
 

 

 בשם השם נעשה ונצליח
 היהדות הקראית

 בואו ליהנות בחופשת הקיץ 
 אשדוד ומצליח , במרכזי העדה ברמלה

 

 מדהימה לקייטנת קיץ לקייטנת קיץ לקייטנת קיץ לקייטנת קיץ החלה ההרשמה 
 אשר תתקיים בתאריכים', ו-'לכיתות א

 .,8:00-13:00בין השעות  13/28.7-8.8 
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    ????????אז מה יהיה לנואז מה יהיה לנואז מה יהיה לנואז מה יהיה לנו
    

    

    
 )ביום טיול תינתן גם ארוחת צהריים. (ארוחת בוקר •

 .צוות מדריכים מנוסה •

 .הסעות הלוך ושוב •
 
 

 .בלבד לחניך₪ ₪ ₪ ₪  500כל זה במחיר מסובסד של 
 , !תינתן הנחה על אחים נוספים

 !ניתן לשלם בשיקים
 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 
 

    ::::לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה 
    ))))רמלהרמלהרמלהרמלה((((    0544925687054492568705449256870544925687מאור דבח מאור דבח מאור דבח מאור דבח 

    ))))אשדודאשדודאשדודאשדוד((((    0542284088054228408805422840880542284088בן יוסף בן יוסף בן יוסף בן יוסף 
    ))))מצליחמצליחמצליחמצליח((((    0526863783052686378305268637830526863783חן כהן חן כהן חן כהן חן כהן 

 יצירה

 סופרלנד

יום 
 ספורט

 תפילה

 מוזיאון

 סינמה סיטי פארק מים

 בשם השם נעשה ונצליח
 היהדות הקראית

 בואו ליהנות בחופשת הקיץ 

 בסמינר קיץ בסמינר קיץ בסמינר קיץ בסמינר קיץ 
 

 שיתקיים בתאריכים, בבבב““““יייי----‘‘‘‘לכיתות זלכיתות זלכיתות זלכיתות ז
 .באירוח של פנסיון מלא 13/11-16.8 
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    ????????אז מה יהיה לנואז מה יהיה לנואז מה יהיה לנואז מה יהיה לנו
    

    
 

 

 

 חנתוןחנתוןחנתוןחנתוןאירוח בפנסיון מלא בבית הארחה  •

 .צוות מדריכים מנוסה •

 .הסעות הלוך ושוב •
 

, בלבד לחניך₪ ₪ ₪ ₪  800כל זה במחיר מסובסד של 
 28/7/1328/7/1328/7/1328/7/13----למשלמים עד הלמשלמים עד הלמשלמים עד הלמשלמים עד ה

 

 !מהרו להירשם –מספר המקומות מוגבל 
 

    ::::לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה 
    ))))רמלהרמלהרמלהרמלה((((    0544925687054492568705449256870544925687מאור דבח מאור דבח מאור דבח מאור דבח 

    ))))אשדודאשדודאשדודאשדוד((((    0542284088054228408805422840880542284088בן יוסף בן יוסף בן יוסף בן יוסף 
    ))))מצליחמצליחמצליחמצליח((((    0526863783052686378305268637830526863783חן כהן חן כהן חן כהן חן כהן 

    ))))אזור הדרוםאזור הדרוםאזור הדרוםאזור הדרום((((    0524702729052470272905247027290524702729דור כהן דור כהן דור כהן דור כהן 

 ועדת חינוך של הקהילה מגישה לכם קיץ חם במיוחד

 תפילה
פעילויות 
 חברתיות

 בריכה

 הרצאות

 קיאקים
 אקסטרים

מזל טוב לבננו היקר משה אלדבח לרגל 
עלה והצלח ושכל משאלות ,  יום הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה

 מאחלים ההורים טוביה ורינה דבח

לנכדנו היקרים לידור ונועם אלדבח מזל טוב 
לרגל יום הולדתכם עלו והצליחו ושכל 

 .משאלות ליבכם יתגשמו לטובה

 מאחלים סבא טוביה וסבתא רינה דבח 

חדרים להשכרה ברמלה ברחוב בן  3דירת 
כל המעוניינים נא לפנות לשבתאי  25צבי 

  089410047 -‘ שאמי בטל

ש “ דירת האורחים שבסמוך לבית הכנסת בב 
למעוניינים נא לפנות לדוד .  פנויה לאכלוס 

  0529469577 -אלגזר בפלא 

, מזל טוב לחזן בן יוסף לרגל יום הולדתך 
עלה והצלח ושכל משאלות ליבך יתגשמו 

 .לטובה

 מאחלים המשפחה וצוות המקראון

, מזל טוב לאבי יפת הטבח של שבתות העיון 
לרגל יום הולדתך עלה והצלח ושכל משאלות 

 .ליבך יתגשמו לטובה

 מאחלים הילדים שכל כך אוהבים 

 את האוכל שלך
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 פעילות ילדים ונוער בבית הכנסת כתר תורה באשדוד
סנוקר +  ביום שלישי ילדי אשדוד נהנו להם מפעילות משולבת של סרט לילדים וסוני  

 .לנערים

 .נערים שנהנו להם מטוסטים ירקות טרופית וסרט 10-ילדים ו 15הגיעו 

בחצי השני של הפעילות הנערים שיחקו 
בסנוקר יותר מאשר בסוני כך שטורניר 

אך הנערים נהנו ,  ממשי בסוני לא נערך 

 X-BOXובשבוע הבא יתקיים טורניר  

 .פיצה ושתייה+ 

בבית  18:30בשעה  9/7/13יום שלישי  
 .“כתר תורה”הכנסת 

 הרב יוסף פסח/ דרשת הפטרת מטות 
נשים לב שרוב הנביאים .  נבואת זעם מכנים אותה בעבור האסון שעומד לקרות מהצפון 

דיברו בשפת סמלים ולפעמים עושים גם מעשה סמלי ולפעמים רואים בחזון הנבואי איזה 
רכב " כך ראה אלישע  ,  ה שראה את הסנה " כמו משה נביאנו ע .  והם מפרשים אותו ,  חיזיון 

 .ועלה בסערה השמימה, כאשר נלקח ממנו רבו אליהו הנביא" אש וסוסי אש

". נער אנוכי " ה  " גם ירמיהו הנביא אומר לקב ,  משה נביאנו לא רצה בהתחלה את התפקיד 
, בראיה כמו נהג הוא מצליח לראות ועתה הוא כבר המנהיג .  ה מעמיד אותו במבחן " הקב 

. שניבאו לעם ישראל ,  ותוכחות ונבואות קשות ביותר ,  בעם ישראל הנהגה רוחנית דתית 
ה שואל אותו " והקב .  תוך אקט סמלי פיזי של נגיעה בפיו ,  ה שם את המילים בפיו " הקב 

מקל " הוא רואה  .  ועכשיו הוא צריך להגיד מה הוא רואה "  ? מה אתה רואה ירמיהו  " 
מקל השקד היה בלי עלים ופרי אלא רק ענף ").  קח סיר נפוח : (" ואחר כך אומר לו ,  " שקד 

, מקל שקד "  היטבת לראות " ואמר לו  , ה שיבח אותו"והקב, והוא זיהה שזה מקל שקד. עץ
שתבוא המלחמה :  והפירוש ,  כי המקל מסמל את המהירות ".  כי שוקד אני לעשות " 

זה יכול .  הסיר הנפוח ופניו צפונה   –הנביא היה סקרן לדעת מאין כל זה יפרוץ  . והפורענות
האיומים ".  מצפון תיפתח הרעה " חיזבאללה וזה  ,  לקרות גם בימינו סוריה לבנון אירן 

כל האויבים שלנו מחממים ומבעירים את האש מתחת .  האלה קיימים ונכונים גם להיום 
אנחנו וכל ,  לחזור בתשובה כמה שיותר מהר :  ה שולח לנו מסרים " לכן הקב ,  לסיר 

 .כמו בהפטרה כי אין זמן הדבר דחוף ובהול, המשפחה שלנו

 .אמן וכן יהי רצון. אם נחזור בתשובה יבוטלו כל הגזרות הרעות, ה"ואולי ב

 בש באשדוד -טורניר שש

 7ל “מרכז קהילתי אחווה רחוב האצ

 24/7/13בתאריך 

 .בש באשדוד-יתקיים טורניר שש

   99 - 16ההרשמה מגיל 

 .פרסים וטורניר מותח, כיבוד קל

 ₪  25עלות משתתף 

 .בן יוסף 054-2284088: להרשמה

 21/7/13סיום ההרשמה בתאריך 
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 פעילות פתיחת הקיץ בבית הכנסת המרכזי ברמלה

