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 ?גדה אגדה או ה
כי ,  חובת כל יהודי לקרוא את ההגדה לחג הפסח בערב החג הידוע בשמו ליל הסדר 

חובת סיפור יציאת מצרים לבנים . ההגדה באה להזכיר לנו ולבנינו את יציאת מצרים

אנו מספרים וזוכרים את ".  ולמען תספר באזני בניך ובן בניך"באה ממאמר הכתוב 

הניסים והנפלאות שבורא עולם ,  עניין היות אבותינו מעונים במצרים בעבודה קשה 

 .ואחרי כן הוצאת בני ישראל ביד רמה, עשה באמצעות עשר המכות

 

ובה ,  " הגדה של פסח " במרוצת הדורות נרקמה תבנית של   -מבנה ההגדה הקראית 

ההגדה מתחילה בשבח .  פסוקים מן המקרא וקטעים מכתבי הקודש מעניין היום 

ושתי גזרות עוד " לדוגמא  .  לבורא עולם וכן מלווה בתוספת מילות הסבר   והודאה 

ה הכה כל " אחר כך ִאזכּור עשר המכות ועלילות הלילה שהקב .."  גזרו על אבותינו 

ואז מקדשים על היין ועל אכילת מצה .  ויציאת בני ישראל ממצרים ,  בכור מצרי 

ומזמרים שירים ,  הלל   קוראים ,  ומרור ובסיום הארוחה מברכים את ברכת המזון 

 .לעניין המועד

 

שזה סיפור יציאת מצרים כדי , ְבקושי מוזכר העיקר, אך לעומת זאת בהגדה הרבנית

ההגדה הרבנית מכילה בתוכה סיפורי  ,בנוסף. בארץ‘ להעביר לבנים ולגרום לדעת ה

אשר רוב הקוראים ,  ( שפה זרה ) וקטעים רבים בה כתובים בארמית   ,מעשיות דרבנן

כמו כן .  בה כלל לא מבינים מה הם אומרים ואמירתם ללא תועלת  זולת הסובבים 

וארבע קושיות נלקח מהשפעה   כוסות טקסי ליל הסדר שלהם עם כל עניין הארבע  

השם אפיקומן הוא ,  עניין נוסף בקרב הרבניים זה האפיקומן .  שבה כך נהגו  יוונית

וגם הוא השפעה יוונית שנכנסה "  אחרי האוכל " בכלל בא מהשפה היוונית ופירושו  

 .ליהדות הרבנית

 !עדה קדושה!  קהל הקודש

 ! ואל תלמדו מהם!  אל תסתכלו על הדשא של השכנים  

 . ...רק צריך לשמור עליו, כי הדשא שלנו ירוק יותר

 ! ִשמרּו על מסורת אבותינו 
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 בשם השם נעשה ונצליח

 בני קהילה יקרים במאמץ רב 

 הוקם צוות לעריכת הגדה לליל הסדר

 במהדורה חדשה

 :הכוללת

 סדר הגדה

 איורים

 שירים וברכות

 ודיסק עם שירים ותוכן ההגדה
 

 :מבצע במיוחד בשבילכם

 ח"ש 33עלות הגדה בודדת 

 ח "ש 77הגדות  3

 :מארזים        

 !ח בלבד"ש 527דיסק + הגדות  7

 !ח בלבד"ש 237דיסקים  2+ הגדות  53

 

 :להזמנות ופרטים נוספים

 .בן יוסף 370-2220322

 . מאור דבח 370-0827627

 נהג חכם -סיפור 

 .אמר לו השוטר ,  " רישיונות בבקשה . " שוטר תנועה עצר נהג אחד שעבר את המהירות המותרת 

אתה יודע שנסעת במהירות של ,  ענה השוטר בקול חזק ,  " ? על מה . " שאל אותו הנהג, "?על מה"

