ברכות ואיחולים

לוח ישר ולעניין

מזל טוב

דרושה בת שירות לאומי

מזל טוב לחבר ועד רמלה בנימין אלגזר לרגל
יום הולדתך המון אושר בריאות והצלחה
בכל מעשי ידיך.

הנהלת עמותת היהדות הקראית העולמית מחפשת
נערה העומדת לסיים כיתה י " ב או בוגרת י " ב
לביצוע שירות לאומי בקהילה במקום שירות צבאי,
במוסדות העדה ברמלה  /אשדוד התפקיד מיועד
למתאימות בלבד ,וכולל עבודה מאתגרת ומגוונת
בתחומים שונים לטובת הקהילה.

אוהבים טוביה אלדבח ובני משפחתו.
לצליל פסח מזל טוב לרגל יום הולדתך עלי
והצליחי בכל אשר תעשי המון אהבה אושר עושר
ובריאות ,ושתמיד תמיד האהבה תהיה כמו עכשיו.
בהמון אהבה
המקראון
מז ל טו ב ל ח ז ן
אבי יפת מרמלה,
הרבה הצלחה
במעשי ידיך.

בבית הכנסת
כתר תורה
שיעור פרשת
השבוע מפי
הרב יוסף

גיליון מקוצר ובשחור לבן לציון ימי חורבן ירושלים.

לפרטים:
מזכירות המועצה העליונה .08-9249104
בן יוסף  0542284088אשדוד

אוהבים חבריך
החזנים.

כבר שנה עברה
בכא ב ר ב ועם ה ר בה הע ר כ ה
חותמים שנ ה לזכ ר הא דמו " ר
חיים בן יצחק הלוי זצ"ל.
עמודים 2-3

שיעורי תורה
בשעה 81:34

גיליון מספר 95
קהילת היהודים הקראים

מזל טו ב ל גיל יוס ף
לרגל יום הולדתך
המון אושר בריאות
ו ה צל ח ה ב כל מעשי
ידיך.

צוות המקראון

כל יום שלישי

יום שישי ד‘ באב התש"ע

61/2/7161

כל יום שני

כל יום שלישי

בשעה 81:34

בשעה 81:44

בבית הכנסת

בבית הכנסת

המרכזי באזור

המרכזי ברמלה

בתאריך  8/1עד 82/1

א‘ שיעור פרשת

שיעור תורה

ב 444-ש"ח בלבד

השבוע מפי הרב

לבני הנוער.

לגילאי 6-82

אברהם כפילי.

אלגמיל.
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קייטנת בני מקרא באשדוד

להרשמה 454-2214411 :בן יוסף

צום החמישי
פירוט הסבר
וכל מה שלא מובן.
עמוד 4

חתימת השנה
לאדמו“ר חיים בן יצחק הלוי זצ“ל

מורה לחיים
כבר שנה חלפה ,כבר שנה שלמה לא למדנו ממך,
איזה פספוס  ,איזה אובדן  ,אלו שישבו אצלך ,
שלמדו תחתיך ויחד איתך  ,מרגישים שנשארו
כיתה בשנה הזו  ,בשנה הזו המורה שלי עלה
לכיתות הצדיקים ,שם בטוח שהוא מבריק ,שולף
מהר וכשהוא מדבר מקשיבים כל כך טוב שזה
פשוט מתנה משמיים.
איזו כריזמה ,איזו חכמה ולכל שאלה תמיד יש
תשובה.
אדוני מורי ורבי ממך למדתי השכלתי והבנתי
שאין סוף לחכמה ,תמיד ללמוד ,לקרוא ,לחקור
ולהגיע לאמת.
האדמו " ר חיים בן יצחק הלוי הייתה אבן יסוד
בקהילתנו הצנועה  ,וכשהלכת אחרי שלימדת
רבים וטובים הדרך היחידה היא להיות שלובים,
איתנים וחזקים ,להתקרב ולהחזיק ידיים ולעשות
כפלי כפלים ,ובעזרת מה שלימדת והטוב שעשית
נצליח שבעתיים ונקים את הקהילה על הרגליים.
אדוני מורי ורבי
הרב חיים בן יצחק הלוי זצ"ל
מתוך השיר מורה לחיים

הלוואי בבוא היום ידעו כולם
קצת על תום ועל אמת פה בעולם
על אדון מרום שוכן שמיים ,על אהבה בשניים
הלוואי בבוא היום ידעו כולם על תום וצדק
בעולם.
יהי זכרך ברוך ,אמן.

