציאת השבת
בשעה
54:71

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

פרשת
השבוע
עמוד 2

חקר
הקראות
עמוד 1

מקום בינה
עמודים
 7ו6-

מקהלת בני מקרא
מפיקים לכם אירוע
עוזרים לכם
להגשים חלום
מסורת
וסגנון מודרני
אין יותר טוב מזה!

פרויקט עדכון כתובות יוצא לדרך!!
חשוב לנו לשמור עמכם על קשר ולעדכן אתכם בפעילויות והאירועים המתקיימים
עבורכם .אנא מילאו את פרטיכם האישיים בטופס המוצג באתר החדש באתר החדש
(היהדות הקראית העולמית) בכתובתhttp://www.karaite.org.il/index :
יש להיכנס למשבצת פעילויות ושירותים ---עדכון פרטים.

בפרשת " בא אל פרעה" מצוה אלוהים על משה ופוקד עליו לשוב אל פרעה ולהתרות בו
לשלח את בני ישראל .אם לא תעשה זאת ,מעביר משה לפרעה את דברי האלוהים ,מכת
ארבה תכסה את הארץ ותאכל את הצמחים שנותרו ממכת הברד.
עבדי פרעה למודי הניסיון מנסים לשכנע את אדונם להאזין לדברי משה" .הטרם תדע כי
אבדה מצרים"? הם שואלים אותו ,ומבקשים ממנו להרשות לבני ישראל לצאת כדי לזבוח
לאלוהיהם .פרעה נעתר ושב וקורא למשה ולאהרן " .מי ומי ההולכים" הוא שואל אותם,
כשהם משיבים לו כי הם ילכו "בנערינו ובזקנינו ,בבנינו ובבנותינו ,בצאננו ובבקרנו נלך כי
חג ה' לנו" הוא כועס .קורבנות וזבחים הם ענין לגברים בלבד! הוא קורא ומגרש אותם.
מתשובת משה רבנו ע " ה ניתן לראות שהוא מציין שלא רק המבוגרים ילכו לעבוד את
אלוהים אלא גם הילדים והנערים ,ומכאן אנו צריכים ללמוד שכל אבא ואבא אחראי על
ילדיו לחנכם לעבודת השם כי גם הם מצווים בה.
האזהרה מתקיימת ,מכת הארבה מכה בפירות ,בירקות ובצמחי מצרים ופרעה ממהר
לקרוא למשה ולאהרן ולהתנצל בפניהם  " :חטאתי הפעם " הוא מתוודה ומבקש מהם
להתפלל לאלוהים ולהסיר את מכת הארבה .כתוצאה מתפילת משה רוח חזקה נושאת את
כל הארבה אל הים והמכה סרה מעל מצרים .פרעה ,כצפוי ,חוזר לסורו.
מכת חושך
משה נוטה את ידו על השמים וחושך מתפשט בכל ארץ מצרים .המצרים לא יכלו לראות
איש את רעהו ולא זזו ממקומם שלושת ימים .בעוד המצרים סובלים מהחושך  ,לבני
ישראל ,היושבים בארץ גושן ,יש אור.
שוב קורא פרעה למשה ומבטיח לשחרר את בני-ישראל בתנאי אחד :עליהם להשאיר את
הצאן והבקר במצרים.
משה משיב בגאון :לא רק שנלך עם צאננו ובקרנו ,גם אתה תתן לנו זבחים ועולות שנקריב
לבורא העולם.
הדברים מכעיסים את פרעה" :לך מעלי! הישמר לך אל תוסף ראות פני ,כי ביום ראות פני
תמות"! הוא אומר למשה ,שמשיב לו בנחת :כדבריך כן אעשה – לא אוסיף לראות עוד את
פניך.
המכה האחרונה
תוך כדי שיחה עם פרעה ,מתגלה האלוהים למשה ואומר לו על המכה האחרונה בה הוא
עומד להכות את מצרים ,לאחריה בני-ישראל יצאו ממצרים .משה ממהר להעביר את
הנבואה לפרעה" :כה אמר ה' ,כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ,ומת כל בכור בארץ
מצרים" ,לבסוף ,אומר משה ,אתה עוד תבוא להתחנן בפני שנצא ממצרים.
אלוהים מצווה על משה לומר לעם ישראל לשאול כלי כסף וכלי זהב ממצרים ,למען יצאו
ברכוש גדול.
בחצות הלילה
בחצות הלילה מכה האלוהים כל בכור בארץ מצרים ,ובדיוק כפי שניבא משה פרעה ממהר
לקרוא לו ולאהרן ולומר להם לצאת ממצרים .ברכוש גדול – בדיוק כפי שהבטיח האלוהים
לאביהם אברהם שנים רבות קודם לכן.
קהל נכבד הביאו את ילדיכם לתפילת בוקר שבת כדי לשמוע את קריאת התורה וסיפור
יציאת עם ישראל ממצרים.
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ליגת בני מקרא pro 2012 -
לפני חודש באשדוד נפתחה עונת הכדורגל בפלייסטיישן,
 51בני נוער משתתפים בליגה.
ונהנים ממוסרי השכל בפתיחת הפעילות ,בהכרות חדשה ,ותחרות מהנה.

