הטובים ביותר  -המלצות המקראון.

טובים השניים  -חנה דניאל
בתוך שגרת החיים ,עבודה ,בית וילדים ,אנו נותנים לחיי היום יום
ל"הכתיב" לנו את ניהול החיים,
ופתאום במשבר הראשון הכל מתפרק.

אז עצרו לרגע את המרוץ!!
קבלו כלים לשיפור וחיזוק הזוגיות,
יתכן והם ימנעו את התוצאות של המשבר.
חישבו על השנים ביחד ,חישבו על הבית ובעיקר חישבו על הילדים!!
אשמח מאוד לעזור
ולתת לכם כלים
לשינוי ,לשיפור
ולהעצמת הזוגיות.
חנה דניאל
יועצת זוגית,
מאמנת אישית
ומגשרת
050-9990606

כוכב נולד
אנחנו כבר ידענו שיש לנו כוכב
למי שעדיין לא יודע החזן רותם כהן הופיע באודישנים של כוכב נולד  9ואת השלב
למחנה האימונים הצליח לעבור בקלות רבה.
עכשיו כולנו מחזיקים אצבעות שיעבור שלב נוסף ויגיע לנבחרת.
ביום רביעי האחרון החל שלב מחנה האימונים .......

את האודישנים ניתן לראות באתר mako

נוסטלגיה
ארכיון המקראון באדיבותו של הרב משה יוסף ויוסף כהן גילה ומצא תמונות
מהעבר כל היודע בדבר האנשים תאריך וכל פרט אפשרי שלחו ל -
mikraon@gmail.com
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עליה לרגל לירושלים בחג המצות
ביום רביעי ה–  11/4/11הגיעו מכל רחבי הארץ נשים ילדים וגברים לקיים
כמידי שנה את מסורת העלייה לרגל הנעשית בחג הסוכות ובחג המצות.
גם השנה הקפדנו לעלות לירושלים ולעשות תפילה חגיגית בעיר הקודש.
לאחר התפילה התפזרו חזנינו במרחב בית הכנסת והסבירו לעוברים ושבים את
מנהגינו ומצוות התורה הכתובה.
יהושע לוי שליח הציבור בירושלים מברך את קהל העולים לרגל שבאו להתפלל,
ומצפה לראותם גם בימים רגילים ובשבתות השנה.

ברכות ואיחולים
לבעלי  ,אבינו  ,חמינו  ,וסבנו היקר
טוביה אלדבח מרמלה ,מזל טוב לרגל
יום הולדתך עלה והצלח ושכל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים :אישתך האוהבת ,הילדים,
הנכדים וכל המשפחה.

מזל טוב ללבנת לוי לרגל יום הולדתך
עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון
מזל טוב לשרון אליהו מרנן לרגל יום
הולדתך עלי והצליחי ושכל משאלות
ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון

פנויים פנויות
החלטנו להקים מרכז פנויים פניות לבני העדה .לכל הנירשמים /ות מובטחת דיסקרטיות מרבית
בחסות הרב הראשי לעדה  .כל המעוניינים /ות מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ולשלוח את
הפרטים לכתובת הבאה karaite.date@gmail.com:או לפקס .809222990
הפרטים שחייבים להיכלל הם :שם פרטי ומשפחה ,תאריך לידה ,ת" ז ,מצב משפחתי  ,השכלה ,
פלא ,דואר אלקטרוני וכתובת מגורים.
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לפניכם קטע מספר "מענה רך" לרב שלמה אפידה הכהן על פרשת השבוע
פרשת "קדושים"
בהיות שעד הנה היה מדבר הכתוב בהרחיק אמת ישראל מכל טמאה עצמית ומקרית,
שהעצמית -היא הטמאה המתילדה מצד עצמיות גופו .והמקרית -היא הנמשכת מצעד
המגע בטמא אחר זולתו ,שעל ידי ההרחקה מטמאה יביאם לקדשה .שרצה השם
בקדושתם במה שציום במעמד הר סיני ''ואתם תהיו לו ממלכת כוהנים וגוי קדוש'' (שמות
יט )6
בא בסדר זה להורות קדושתם גם במעשים בהנהגת איש ברעהו ואמר ''קדושים תהיו לי''
ובקדושת המעשים הורה תחילה מורא ההורים ואמר ''איש אמו ואביו תיראו'' ,שההנהגה
בטיב המעשים נקנית אל האדם מחינוכו ע''י הוריו ,שהם יורהו וילמדוהו הדרך הנכונה
והישרה .שלזה אמר הכתוב ''שמע בני מוסר אביך ,ואל תטוש תורת אמך''(משלי א )8
והסמיך למורא האבות שמירת השבת ואמר ''ואת שבתותי תשמרו'' ,כי אבות מצווים
במניעת המלאכה מבניהם בשבת כאמור ''לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך'' (שמות כ
 )11שיהא מורא האבות עליהם ויזהרו מחלול השבת כאשר יורום ,והזהירו על העבודה
הזרה ''אל תפנו אל האלילים'' ,שהיא החמורה מכל העבירות שהזהירה התורה עליהן
וקרא העבודה הזרה אלילים ,שהוא כגוי אל הצלמים שהיא כאין וכאפס מלשון ''רופאי
אליל'' (איוב יג ד) שאין בהם ממשות כלל.

