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 בצער רב וביגון קודר הלכו לעולמם

 ל"ז דבחבן הרב משה  אליהו

 ל"ז אלגזרבן יעקב  מוריס

 ל"ז פירוזבן אברהם  אליהו

 ל"זעובדיה בן ישועה  אברהם
 

 יהי זכרם ברוך
 

ועדי האזורים וכל בני הקהילה משתתפים עם אבל המשפחות , המועצה העליונה, מועצת החכמים

 .ושולחים תנחומים
  

מזל טוב לנכדתנו היקרה טל בת משה דבח  
עלי והצליח ושכל משאלות .  לרגל יום הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 באהבה רבה סבא וסבתא 
 טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב לנכדתנו היקרה טל בת משה דבח  
עלי והצליח ושכל משאלות .  לרגל יום הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 באהבה רבה סבא וסבתא 
 טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב למרגלית וניסים דבח לרגל 
המשיכו להיות , 52-יום הנישואין ה

 .משפחה חמה ואוהבת
 אוהבים הילדים 

מזל טוב לסבתא שושנה דבח היקרה 
 . לרגל יום הולדתך עלי והצליחי

 אוהבים הנכדים

מזל טוב לכרמית ובני לוי לרגל הולדת 
הבן אוריה גדלו אותו בנחת ובערכים 

 .דתיים
 אוהבים צוות המקראון 
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לרב שלמה אפידה הכהן על פרשת השבוע בעניין ההודעה " מענה רך"לפניכם קטע מספר 
 .ה על שיוסף בנו חי"ליעקב אבינו ע

 

אומר .  וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ,  ובבואם אל יעקב אביהם והגידם לו שעוד יוסף חי 
ג ִלּבֹו ִכי לֹא " הכתוב   פָּ ֶהם -ַויָּ ֵעיִני " ל שנדמם לבו כאלו עמד מתנועתו כעניין  " ר ,  " ֶהֱאִמין לָּ

ֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות לֹא ִתדְּ ה וְּ רָּ  .ל מאין הפסק"שר( 94איכה ג " )ִנגְּ
ולזה נסתפק במה ששמע מחיותו שכבר ראה כותנתו מגואלת בדם מחותכת כדמות חתוכי 

ונתחזק הספק בלבו שמלבד שאמרו לו שהוא חי אלא שהוא מושל גם כן . ִשיני חייתו טרף
אף עם היותו חי שלא יאומן כי יסופר שיעלה יוסף ,  בארץ מצרים שהוא קשה להאמין 

דברו אליו את כל ,  ובראותם שהוא מסופק ופוסח על שתי הסעיפים , פתאום לגדולה כזאת
 .שזה סימן להיותו עוד בחיים, דברי יוסף אשר דיבר אליהם

ואז התעוררה רוחו ,  ולסימן גדולתו וממשלתו הראויה העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו 
י-ַרב עֹוד"ואמר , מדומייתה והוסר הספק מליבו ִני חָּ ל די לי כשהוא עודנו בחיים "ר, "יֹוֵסף ּבְּ

ֶטֶרם ָאמּות"ולכן , ואיני חושש לאדנותו או עבדותו ֶאּנּו ּבְּ ֶארְּ ה וְּ כָּ כי היה זקן בא בימים ,  "ֵאלְּ
ִחי רּוַח ַיֲעקֹב. "שנה 031בן  כי אין הנבואה שורה מתוך עצב , כי צלחה עליו רוח הנבואה" ַותְּ

 .אלא מתוך שמחה
ויש .  ועתה בשמוע שהוא חי חייתה גם רוחו ונתחדשה שמחתו וחזרה נבואתו לשרות עליו 

לא נמצא ,  להוכיח זה ממש שמיום שלוח את יוסף לשכם לראות את אחיו שלא ראהו עוד 
, ואם זה ראייה ברורה היא לסמוך עליו ,  בכתוב שיאמר אלוהים לישראל במראות הלילה 

ובעמדו לפני   01שכן בלכת יוסף מעם אביו היה בן  .  שנה   55וזמן הפסק הנבואה מיעקב  
ועוד ,  ועם ׁשבע שנות הׂשבע עלו לעשרים ,  03יישאר    31מן    01הנה בהוריד  31פרעה היה בן 

 .55שתי שנים עד שהתוודע יוסף אל אחיו הרי 

 אם תטיב ׂשאת
 

 .חקלאי אחד החליט לזרוע בשדה שלו אבטיחים
חלקה אחת .  אני מתכוון לזרוע בשתי חלקות : כדי לקבל ברכה על היבול הוא אמר לִאשתו