ת  " מאה ועשרים קמ   ".ש " היא רק תשעים קמ   המקסימאלית ש במקום שבו המהירו

אתה עוצר אותי על עברת תנועה כשאני נוהג בהשפעת " ,  הנהג לא נבהל ומשיב לשוטר בצחקוק 

 ".אלכוהול עם גופה בתא מטען

כשהגיע .  ובעזרת המכשיר הקשר מזמין למקום את קצין המשטרה הראשי ,  שוטר התנועה נבהל 

ויש לו " ,  עונה לו השוטר ,  " הוא שיכור ". " ? מה הבעיה " ,  הוא שואל את השוטר בלחש ,  הקצין 

 ".גופה בתא המטען

 .ומבקש לנשוף לתוכה ,  ניגש לנהג כאילו לא קרה כלום ,  הקצין לוקח ערכה לבדיקת אלכוהול 

 .ומתברר שהנהג לא שיכור, לאחר מספר שניות מתקבלת התוצאה

הוא .  חושב לעצמו הקצין וניגש לתא מטען ".  חייבים לבדוק את הגופה   -אין מה לעשות  ,  טוב " 

 .התא ריק בלי שום גופה! כלום... ו.... פותח את ה

משיב לו .  הנהג שואל בעצבים את הקצין ,  " ? מה בדיוק הבעיה ,  אני מחכה פה כבר חצי שעה " 

מי אמר לך את " ,  הנהג עונה לו בלעג ". ושיש לך גופה בתא מטען, נאמר לי שאתה שיכור", הקצין

 ..."שעברתי את המהירות המותרת, עכשיו הוא בטח גם יספר לך? השוטר הזה, זה

 .עושים עם סדר ההגדה החדש, את הסדר הזה -חדשות הקהילה 
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 מקרא -קול בני 

 .מאת הרב עובדיה מורד

רפרשר רשררר ר ר ר ר ר ַור ר״ר:  ״ר

ׁש ַעל-ּוִמְכְנֵסי, ְוָלַבׁש ַהּכֵֹּהן ִמּדוֹּ ַבד"( 'ג', ויקרא ו) רוֹּ -ַבד ִיְלּבַ ש ָ  "ּבְ
 . זכר וגם נקבה“ מד”ומילת . ֶבֶגד שלו, מד שלו( לשון יחיד: )“מדו”פרוש 

: “ בד ” ופירוש  ,  “ ומדיו קרועים ” (  ב " י ',  א ד -שמואל ) ואמר הכתוב בספר  
. ומכנסיו אינם עשויים משי ,  כלומר לבושו של הכהן כולו לבן . ֶצֶבע לבן

ׁשו  ": כי נאמר  ים ִיְלב ָּ ת ִ  (.ז"י, ד"יחזקאל מ" )ֲעֵליֶהם ֶצֶמרַיֲעֶלה -ְולֹא; ִבְגֵדי ִפׁשְ

ר ּתֹּאַכל ָהֵאׁש ֶאת-ְוֵהִרים ֶאת"( 'ג', ו) ן ֲאׁשֶ ׁשֶ חַ -ַעל, ָהעָֹּלה-ַהּדֶ ְזּבֵ  "ַהּמִ
 .הדשן הוא שרפת העלה

ויש חיוב בכל יום להרמת הדשן ולהוצאתו ממקום צבירתו 
 .י כהן גדול"וזה נעשה לא ע. מחוץ למחנה אל מקום טהור

 :בגדיםשונים של שלושה מינים היו לכהן משנה 
 .לשרות הקרבן -האחד  .1
 .להרמת הדשן -השני  .2
 .להוצאת הדשן -השלישי  .3
 :שני מיני בגדיםהיו רק לכהן גדול ו
 . לשרות המקדש -האחד  .1
 .ליום הכיפורים -השני  .2

ים"  ּתִ ִפיֵני ִמְנַחת ּפִ ְקִריב ֵריחַ , ּתֻּ  ( ד"י',ו)" ' ִניחַֹּח ַלה-ּתַ
בלשון ,  הוא הלחם העשוי (  יש אומרים )=  א  " י :  “ תופיני ” עניינה של  