מרמלה נהנו להם מפיצה וסרט שהוקרן במרכז ‘  ו -‘ ביום שלישי האחרון תלמידי כיתות א 
 . הקהילתי בבית הכנסת המרכזי בעיר

ילדים הגיעו לפעילות שפתחה רשמית את עונת הקיץ שבמהלכה ייהנו הילדים מפעילות  22
 !.רבות ומגוונות וכמובן מקייטנת קיץ מטריפה

בסיום הסרט נכנסו כלל המשתתפים לתפילת ערב יחד עם 
ב שהגיעו לפעילות הבאה שהייתה באותו “ י -‘ תלמידי כיתות ז 

 .ערב טורניר סוני פלייסטיישן במשחק הכדורגל

 

 

 

 

 

 

 

כ נהנו להם מטורניר “ תלמידים סה   16,  לפעילות טורניר הסוני זו הגיעו גם תלמידי מצליח 
 .סוני על טהרת האזור הטוב ביותר

נערכה הגרלה בין כל המתמודדים ולשלב השני הגיעו שני תלמידים מרמלה ושני תלמידים 
 .ממצליח

תלמידי רמלה התעלו על עצמם ונצחו בחצי הגמר מה שהפגיש בגמר דרבי רמלאי בין אדיר 
 . במהלך הטורניר גם הם נהנו מפיצה ושתייה. אלגמיל לטימור יפת שבסיומו טימור ניצח

בואו   20:15בשעה    23/7/13-טורניר הסוני הבא יערך במושב מצליח ביום שלישי ה 
 ! בהמוניכם

 סרט ופיצה 

 במרכזי העדה ברמלה ובאשדוד בחופשת הקיץ

 !בחופש הזה נהנים בגדול

 .יוקרנו סרטים לילדים במרכז הקהילתי ברמלה ובאשדוד

 

 :ההקרנה הבאה

 18:00סרט לילדים החל מהשעה  - 23/7/13

 

 בלבד ₪  10בעלות של 

 כולל פיצה ושתיה

 

 !חובה להירשם מראש

 )רמלה(מאור דבח  - 054-4925687

 )אשדוד(בן יוסף  - 054-2284088

 !בסיום ההקרנה כל המשתתפים מחויבים להיכנס לתפילת ערב
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 .למד להעריך באופן ריאלי את כוחותיך וחולשותיך

אישיות של  מופלא  שילוב  בתוכו  מכיל  אדם  ונסיבות  ,  כל  תלוי   –כישורים  שלנו  התפקיד 

רבים   הפנימיות  –במשתנים  בתכונותינו  רק  הזמן,  לא  בצרכי  גם  הוא  .אלא  החשוב  , הדבר 

 .ולהגשימה –לגלות מהי התרומה הייחודית שלך לעולם 

זוהי אחריותך לשתף בו את האחרים , שאם יש לך ידע כלשהו, חלק מהכרת מקומך היא ההבנה

כשאתה יודע שכל מה שצריך לעשות זה ,  אין זה הוגן לראות אדם יושב בחושך.  ולפעול על פיו

שיכולה להקל על מצוקת הרעב ,  אין זה הוגן לשמור לעצמך תגלית חקלאית,  להרים את המתג

האלוהים,  בעולם מקרבת  לבדך  ליהנות  הוגן  זה  גם ,  ואין  זה  אושר  להעניק  יכול  אתה  אם 

 .לאחרים

. למד כיצד להעריך את דעותיהם של האחרים,  על מנת להימנע משיפוט מוטעה שמחירו יקר

יותר,  לעתים קרובות אנו מניחים או שהוא נמצא בעמדת ,  שמישהו חכם משום שהוא מבוגר 

בכלל לא אומר שהוא יכול ,  זה שמישהו מצליח בעסקים  –אבל זו אינה אמת הכרחית  .  מפתח

 .ללמד אותך איך לשמור על חיי נישואין מאושרים

נכונה,  כשמישהו מביע עמדה או רעיון על :  העמד אותם בפרספקטיבה  יודע  האם האדם הזה 

 ?"שיודע הכול"או אולי הוא עוד טיפוס ? מה הוא מדבר

שני מספק,  מצד  אינו  שלך  הידע  ככה,  כאשר  להמשיך  לך  לגרום  שלך  לאגו  תיתן  כולנו .  אל 