 .של אבטיחים בשבילנו וחלקה שנייה עבור אלוהים כדי שתהיה לנו ברכה
 . אמר ועשה

אלא שאת חלקת האבטיחים שלו זרע באדמה טובה ופורייה ואילו את חלקת האבטיחים 
 .עבור אלוהים זרע בקצה השדה על אדמת טרשים חרבה

הסתבר כי אלה שגדלו בחלקה ,  כשהחלו האבטיחים לבצבץ מן הקרקע ,  להפתעתו הרבה 
אצלו .  עלו עשרת מונים בגודלם וביופיים על פני אלה שבחלקה שלו , הטרשית של האלוהים

ואילו בחלקה של אלוהים גדל כל אבטיח ממש , ומיהרו להבשיל, היו האבטיחים מצומקים
 .לגודל של חבית

 .לילה אחד החליט החקלאי לגנוב כמה מן האבטיחים שבחלקת האלוהים
והחל צועד ,  קטף כמה אבטיחים הכניסם לׂשק גדול , הוא התגנב באמצע הלילה אל השדה

חזרה לביתו כששפתיו נוטפות ריר רק מן המחשבה על  האבטיחים האדומים והמתוקים 
 .שהוא הולך לאכול

, שלא ידע מה יש בשק , ראש החבורה, למזלו הרע בדיוק באותו הרגע חלפה חבורת שודדים
 .חטף ממנו את השק והסתלק מן המקום, איים עליו בסכין חדה

חזר אל ביתו כשהוא צועק וממלמל דברים לא ,  החקלאי המבועת רץ כמי שפגש שד 
וכל שהצליחה להוציא ממנו ,  כשהגיע הביתה ניסתה ִאשתו להבין מה קרה לו .  ברורים 

 .הוא תפס אותי גונב ממנו, הוא תפס אותי: היה
 "ָלֵתת ְלִאיׁש ִכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו"
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בחודש העשירי הוא חודש טבת בעשרה בו תתחייב תענית לזכר המצור שפקד מלך  בבל על 
ומיום ההוא והלאה הייתה העיר במצור עד שרפתה וגלה עם ישראל כנאמר .  ירושלים 

ֶנאַצר ֶמֶלךְּ " ֻבַכדְּ א נְּ ׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבָּ ֲעִׂשיִרי ֶּבעָּ ל -ַּבחֶֹדׁש הָּ כָּ ֶבל הּוא וְּ ֶליהָּ -ֵחילֹו ַעל -ּבָּ ַלִם ַוִיַחן עָּ רּוׁשָּ יְּ
ִביב ֵיק סָּ ֶליהָּ דָּ נּו עָּ  ".ַוִיבְּ

 

הצומות לזכר חורבן בית  המקדש המשיכו להתקיים ולא נתבטלו גם כאשר נבנה בית שני  9
 .ה"כמבואר בדברי הנביאים ע

 

צום עשרה בטבת  הצום  היחידי מארבע צמות על חורבן בית המקדש שאינו שנוי במחלוקת 
ואמנם  טענתם להבדלי הצומות שהם צמים על חורבן .  בין היהדות הקראי ליהדות הרבני 

בית שני  ולא על חורבן בית ראשון ואיך יתכן שהם צמים בעשרה בטבת שזהו תאריך שנקבע 
 ?על המצור בתקופת הבית הראשון 

 

מיום התחלת הצום  ועד ראש חודש שבט אסורה כל ,  אב-גם בחודש זה כמו בחודשים תמוז
שמחה חוץ ממצוות המילה שאי אפשר לדחות אותה וכן אמרו חכמים שאין לנו  לעסוק 

ולא אומרים מזמורי שמחה כגון .  ברית המילה   -בשם עסק שמחה חוץ מהמחויבים כגון 
ֶדךָּ  "  א '  ִכי ֵאֶליךָּ ה |  ַׂשֵמַח ֶנֶפׁש ַעבְּ ִׁשי ֶאשָּ כֹר ה " ומוסיפים מזמור  "  ַנפְּ ה '  זְּ נּו ַהִּביטָּ יָּה לָּ ֶמה הָּ