 :ע"אך יותר טוב פירוש רבנו דוד קמחי נ. ישראל-טבריה כלומר ארץ
ים ל הוא לשון   ֶכת ” וכיוון שהכתוב אמר  .  פתים אפויה  -רב  לשון “  ֻמְרב ֶ

 [‘ה/י‘פ‘אמהשורש “ ֻתפיני”. ]“סולת אפיה”: על כן הצריך לומר, “ריכוך”

 קריאה נכונה 
(ב, ו )  ו ֹו ת   (.מלעיל. )'להעצים קול באות ת: ַקד ב 

(ג, ו ) ָּ (.מלרע. )'להעצים קול באות מ:  מוֹ ְוש 
(ה, ו )ִמים לָּ ְ  .“-שֶ -”לקרוא , (דגושה' ש-כי ה)נע בשווא ' ש:  ַהׁש 

(ד"י, ו ) ְ(.מלעיל. )'להעצים קול באות ב: ֶכת ב ֶ ֻמר 

(א"כ, ו ) ֻ ב ָּ הׁש   (.מלעיל. )'להעצים קול באות ש:  לָּ
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 באור מילים
  (ג"י, ו ) ה ֹסֶלת ֵאפָּ יִרת הָּ ללמדנו שאין קרבן פחות : ֲעש ִ

 .מִעשרון
 (י', ו' )י ָּ ( קרבן-ֵאשבנוי מן , הִאשֶ רבים של )ים ִאִש :  ֵמִאׁש 

 .‘לכבוד ה
 (ג"י', ו ) ח ֹאתֹו ׁשַ ָּ יֹום ִהמ  הטעם שיוצק משמן המשחה : ב ְ

 .על ראשו

 שאלות על הפרשה

 !ציין ָמֵהם . בפרשה נזכרו שלוש בהמות טהורות.1

 ?ה לא הלביש את אהרון הכהן במעיל אחרון"מדוע משה נביאנו ע.2

 ?מצא מילה בפרשה המציינת כלי מטבע.3

. בפרשה יש מונחים על גופו של אהרון הכהן כולל לבוש תשעה דברים.4
 !ציין ָמֵהם

 !בהצלחה

 :ַיט טים
 
 “.סנונית אחת לא אומרת שהגיע הקיץ”
 
הנאה מהעבודה מובילה לשלמות ”

 (אריסטו)“.בתפוקה
 

אין דבר יותר מעצבן מכששני אנשים 
מדברים בזמן שאתה מנסה 

 (מרק טוויין)“.להפריע
 
ימי הולדת הם הדרך של הטבע להגיד ”

 ...“ .לנו לאכול יותר עוגות
 

אם נראה שהכל מתקתק ”: מחוקי מרפי
 “.כנראה שפספסת משהו, מושלם

 
ספר לי מה אתה . אני שונא ציטוטים”

 (.ראלף וולדו אמרסון... )“ .יודע

 ר-ר ַקר לים
 ...(לפני ביעור חמץ ) דיח רָחֵמַ ר

פתאום . שתי פיתות הולכות ברחוב
 .בצק אחד נתקע בהם

איזה בצק ”: אז אחת הפיתות אומרת
 ...“ !עלים 

 ? ניקיון  בימים אלו -אתם מחפשים עוזרת
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 הלל הגדול
 ?שמע בשורה טובה או היום בו הבשורה מתקיימת, מה יותר משמח ומרגש

בשורה  משמח ומרגש יותר מאשר היום עצמו   ַמע ש  מן מאורעות העבר ומן הִהגיון נבין כי  