פינת הפנאי והבידור
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חדשות הקהילה
רן יוסף ימלא סיפור אישי

ספירת העומר
ּוס ַפ ְר ֶּתם ָל ֶּכם ִמ ָמ ֳח ַרת ַה ַש ָבת ִמ ּיֹום
ספירת העומר הינה מצוות עשה מן התורה ככתוב " ְ
נּופה ֶּש ַבע ַש ָבתֹות ְת ִמימֹת ִת ְהיֶּינָה" ,ועוד כתוב " ִש ְב ָעה ָש ֻבעֹת ִת ְס ָפר-
יא ֶּכם ֶּאת -ע ֶֹּמר ַה ְת ָ
ֲה ִב ֲ
ָל ְך ֵמ ָה ֵחל ֶּח ְר ֵמש ַב ָק ָמה ָת ֵחל ִל ְספֹר ִש ְב ָעה ָשבֻעֹות" .מזה אנו יודעים כי זוהי מצוות עשה מן
התורה לספור שבועות ,שבתות וימים.
הספירה צריכה להיות בבוקר וזאת מפני שהתחלתה היא מיום הבאת העומר שנערך
בבוקר ,בנוסף בספירה אנו עומרים "היום יום כך וכך" המעיד על היום אור יום ולא ערב.
הספירה מחוייבת מידי יום בדיבור ,כלומר אינה נספרת בלב ולכן בכל יום מחמישים
הימים אנו והיא חלק קבוע בתפילות הבוקר.
ספירת העומר הינה תקופה של שמחה .הימים בהם עם ישראל נערך לקראת היום הגדול
יום מתן תורה שנערך בחגג השבועות.
בשבת הקרובה אנו נספור את השבת הראשונה משבע שבתות .תחילת הספירה צריכה
להתחיל בקול שמחה ועם אנשים רבים .לכן קהל נכבד בואו בהמוניכם לתפילות וסיפרו
את ימי העומר כמצוות התורה.
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ילדים עושים סדר
ברמלה
ביום רביעי ה 11/4/11-נערך ערב לימוד על מנהגי חג המצוות ולימוד
קריאת ההגדה ,בבית הכנסת המרכזי ברמלה לבני הנוער בעיר .כ11-
בני נוער נהנו להם ולמדו והובילו את משפחותיהם בליל הסדר
האמיתי בבתיהם.

בני הנוער בעת לימוד קריאת ההגדה

בני הנוער נהנים ממאכלי החג

באשדוד

אם תרצו לצפות ביותר תמונות תצטרפו לבני מקרא בפייסבוק ותוכלו גם
להתעדכן בנוגע לפעילויות בעדה ,התחברו גם אתם אלינו קהילת "בני מקרא"
בפייסבוק.
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קהילת היהודים הקראים

mikraon@gmail.com

דבר המקראון:

שבת ראשונה משבע
שבתות
לא לשכוח לספור.

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

קהילת בני מקרא בפייסבוק כל העדכונים החמים,
ולכל שאלה תשובה מיידית ,אל תחכו פשוט הצטרפו.
חיחחנלחמצצמצתמ

חיחחנלחמצצמצתמ

המקראון מביע מחאה חג המצות השנה יצא אחד יחיד בבתי הכנסת זה לא נראה
כך שום הבדל לא היה הבקשה די לבכות ולהמציא תירוצים אז בפעם הבאה
שישאלו אתכם למה אתם לא מגיעים להתפלל תהיו אמיתיים ותגידו שאתם
מרוחקים ושזה לא בגלל החגים.
תודה על ההגינות והיושר.
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