ועד הקהילה באשדוד ממליץ ליתר האזורים לערוך פעילויות בסגנון זה כדי למשוך ילדים
לתפילה ולשיעורי התורה.

שיר הגשם (בואו עננים)
מילים :לאה גולדברג
ללן :יואל ולבה
ּבֹואּו ֲענָנִ ים,
ֶּשם ַלגַנִ ים!
ָהבּו ג ֶּ
ּפֹותי –
ִטיףִ ,טיף ִט ַ
דֹותי.
ֶּשם ִל ְׂש ַ
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ילן
ַל ִשּב ֶֹּּלתָ ,ל ִא ָ
וְׂ ַל ֶּּפ ַרח ַה ָק ָטן
ֶּש ַּבגַן.
ֶּשם ְּׂב ָר ָכה
קֹול ַח – ג ֶּ
ֶּרם ֵ
ז ֶּ
ָחה.
נָח ַה ָש ֶּדה וַיִ נְׂ שֹּם ִל ְׂרו ָ
ַה ְׂללּויָּה,
ַה ְׂללּויָּה,
ֶּשם ַּב ֶּמ ְׂר ַח ְׂביָה.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ִהנֵה ֲענָנִ ים,
ֶּשם ַּבגַנִ ים.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ּפֹותי...
ִטיףִ ,טיף ִט ַ

ֵש ְׂת ָכל
ֵת ְׂש ְׂת ָכל ַצ ֶּמ ֶּרת ,י ְׂ
גִ ְׂבעֹול,
ַען ְּׂבקֹול:
ַען ָה ֵע ֶּמק ,י ַ
יַ
ַה ְׂללּויָּה,
ַה ְׂללּויָּה,
ֶּשם ַּבכֹּל.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ִהנֵה ֲענָנִ ים,
ֶּשם ַּבגַנִ ים.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ּפֹותי...
ִטיףִ ,טיף ִט ַ
ָליֹות,
ֵר ְׂדנָה ִמ ַמ ַעל ַמ ְׂרג ִ
לּוליֹות.
צֹוח ֶּקת ַּב ְׂש ִ
ֶּש ֶּמש ֶּ
ַה ְׂללּויָּה,
ַה ְׂללּויָּה,
ֶּשם ַּב ֶּמ ְׂר ַח ְׂביָה.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ִהנֵה ֲענָנִ ים,
ֶּשם ַּבגַנִ ים.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ
ּפֹותי...
ִטיףִ ,טיף ִט ַ