 :ולזה כמה סיבות

לעומת זאת היום עצמו ,  שמע הבשורה הינו הפתעה גמורה וכמעט ואין לה הכנות מראש  .1

אדם ששמע כי זכה בלוטו הינו מופתע ומתרגש בעוד :  לדוגמה .  מלא בהכנות וארגונים 

 .שביום בו יקבל את הכסף יכין את עצמו יעשה סידורים ועוד

, שמע הבשורה אינו מלווה בדאגות בעוד שהיום בו הבשורה מתקיימת מלא בדאגות  .2

מה לעשות עם   : להלן הדוגמה הקודמת כראייה לכך שביום הבשורה עוברות החששות 

השמחה מלווה בדברים מסביב אשר מקטינים את   . כיצד לאבטחו או לחלקו   , הכסף 

 .גודלה לעומת יום שמע הבשורה

 

 . “הקטן  ַהל ל”בעוד שחג המצות הוא , נקרא כך( שמע הבשורה)“ הגדול  ַהל ל”על כן 

 !?הכנסת ריקים -מה זה שווה שבתי, בזמני החגיםכשכולנו מאוחדים 

שהתירוץ הגדול התחזית והסטטיסטיקה מראים  .מקווים אנו להתבדות ולהיווכח שטעינו
 .שקרי וחסר בסיסִהנו , שהחג לא חל יחד עם כולם זה מה שמשאיר את האנשים בבית

 

ורק מחפשים  ,כי אנשים פשוט לא באים, בשנה שעברה נוכחנו לדעת שבתי התפילה ריקים

 !תירוצים כדי לא להגיע
 

 .שהאחדות בדרך הקראות היא הדרך לניצחון, ולכולםלכם , לנותוכיחו 

 תוכיחו שמועד אחד בקהילה ישיב רבים לדרכם הנכונה 

 ,תגיעו לבית הכנסת ותראו לכולם

 .אפשר להצליח, כשיש דרך אחת ביהדות הקראית 
 

 .סומכים עליכם שלא תאכזבו אותנו

 צוות המקראון, בתודה מראש
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מזל טוב להדרי הילל לרגל יום הולדתך 
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי 

 .ידיך
 .אוהבים משפחת פסח וצוות המקראון

מזל טוב לאבי ויעל פסח על הולדת בתכם 
המון אושר בריאות ,  המדהימה שירה 

 .ושתגדלו אותה בנחת ושלווה, והצלחה

מזל טוב לספיר לוי ממצליח לרגל יום 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .מאחלים צוות המקראון

יום  מזל טוב לאלון לוי מאשדוד לרגל 
הולדתך המון אושר בריאות והצלחה בכל 

 .מעשי ידיך
 .מאחלים צוות המקראון

 פרשננו לדברים הזויים -פינה חדשה 
 , מדי שבוע נציג לכם דברים הזויים שהרבנים רושמים וטוענים

 .כדי שנמנע משמועות ודברים בלתי מבוססים, כמובן שכל הנכתב פה יובא עם מקורו

 

 !אז הידעתם
 

 :באחד מספריהם הנקרא ספר התודעה מופיע העניין הבא

 

? אימתי ראש השנה, רבונו של עולם: ה ואומרים לפניו"מתכנסין מלאכי השרת אצל הקב'

ראש : ספר התודעה) -. 'אני ואתם נשאל לבית דין של מטה -ולי אתם שואלים : והוא אומר

  (.קדושה ראשונה -חדש 

 

 :תרגום

 ?מגיעים מלאכי האלוהים ושואלים את בורא העולם מתי יחול ראש השנה

 .שאנחנו נשאל את בית הדין שלמטה כלומר את החכמים, ובורא העולם עונה למלאכים

 

 :פרשננו

 .שאלו הדברים שמופיעים אצלם ,עצוב -עצוב ומצחיק , כואב

 .שאנחנו לא מחזיקים בטוב שיש לנו כואביותר 

 .שהם הרוב, מצחיק

 

 .כי זו הדרך הנכונה, בני מקרא

מזל טוב לנילי דבח ואבי מרזוק שנישאו 
שתזכו .  השבוע בחופה וקידושין כהלכה 

להקים בית כשר בישראל ועל פי ערכים 
 . תוריים

 .מאחלים צוות המקראון

 ,שבע-לשרון אלגזר מבאר
, ברוך שובך חזרה לארץ הקודש בשלום 

 .ש“ב, לעיר  האבות
 .ש וצוות המקראון“מאחלים מתפללי ב

בריאות ,  מזל טוב לשלו מנשה מאשדוד לרגל יום הולדתך המון אושר 
 .והצלחה בכל מעשי ידיך