אבל לעיתים ,  רוצים להאמין שיש לנו שכל ישר על מנת שנוכל לגלות בעצמנו מה לעשות בחיים

 .צריך לפנות לאחרים לעזרה

החלטותיך עם  כן  והיה  אחריות  לא  .  קח  דבר  מעצמו"שום  איכשהו  להשקיע ".  יסתדר  עליך 

החלטותיך את  לבדוק  מנת  על  מסוים  אותן,  מאמץ  מבסס  אתה  מה  על  לי .  ולהבין  יש  האם 

לעמדותיי?  הגדרות סימוכין  לי  יש  שמדבר?  האם  אני  זה  על ,  האם  תוכי  כמו  חוזר  שאני  או 

 ?משהו ששמעתי או קראתי

. אתה עלול להפוך לבובת תיאטרון של החברה,  אם אינך עומד על דעותיך האמיתיות בביטחון

 !החברה עלולה לשגות בצורה גורפת במבטה על החיים, ולצערנו

אל תסתפק בסתם .  הוא אחד הצעדים החשובים ביותר בהכרת מקומך,  להיות רגיש לאחרים

לב,  עם האנשים"  להיות" נקודות החולשה שלהם.  שים אליהם  הבנה ?  במה הם חזקים,  מהן 

 .כזאת עשויה לסייע לך להבין טוב יותר את מקומך

הוא ,  אלמנט בסיסי בהכרת מקומך  .נתח את הדינאמיקה שבמערכות היחסים החשובות שלך

לפרספקטיבה האלוהים  עם  שלך  היחסים  מערכת  את  עושה .  להכניס  שיהודי  הראשון  הדבר 

לומר   הוא  בוקר  לפניך"מידי  אני  וקיים,  מודה  חי  נשמתי,  מלך  בי   –..."  בחמלה  ,שהחזרת 

 .תודה אלוהים שהענקת לי עוד יום של חיים

, ככל שאנו מתקרבים אל האלוהים.  כך הוא הופך לעניו יותר,  ככל שהאדם מעפיל ברוחניותו

למגבלותינו בהתייחס  יותר  לריאליסטיים  הופכים  פני ,  חולשותינו,  אנו  על  הזמני  וקיומנו 

העובדה.  האדמה את  מפנימים  רק ,  אנו  שייכת  ונצחיות  זמני  אנוש  בן  כל  של  שמקומו 

 ..לאלוהים
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 ?והחכמה מאין תמצא
ע רבות “אחינו הרבניים יושבים ולומדים ומתעסקים בתושב -? בית מדרש

שאלתם את ! ?במה הם מתעסקים! ?אבל מה הם לומדים, ודשים ולומדים
 . המקראון חושף כתבות על לימודם של חכמי הרבניים בדור זה! ?עצמכם פעם

 il.org.daatemet.www://http “ דעת אמת”לקוח מתוך אתר 

 

 .הנותן פת לחם ביום שבת לעני ננס שגובהו שלושים סנטימטר -השבוע 
אחת משלושים ותשע מלאכות האסורות לעשותן בשבת היא הוצאת חפץ מרשות יחיד 

כגון אדם שנמצא .  למלאכה אסורה זו ,  המצויה בזמנם ,  במשנה נתנו דוגמה .  לרשות רבים 
האדם .  לקבל צדקה ,  ברשות הרבים ,  ברשות היחיד בביתו ובא עני שעמד מחוץ לבית 

זוהי הדוגמה שאדם עובר על איסור הוצאה .  שבבית נתן לידו של העני פת לחם לצדקה 
הוציא פת לחם מביתו והניחו בידו של עני הנמצא ברשות ;  מרשות היחיד לרשות הרבים 

כלל מוסכם בידינו שכדי להתחייב על איסור הוצאה מרשות :  שאלו התלמידים .  הרבים 
לרשות הרבים צריך ליטול ולהניח את הפת או חפץ כל שהוא משטח מקום ) מהבית(היחיד 

כך למשל אם הפת הייתה מונחת על סיכה או עמוד דק אין אדם .  מ " ס   40מ על  " ס   40של  
כך הדין אם הניחה על סיכה או עמוד שאין שטחו .  הנוטל את הפת עובר על איסור הוצאה 

הרי ידו של העני העומד מחוץ לבית שטחה ,  אם כך .  מ " ס   40מ על  " ס   40תופס מקום של  
: תשובה ?  פחות מהנדרש לעיל ומדוע קבעו חכמים קדמונים שהוא עובר על איסור הוצאה 