ֵתנּו פָּ ֵאה ֶאת ֶחרְּ  .אך יש הפרש בין חודש טבת לבין חודש תמוז שהוא יותר חמור באבלות". ּורְּ
ומתקנת הקדמונים נוהגים אבלות גם בזה " החכם שלמה טרוקי בעל ספר אפריון כותב  
 "ח שבט"החודש מיום העשירי שהוא יום התענית עד ר

ואמנם בלילות היה נהוג לקום לפנות בוקר בשני וחמישי לקרוא קינות וסליחות לזכר חורבן 
 .בית המקדש ולבקש כפרה ומחלה מאת בורא עולם על עוונותינו

 

ועל כך גם מעיד ,  כל המכות והייסורים הבאים עלינו קורים אך ורק בעקבות מעשינו הרעים 
ֵׁשיֶכם  " הכתוב   דְּ ה ַוֲהִׁשמֹוִתי ֶאת ִמקְּ ּבָּ רְּ ֵריֶכם חָּ ַתִתי ֶאת עָּ נָּ ֵריַח ִניחֲֹחֶכם |  וְּ לֹא ָאִריַח ּבְּ : וְּ

ָאֶרץ   ה |  ַוֲהִׁשמִֹתי ֲאִני ֶאת הָּ ִבים ּבָּ ֵביֶכם ַהיֹׁשְּ ֶליהָּ אֹיְּ מּו עָּ מְּ ׁשָּ ולכן עלינו (.  33, ו  " ויקרא כ " ) וְּ
לתקן את מעשינו ולהתקרב לבורא העולם לקיים את מצוותיו ובעזרת השם במהרה יתקיים 

ֶיה '  כֹה ָאַמר ה " הפסוק   ֲעִׂשיִרי ִיהְּ צֹום הָּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ צֹום ַהֲחִמיִׁשי וְּ ִביִעי וְּ רְּ אֹות צֹום הָּ בָּ צְּ
מֲֹעִדים טֹוִבים  ה ּולְּ חָּ ִׂשמְּ ׂשֹון ּולְּ ׂשָּ ה לְּ הּודָּ ֵבית יְּ בּו| לְּ לֹום ֱאהָּ ַהשָּ ֱאֶמת וְּ הָּ  (01-04' זכריה ח" )וְּ

 כדאי לדעת
 

 +81חזנות לגילאי 
 

 81/81/81בתאריך 
 יפתח קורס חזנות ודקדוק 

 81:81שעת הקורס 
 :תוכן הלימודים

 

 .תפילות ערב ובוקר חול

 .לשון ודקדוק

 .טעמי המקרא

 :להרשמה

 בן יוסף 1821112111

 כנס מתגייסים
 

ך  רי א ת ע  ב ק י ב  רו ק ב
 .לכנס מתגייסים נוסף

ת  ו ר ע נ ו ם  י ר ע נ
המועמדים לגיוס אנא 
השאירו את הפרטים 

 .ונזמן אותכם לכנס
 

 : להרשמה
 בן יוסף 1821112111

 מאור דבח 1822218110
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benooa@gmail.com               

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

 ויגשפרשת 
 כניסת השבת 

01:01 
 יציאת השבת

01:01 

 המקראון עובר שינוי

על מנת שנמשיך את המקראון כחלק 

החלטנו במערכת שמידי שבוע , פעיל

 .עמודים 2יצא מקראון בן 

ובכל סוף חודש מקראון מלא שיסקר 

 .וירחיב על החודש הקרב

 .שבת שלום

 

benooa@gmail.com 

 בעיר הקודש
בני נוער מכל רחבי הארץ התאספו יחדיו כדי להפיץ אור בבית הכנסת  31-בשבוע שעבר כ

התחלנו את יום השישי מוקדם בבוקר וזאת כדי להספיק לבקר .  העתיק בירושלים 
 .החכמנו ולמדנו המון על ההיסטוריה של המקום, במוזיאונים בעיר העתיקה

 

אכלנו והעלנו את מורל הגאווה הקהילתית עם שירים ,  למדנו ,  במהלך השבת שרנו 
 . בקרוב הם יופצו בקול גדול, קהילתיים

 
 .הסובלנות והאהבה הרבה, תודתנו הענקית ליהושע לוי על האירוח המדהים

 חלק מהנערים שהשתתפו בשבת העיון על רקע תמונה באחד המוזיאונים שביקרנו בעיר העתיקה

ביום חמישי האחרון נקבע יום צום 
 .ותפילה בעד הורדת גשמים

מי ייתן ובורא עולם ישמע שוועתנו 
ויקבל תעניתנו ויוריד לנו גשמי 

 .ברכה רבים