 .מאחלים המשפחה וצוות המקראון



 373-0372056שיפוץ וליטוש מצבות אבי משה 

 בשם השם נעשה ונצליח
 ועד אשדוד -היהדות הקראית

 בואו להנות בחופשת הפסח 

 בבית הכנסת כתר תורה באשדוד
 מדהימה לקייטנת פסח החלה ההרשמה 

 אשר תתקיים בתאריכים', ו-'לכיתות א
 , 0088-10088בין השעות  1-24/415 

 

 .חמישה ימים של חוויה אמיתית

 :בתכנית     
 
 

 
 

 

 
 

 ארוחת בוקר . 

 צוות מדריכים מנוסה. 
 הסעות הלוך ושוב. 

 

 .לחניך₪  222כל זה במחיר מסובסד של 
 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 

 0לפרטים והרשמה 
  82/550/800בן יוסף 

 תפילה 

 משחקים

 לימוד ההגדה

סרט תלת 

 בשם השם נעשה ונצליח
 ועד רמלה -היהדות הקראית

 בואו להנות בחופשת הפסח 
 (11קלאוזנר ' רח)במרכז העדה ברמלה 

 

 מדהימה לקייטנת פסח החלה ההרשמה 
 אשר תתקיים בתאריכים', ז-'לכיתות א

 (00:33ביום טיול עד ), 0088-10088בין השעות  1-24/415 
 

 .חמישה ימים של חוויה אמיתית
 

 ??אז מה יהיה לנו
 

 

 
 (ביום טיול תינתן גם ארוחת צהריים. )ארוחת בוקר 

 צוות מדריכים מנוסה. 
 הסעות הלוך ושוב. 

 

 .לחניך₪  222כל זה במחיר מסובסד של 
 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 

 0לפרטים והרשמה 
  252100//82מאור דבח 

 ספארי יצירה

יום 

 ספורט

 תפילה

לימוד 

 ההגדה

 משחקים

 תרומות לנזקקים לחג הפסח
 

תורתנו הקדושה מצווה אותנו לעזור 
תַֹח ִתְפַתח ": לעניינו ואביוננו ככתוב פָּ

יְָּדךָּ ְלָאִחיךָּ ַלֲעִנֶיךָּ ּוְלֶאְביְֹנךָּ -ֶאת
 (.00דברים טו ) "ְבַאְרֶצךָּ 

חג המצות בפתח ומשפחות רבות בקרב 
העדה אינן יכולות לחגוג את ימים אלו 

 .כראוי לאור מצבם הכלכלי והבריאותי
צוות המקראון פונה לבני העדה לבוא 

ונישא ,  ולתרום לצורך מצווה גדולה זו 
 .כולנו יחד ברכה מאת בורא העולם

י  ד י ל ר  י ב ע ה ל ן  ת י נ ת  ו מ רו ת ה ת  א
אזורים  ת ב הכנס בתי  ב אים  חר הא

 .השונים

שבוע אחרון להזמנות בשר 

 ועוף לחג הפסח
 בשר: 

רבעים חצאים , כבש, ניתן להזמין בשר עגל
, צוואר :  וחלקים נוספים כגון .  שלמים 

 ..!כבד ועוד, צלעות, כתף
 :עופות

ניתן להזמין גם חלקים של עופות ושל 
 .הודו

 

 !כי על איכות וכשרות לא מתפשרים

 :להזמנות

 אטליז העדה ברמלה -20-3292029 

 אטליז העדה באשדוד -20-0999991
 

 החלה  מכירת 
 .קמח וצימוקים לחג הפסח

 ש הזדמנות אחרונה להירשם לקייטנה“עד מוצ