 40הסובר שאין צורך בשטח של  ,  הדוגמה המובאת במשנה היא לשיטתו של רבי עקיבא 
אומנם דעת רבי עקיבא שאין צורך בהנחת החפץ על : שאלו התלמידים. מ כדי להתחייב"ס

. אך אין ראיה שאין צורך בעקירת חפץ משטח מקום הנדרש לעיל ,  שטח גדול כנדרש לעיל 
אין צורך בעקירה ובהנחה ,  שלדעת רבי יהודה הנשיא , רב יוסף שמו, אלא אומר חכם אחר

דחו התלמידים תשובה זו בטענה .  של חפץ על שטח גדול כדי להתחייב על איסור הוצאה 
כדי להתחייב על ,  מ " ס   40שאין מקור ברור שאכן רבי יהודה הנשיא אינו מצריך מקום של  

טוען שלדעת רבי מאיר אין צורך בהנחה על שטח גדול ,  רבי זירא שמו ,  חכם אחר .  הוצאה 
מאיר אינו דורש שטח גדול כדי '  שאין ראייה מספיקה שר ,  וגם דברים אלו נדחים בטענה 

 .להתחייב על הוצאה

 ...נמשיך! העיקר לומדים, לא חייב להבין, לא נורא? הבנתם עד עכשיו
טען שהדוגמה המובאת במשנה עוסקת באדם עני שעמד בחוץ עם , אבא שמו' ר, חכם אחר

והלא נוסח :  אבהו שמו '  ר ,  שאל התלמיד .  סל ששטחו גדול ושם הניחו את פת הלחם 
אלא טען תלמיד זה שהדוגמה המובאת .  ולא נאמר שהניח בסל "  בידו " המשנה שהניח  

חלל אוויר ,  ועל פי חוקי ההלכה ,  במשנה עוסקת באופן שהעני יושב וידו סמוכה לקרקע 
לכן יש לדון ,  מ נחשב כאילו איננו ולא נמצא וכאלו ידו מונחת על הקרקע "ס 30 -הפחות מ

" עמד " והלא נוסח המשנה שהעני  :  שאלו התלמידים .  מקרה זה כאילו הניח על גבי קרקע 
אפשרות .  אומנם הוא עומד אך התכופף והצמיד ידו לקרקע :  תשובה .  משמע לא ישב 

שהעני היה , אפשרות נוספת. שעמד בתוך גומא וידו הייתה מושטת על שפת הקרקע, נוספת
מ בלבד כך שבעמידתו והושטת ידו אין חלל אוויר בין היד לקרקע " ס   30גמד וננס בגובה  

וכי דרך ,  רבא שמו ,  שאל התלמיד .  מ ולכן נחשב כאילו מניחו על קרקע " ס   30  -יותר מ 
אלא טען חכם זה שיד אף שאין בשטחה ?  מחברי המשנה להביא דוגמה נדירה ולא מצויה 

מ רבועים נחשבת היא מקום הנחה חשוב כדי להתחייב על הוצאה מרשות הרבים " ס   40
 ).א"דף ה ע –דף ד עמוד א , מסכת שבת, תלמוד בבלי. (לרשות היחיד

 
 ! ?כספי המדינה הולכים ללימוד מסוג זה? לצחוק? לבכות

 ,לנו לדעת שאנחנו נותנים להם להיות רבים מאתנופשוט עצוב 
ובמקום שלשיעור תורה בקהילה הקראית אוצרות בספרייה פשוט עצוב וכואב שלנו יש 

 .יבואו מאות מגיעים רק עשרה
 !בואו בהמוניכם הגעתכם לשיעורי הקהילה מפרסמת את התורה ומקרבת את הגאולה

 !!!שנות גלות כיוון שמתעסקים אנו בתורה לא לנו 2000
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 משוך בחבל
יום אחד הוא שמע על איש .  תלמיד צעיר אחד שאף להיות המלומד הגדול ביותר בעולם 

האיש הזקן הזה היה . זקן שחי לו בכפר קטן ונחשב לאדם המלומד והמשכיל ביותר בעולם
 .נפח

הוא רצה לפגוש אותו .  ומיד יצא לדרך ,  רק שמע התלמיד על האיש החכם והזקן הזה 
 .וללמוד ממנו הכל