ְׂר ֵאה ַמה ָש ֵמ ַח ֶּצ ַמח ָש ִתיל,
ָליל.
ּובג ִ
ֶּשם ָּב ֵע ֶּמק ַ
ג ֶּ
ַה ְׂללּויָּה,
ַה ְׂללּויָּה,
ֶּשם ,א ֶֹּּשר וְׂ גִ יל.
ֶּשם ,ג ֶּ
ג ֶּ

בשבוע כל כך גשום
אין שיר יותר מתאים.
מה עוד שזה שיר
מדהים שמקנה שלווה
ורוגע כנסו לזמרשת
ותהנו.
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כאשר התללתי לאהוב את עצמי
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
יכולתי להבחין שהיגון והסבל הרגשי שלי הם רק אותות אזהרה -
שאני הולך נגד האמת הפנימית שלי.
היום אני יודע – זוהי "אותנטיות"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
התחלתי להבין כמה מעליב זה לכפות על מישהו את הרצונות שלי,
למרות שידעתי שזה לא הזמן הנכון ושאותו אדם לא מוכן לזה,
אפילו כאשר האדם הזה הוא אני עצמי.
היום אני קורא לזה "כבוד"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
הפסקתי להשתוקק לחיים אחרים.
ויכולתי לראות שכל הסובב אותי מעודד אותי לגדול ולצמוח.
היום אני קורא לזה "בגרות"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
הבנתי שתמיד אני נמצא במקום הנכון בזמן הנכון ,ושהכול מתרחש בדיוק ברגע הנכון.
ולכן אני יכול להירגע ולהרפות.
היום אני קורא לזה "ביטחון עצמי"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
חדלתי לגנוב את הזמן שלי ,הפסקתי לעשות תכנונים גרנדיוזיים לעתיד.
היום אני עושה אך ורק את מה שגורם לי שמחה ואושר ,דברים שאני אוהב לעשות,
ואני עושה אותם בדרך ובקצב שלי.
היום אני קורא לזה "פשטות"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
שחררתי את עצמי מכל מה שאיננו בריא עבורי  -מאכלים ,אנשים ,חפצים ,מצבים,
כל דבר שמושך אותי מטה ומרחיק מעצמי.
בהתחלה קראתי לזה " אגואיזם בריא".
היום אני יודע שזו "אהבה עצמית"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
חדלתי לנסות להיות תמיד צודק ,ומאז אני טועה הרבה פחות מקודם.
היום גיליתי שזאת "צניעות"
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
סירבתי להמשיך לחיות בעבר ולדאוג למה שיהיה בעתיד.
עכשיו אני חי את הרגע הזה ,כי כאן מתרחש הכול .היום אני חי כול יום ,יום אחרי יום.
ואני קורא לזה "מימוש".
כאשר התחלתי לאהוב את עצמי
הבחנתי שהחשיבה שלי יכולה לאמלל אותי ולעשות אותי חולה.
אך כאשר חיברתי אותה עם ליבי ,החשיבה שלי הפכה לעמית בעל ערך.
כיום אני קורא לחיבור הזה "תבונת הלב"

אנו לא חייבים יותר לפחד מבעיות כלשהן -
"אלה הם החיים"!
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לקר הקראות -היבטים עכשוויים
מכון בן-צבי

יום רביעי ,ו' באדר תשע"ב ( )21/2/72בשעה .71:91
יד יצחק בן צבי ,רחוב אברבנאל  ,72רחביה ,ירושלים.