חורבן ירושלים
עברה שנה מיום פטירתו של אדוננו מורנו ועטרת
ראשנו החכם המופלג הרב חיים בן יצחק הלוי
זצ " ל – הרב הראשי החמישי במדינת ישראל ,
רב -אשדוד  ,אשר שירת את עדתנו במשך ס " ב
שנה  .לרב חיים זכרונו לברכה זכויות רבות ,
הר " ר חיים לוי זצ " ל תרם רבות לחינוך העדה,
עמד בראשית הוצאתם לאור של ספרי חכמינו
ע " ה בא " י המחודשת  ,ופרסם ספרים רבים .
מפרי-עטו יצאו שני ספרי-חינוך חשובים ,עליהם
גדלו וחונכו כמה דורות בני-עדתנו בארץ ובחו"ל.
יש לו שני חיבורים חשובים  .הספר הראשון
" מעין חיים " – הינו ספר  -לימוד הלכתי ,על
יסודות הדת וקיום מצוות-התורה .והספר השני
" תולדות -חיים " – העוסק בתולדות עדתנו :
מתקופת חלוקת בית -ישראל לשניים  ,קראים
ורבניים  – ,ועד אמצע המאה העשרים  .על
הספרים הללו גדלו דורות רבנים וחזנים ,שלמדו
בשיעוריו שנתן הרב חיים זצ"ל בעצמו .הספרים
הללו שימשו כחומר-לימוד גם למלמדים אחרים
ואף במוסדות-החינוך להשכלה גבוהה.
תלמידו הרב אברהם כפילי.

שנה ,מאז שבה נפשך לאל שבו בוטחת.
השארת חלל ריק בקהילה ברה ,כולה גונחת.
ונהי כעדר ללא רועה ועין פוקחת.
כל אבדה יקרה עם הזמן סופה נשכחת.
אבל אותך הזמן מגביר כאב ואי נחת.
שמך הונצח ב" -כתר תורה" כנסת משובחת.
נפשך בטוב לנה ועם הצדיקים נוכחת.
זרעך יירש ארץ ציון הארץ המובטחת.
ויהי זכרך חן וחמלה כשושנה פורחת.
וכולם תבורכו בברכה הרווחת ,ה‘ יברך את
עמו בשלום וגם נחת.

בחיי עם ישראל לדורותיו ,עברו עלינו צרות
גדולות ורעות ,אבל הצרה הגדולה והקשה מכל
היא חורבן ציון וירושלים ,שריפת בית המקדש
וגלות עם ישראל.
צרות אלו באו בעקבות עוונותינו הרבים ,אי
קיום מצוות התורה ואי כבוד אדם לרעהו.
כל הצומות על חורבן הבית הם לזכרו של בית
המקדש הראשון ,כי אלו הם התאריכים
הנאמרים בתנ"ך ,וגם כאשר נבנה בית המקדש
השני עדין המשיכו עם ישראל לצום על חורבן
הבית הראשון.
שריפת בית המקדש החלה ב 7-באב והסתיימה
ב 84-באב ביום בו קיבלו גם עם ישראל את
הנחמה.
ביום שני ( )81/7/84צום החמישי הנערך ב7-
באב ,וביום חמישי ( )22/7/84צום איכה הנערך
ב 84-באב .תפילות צום יערכו להם בכל בתי
הכנסת בארץ ,בנוסף נהוג לקרוא גם קינות
ואת ספר איוב והנוהגים כך יישאו ברכה מאת
ה'.
רק על ידי פשפוש במעשינו וחזרה שלמה
ָאמר
בתשובה יקוים עלינו מקרא שכתוב" :כֹּהַ -
ישי וְ צֹום
יעי וְ צֹום ַה ֲח ִמ ִ
יְ הוָה ְצ ָבאֹות ,צֹום ָה ְר ִב ִ
הּודה ְל ָששֹון
ירי יִ ְהיֶה ְל ֵבית-יְ ָ
ֲש ִ
יעי וְ צֹום ָהע ִ
ַה ְש ִב ִ
טֹובים; וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָשלֹום
ִ
ֲדים
ּולמֹּע ִ
ּול ִש ְמ ָחהְ ,
ְ
ֱא ָהבּו.

מר גמיל עובדיה ,אשדוד.
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