הרבה יותר .  ובמהלכו למד התלמיד דברים רבים מאוד ,  המסע שלו ארך חודשים רבים 
כאשר הגיע לבסוף לכפר שבו חי האיש המלומד ביותר בעולם . ממה שלמודו אותו הספרים

 .הוא השתטח מלוא קומתו ארצה לרגליו של הזקן, ומצא את בית המלאכה הקטן שלו

 .שאל הנפח" ?בני, מה רצונך"

 .השיב הצעיר, "ללמוד ממך חוכמה"

 .הושיט לו הנפח את החבל שבעזרתו הפעיל את המפוח, במקום להשיב לו

 .אמר לו!" משוך בחבל"

וגם .  גם בימים הבאים הוא משך בחבל .  משך האיש הצעיר בחבל ,  מבוקר עד ערב ,  וכך 
 .בשבועות הבאים ובחודשים הבאים

 ...."האמת היא שהייתי רוצה ללמוד, המורה: "העז הצעיר ואמר, כאשר חלפה שנה שלמה

 .פקד הנפח והמשיך בעבודתו!" משוך בחבל"

 .אבל הצעיר לא העז עוד לשאול דבר, שוב חלפו שבועות וחודשים

 .כעבור חמש שנים המורה הוא שפנה אליו, ואולם

 ."עכשיו אתה יכול לחזור הביתה למשפחתך", אמר" בני"

 !"למד אותי, אנא. אני רוצה ללמוד", קרא התלמיד, "אבל המורה"

חמש שנים של .  חלפו עוד חמש שנים .  השיב הנפח ושב לעבודתו ,  " אז משוך נא בחבל " 
שוב ,  ואז .  נראה שהתלמיד כבר שכח את המטרה שאליה הגיע .  שתיקה ועבודה קשה 

 :המורה הוא שפנה אליו ואמר

החכמה הגדולה ביותר בעולם נמצאת .  עכשיו אתה יכול לחזור הביתה למשפחתך ,  בני " 
 ".למדתי אותך מהי סבלנות. בתוכך

 .ועל פניו חיוך רחב, ארז התלמיד את צרור חפציו ויצא לדרכו בחזרה אל כפר מגוריו

 !קוראים יקרים
הסבלנות היא .  שום דבר גדול אינו נעשה ללא זמן ומאמץ 

כמה .  התכונה החשובה ביותר של החכמים 
ימים מבלה אדם בנגינה בפסנתר עד 

כמה שעות ?  שהוא הופך לפסנתרן גדול 
אימון ותרגול נדרשות לכדורגלן עד שהוא 

וכמה ?  הופך להיות כוכב של הנבחרת שלו 
זמן לוקח לספורטאי מצטיין לשבור שיא 

 ?בריצת מאה מטרים
 ! סבלנות והתאמצות זה שם המשחק
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 נתראה בפרשה הבאה -מקווים שנהניתם מפינתנו החדשה

 !כמה טוב להיות נשוי

 אישה יניא אותה והפר את נדרה
, ביום בהיר אחד .  התחתנתי בגיל עשרים 

באמצע פטפוט בטרמפ של יציאה מהבסיס 

התברר לחייל היושב לידי כי אני ,  הביתה 

אתה " ,  הוא פלט בתדהמה !"  ? מה . " נשוי 

שאלתי אותו איך לדעתו !"  לא נראה כזה 

? עם קרניים ,  אמור להראות אדם נשוי 

אני רואה אחים שלי " ,  הוא ענה ,  " לא " 