אוניברסיטת בן גוריון

ברכות :פרופ' יום טוב עסיס ,ראש מכון בן צבי.
דוברים:
פרופ' דניאל י' לסקר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המחקר והקהילה הקראית -מבט מן האקדמיה
הרב משה פירוז ,הרב הראשי לעדה הקראית
המחקר והקהילה הקראית -מבט מן הקהילה
פרופ' חגי בן שמאי ,האוניברסיטה העברית בירושלים והספרייה הלאומית
חקר ההלכה הקראית -המצוי והרצוי
ד"ר מרים גולדשטיין ,האוניברסיטה העברית בירושלים
נח הצדיק ,אברהם אבינו וראובן בן יעקב :כמה דברים שלא ידעת על פרשנות קראית
בערבית-יהודית
ערב העיון מתקיים במסגרת סדנת מחקר
של הקרן הלאומית למדע' :חקר הקראות – הערכת מצב' ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;
בתמיכה נוספת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן; מכון בן-
צבי; הפקולטה למדעי הרוח והחברה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הציבור מו מן
הקמת קבוצת מחקר אקדמאית
במסגרת החייאת הלימוד והמחקר בעדה ,ברצוננו לקיים ערב עיון אקדמי ,שיעסוק
ביהדות הקראית ובספרות חכמנו ע " ה  .כידוע לכולם ,מאז ומתמיד התברך השיח
האקדמי -מחקרי במודעות גבוהה מאוד לתחומי היהדות הקראית .גם מבני העדה ישנם
רבים בעלי ידע אקדמי-מחקרי  ,ביניהם כאלה שכתבו סמינריונים ועבודות מאסטר
בתחומים הקשורים ליהדות הקראית  .יחד עם זאת  ,פעילותם בעדה אינה מורגשת
במיוחד בימים אלה.
המטרה עיקרית היא ליצור קבוצת חוקרים -אקדמאים בעלי יכולת מחקרית טובה שתפיץ
מחקר אקדמי על היהדות הקראית לציבור עדתנו ובציבור בכלל  .בערב זה יציגו
המשתתפים את מחקריהם ועבודותיהם.
למעוניינים נא ליצור קשר עם משרדי המועצה העליונה בטלפון– 802902980
מזל טוב לחזן ניר ניסים לרגל יום הולדתך
לחבר ועד באר שבע דוד אלגזר החלמה המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי
ידיך.
מהירה ושלמה.
מאחלים החברים והמשפחה.
מאחלים ועד באר שבע וצוות המקראון.
לשוקי יוסף ואישתו מזל יוסף מזל טוב מזל טוב לנכדנו היקר ליעד פירוז מבתים
לרגל יום הולדתכם המון אושר בריאות לרג ל י ום ה ו ל ד תך ע ל ה ו ה צ ל ח ושכ ל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
והצלחה בכל מעשי ידיכם.
מאחלים סבא וסבתא
מאחלים צוות המקראון.
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משפטי חכמה
גברים רבים מחפשים אישה יפה ,נבונה וחרוצה ,אבל לשווא ,החוק אוסר על ריבוי נשים.
פייר ז‘אן ווינר
הרפואה מאריכה את החיים ,אולם בסופו של דבר המוות מגיע גם אל הרופאים.
שקספיר
צחק ,והעולם תמיד יצחק עמך.
ארל וילר וילוקס
שירי אהבה מעולם לא היו פרי האושר ,הם באים תמיד במקום האושר.
יעקב פיכמן
האדם חייב לנסות בכל עת את הבלתי אפשרי ,כדי שייווצר האפשרי.
הרמן הסה
אסונות מתחלקים לשני סוגים :צרותינו אנו ,והצלחותיהם של אחרים.
אמברוז בירס
אם אדם אינו עושה שגיאה ,סימן הוא ,שלרוב אינו עושה כל דבר אחר.
אדוארד פלפס