, הם נהפכו לעצובים כאלה ,  שהתחתנו 

, עניתי לו ..."  משהו בעיניים שלהם כבה 

שבעזרת השם לעולם לעולם לא איראה 

 !נשוי

גבולות  יש כאלה .  נישואים מציבים 

אך מי שמספיק עמוק ,  שעצובים מכך 

כשאני חופשי .  רואה את האיכות שנוצרת 

אני מסוגל סוף ,  מזיקה לכל אישה אחרת 

לא צריך .  סוף להתמסר אלייך ללא גבול 

לא צריך ,  ללטוש עיניים לשום מקום 

ל ,  זהו הגעתי הביתה ,  לחפש  יכו י  אנ

. בטוח שאוהבים אותי ,  להרגיש בנוח 

ורק ,  המחויבות שבנישואים יוצרת ביטחון 

זו  יכולים להיחשף ממדים ,  במסגרת 

 .עמוקים של אהבה

השני יכול לחלץ ,  כשאחד מבני הזוג נתקע 

עומקו וקביעתו ,  עוצמת הקשר .  אותו 

עמוק -מעניקים את החמצן לצלול עמוק 

לכן התורה אומרת .  ולרפא בעיות סבוכות 

שאם אישה נשבעה כי תימנע ממעשה 

בעלה מסוגל ,  מסוים והיא מצטערת על כך 

חברים וחברות לא .  לבטל את השבועה 

מסוגלים להוציא אותה מההתחייבות 

רק האיש המחויב והקשור ,  המיותרת 

אליה לכל החיים יכול לחדור אל הפלונטר 

 .ולשחרר אותו

. יש חופש שכולו גבול ויש גבול שכולו חופש

 !כמה טוב להיות נשוי הידד לחופש הגדול

תובנות והעצמה 
אישית מפרשת 

 השבוע

 יום עסאל, יום עסאל

 אלה מסעי בני ישראל
זוכר איך כעסת כשפיטרו אותך בפעם 

ואיך בסוף שמחת פי כמה ,  הראשונה 

" היי " זוכר איך היית ב ?  מהעבודה החדשה 

ואחר כך בדיכאון כשהוא ,  מהרכב החדש 

 ?נשרט

פרופורציות של אירועים משתנות במבט 

לי מסוגלים ,  לאחור  והשלי והחיובי 

משפטים שוליים .  להחליף תפקידים 

ואילו דברים ,  עלולים להתברר כציוני דרך 

 .נורא גדולים עשויים להתגמד

עם ישראל מסיים תקופת נדודים בת 

משה סוקר את .  ארבעים שנה במדבר 

רגעים גדולים ,  ארבעים ושניים המסעות 

ורגעים מפחידים שנהפכו  שהתנפצו 

פתאום הדברים נראים .  לניסים משמחים 

רק עכשיו אפשר להסתכל על .  אחרת 

החיים ממעוף הציפור ולראות איך בכל 

ואיך האירועים ,  הבלגן הזה היה סדר 

חיסנו   -הנעימים ואלה שפחות   -כולם 

 .וקידמו אותנו אל הארץ המובטחת

כל אחד נודד בתחנות סימפטיות יותר 

כדאי ,  תוך כדי המסע .  וסימפטיות פחות 

לזכור שהנתיב שבו אתה צועד נסלל 

וכל אירוע וסיטואציה ,  במיוחד עבורך 

את ,  לאורכו מוליכים אותך קדימה 

הפרשנות המיידית כדאי לקבל בעירבון 

נסה להסתכל על היום ,  אם נבהלת .  מוגבל 

האם תזכור :  ממבט של עוד עשרים שנה 

האם ?  גם אז שהיה פעם סיפור שכזה 

 ?תעניק לו את אותה הפרשנות

לא רק .  אל תתייאש ,  אם קשה לך היום 

אלא שמחרתיים תגלה ,  שמחר יהיה טוב 

יום .  שכבר היום היה טוב  יום עסאל 

 . עסאל

    פרשות מטות מסעיפרשות מטות מסעיפרשות מטות מסעיפרשות מטות מסעי    ----פעם בשבועפעם בשבועפעם בשבועפעם בשבוע
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 לזכר 

 מתתיהו בן מוריס אלגזר

שנפל במלחמת יום כיפור בעת 
 .מילוי תפקידו

 

 

   com.gmail@mikraon

 פרשות השבוע

 "מסעי-מטות" 

 

 יציאת השבת

 בשעה

20:26 

, עיצוב ,  כתיבה ,  עריכה 
, בן יוסף :  הגהה והדפסה 

 .מאור דבח

 הזמנה לחתונה

 . בנים מבני הקהילה/המקראון נותן לכם הזדמנות מיוחדת להכיר בנות

או למייל  052-5723153-ל SMSזה לשלוח , כל שעלייך לעשות
elisha2@zahav.net.il. עיסוק ומקום מגורים, גיל, עם שם מלא . 

 !!!דיסקרטיות מובטחת, שלחו ואל תחכו

 בני קהילה יקרים

 ,לאחינו הרבנים ישיבות גדולות ותלמידים רבים

 ?אך מה באמת הם לומדים

 ?ובמה הם דנים

 

 4עמוד 

 השבוע במקראון

 פרשת השבוע 2עמוד 

 

 מקום בינה 3עמוד 

 

 והחכמה מאין תמצא 4עמוד 
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