סיפור  -מעשה טוב
ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף ,ראיתי איש צעיר עומד ליד הים ומשליך עצמים
מהחוף אל תוך האוקיינוס.
בעודי מתקרב גיליתי כי האיש מרים מהחול כוכבי-ים שאלפים מהם נותרו שם עם בוא
השפל ומשליך אותם חזרה אחד אחד לתוך האוקיינוס.
שאלתי את האיש מדוע הוא לוקח על עצמו מטלה שכזו?.
האיש השיב כי אם לא יעשה זאת ,כוכבי הים ללא ספק ימותו.
לעגתי לו ,והודעתי כי ישנם קילומטרים של חוף ועשרות אלפי כוכבי-ים ולא יתכן כי הוא
באמת מאמין שמעשהו אכן ישנה משהו...
האיש הצעיר עצר לרגע ,חשב ,ואז הרים כוכב-ים נוסף מהחוף ,בעוד הוא משליך אותו
חזרה לים ,אמר :זה משנה ...לאחד הזה!"
הצטרפתי אליו בידיעה שלא נציל את כולם אבל נציל כמה שאפשר.
מוסר השכל  -לכל אחד ואחת מאיתנו יש משהו להציל ,אך לצערנו אנו מתייאשים בקלות
בגלל המצב ,הקשיים ,חוסר האמונה.
אף אחד לא צריך להציל או לשנות ב–  511האחוזים ,לפעמים מספיק להתחיל משהו,
כדי שלאחרים יהיה יותר קל.
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רוצים לתרום ולא יודעים מה ?!

האם אנחנו תורמים רק ספרים ,כי אין לנו רעיונות נוספים ?!
אולפן הקלטות
מגרש כדורגל
אי ה כישרונות ענקיים יש לנו בקהילה,
מלחינים ,מרים ,ח נים מצוינים.
והכי חשוב אי ה חומר אדיר של שירים,
מ מורים ,פיוטים ,ושירים מודרניים.
מדוע אנחנו לא נהנים מ ה?
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 ?
 .1אם כל אלד יתרום ללק ,בטול שנצליל 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  3822202300 :בן יוסף  3822228400 /מאור דבל

הספרות:
עשר
נתונות
 .5,2,1,7,1,6,4,3,2,1עליך ליצור
תרגיל באמצעות כל הספרות ופעולת
חיבור( )+בלבד שתוצאתו  .511כל
ספרה חייבת ל הופיע פע ם אח ת
בתרגיל  ,לאו דווקא בסדר הרשום ,
ואפשר לצרף שתי ספרות למספר דו-
ספרתי.

נחשו על איזו עברה הם לא עברו.!?...

פתרון חידה 1
ההפך מעץ פלי.

חידה מספר 7
מכירים את השיר
גשם גשם משמים .....
(מה ההמשך) ?

צב פוזות  " -אני חייב להזהיר אותך אני צב נינגה".
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הכנסת ספר תורה בראשל"צ
שמחים להזמינכם להכנסת ספר תורה לביה"כ מקור ישראל שיתקיים אי"ה ביום שני
ה ,2/2/72-ברח' נחמן סירקין  ,2בראשון לציון .מתרומת דוד סוכר.
תוכנית האירוע:

16:00
תורה.
תחילת תהלוכת ספר התורה.
16:15
הקפות ושבח לבורא עולם בתוך בית הכנסת.
17:00
תפילת ערב חגיגית.
17:15
טקס נאומים וארוחת ערב חגיגית
18:00

התכנסות בפינת הרחובות בן-גוריון וכצנלסון לתהלוכת הכנסת ספרי

הטקס בהשתתפות חכמי ונכבדי העדה.

הסעות יצאו מכל הא ורים בעלות סמלית -אנא הירשמו בהקדם
טל )₪ 21( 151-1125201 :
רמלה – מאור דבח
טל)₪ 21( 10-0592255 :
אשדוד – מזכירות
טל1511505121 :
מצליח – אמנון אלישע
טל 151-5111111 :
בת ים – עדי ירושלמי
קריית גת – הרב יוסף פסח טל151-1222121 :

השתתפות בדיון בתביעת החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי כנגדנו-
תאריך חדש לדיון
קדם המשפט בנושא ,עתיד להתקיים בע"ה ב–  21/2/72בשעה  79:91בבית משפט השלום
בירושלים .על מנת שנוכל להיערך ולארגן הסעות ,הנכם מתבקשים להירשם מראש
במזכירות העדה בטלפון . 10-1211711

