בסיעתא דשמיא

“קרוב אליך ..בפיך ובלבבך”..

הביאה לדפוס :רננה תחיה לוי

נשים יקרות ,כדי לשמור על טהרת נפשנו ונפש ילדינו ,מובאת לפניכן דרך הבדיקה של כמה מפירות העונה .ההלכות הן
מעיקר הדין (ללא חומרות או הידורים) ומבוססות על הדרכותיו של הרב משה כץ שליט”א ,ראש ארגון “כושרות” ובידיעת
מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א.
משמש ,אפרסק ושזיף מגידול מסחרי -לקנות פירות טריים וחזקים.
אם הפרי כולו רך או נקודה כהה/כתם כהה/נקב קטן -לפתוח את הפרי ,להוציא את הגלעין ולבדוק אם מקום מסויים רך-
לחתוך את המקום ולבדוק.
ענבים ירוקים  -א .להשרות  3דקות במי ניקוי ולשטוף היטב.
ב .להתבונן בענבים בזמן האכילה .אם מבחינים בצללית כהה  /נקוב  /נקודה שחורה או חומה /איזור
רך -לחצות את הענב ולבדוק.
בצל לבן -בבצל ישנה נגיעות של חרקים שצבעם דומה מאד לצבע הבצל וקשה להבחין בהם ולכן דרך הבדיקה שלו היא
כדלקמן:
א .להסיר את הקליפה החיצונית ואת השכבה הלבנה הראשונה ,לשטוף היטב את הבצל ואת הגלד תוך
שפשופו.
ב .לחתוך ולהשליך את ראש הבצל (איזור הגבעול) בעומק של כסנטימטר אחד.
ג .כאשר גלדי הבצל מהודקים היטב מומלץ לחתוך אותו באמצעיתו לרבעים ולשטוף אותם היטב מבחוץ.
ד .כאשר יש רווחים בין גלדי הבצל -יש צורך להפריד את כל הגלדים ,לשטוף על גלד היטב משני
צידיו ,תחת זרם מים חזק תוך שפשוף קל באצבעות.
ה .בצלי תאומים( -עטופים יחד ע”י קליפה אחת) יש להתייחס לכל חלק כבצל נפרד ולבצע את פעולות
הניקיון בכל אחד בפני עצמו.
יאכלו ענווים וישבעו והבא להיטהר מסייעין אותו.

הצילומים בחסות גרעין תורני אורות התורה

עלון מס’  17סיון התשע”ד

דבר תורה

מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א

“נתן לנו את תורתו”

מדי יום ביומו עם ההודאות שאנו מודים לד’ על שהוא פוקח עיוורים ומתיר אסורים ,ועוד שאר הטובות שאנו זוכים
להם בבוקר אחרי שנת הלילה שבה נעצרו פעולות החיים ,אנו מברכים את ברכות התורה כחלק בלתי נפרד מברכות
השחר .עפ”י הצירוף לברכות ההודאה נראה שברכת התורה היא ברכת השבח וההודאה.
אמנם חז”ל קבעו שברכת התורה מחויבת לפני כל לימוד תורה והרי היא ברכת המצוות ,כשם שאפשר לראות בלשון
הברכה הפותחת במלים “אשר קדשנו במצוותיו וציוונו” שזוהי הפתיחה המקובלת בכל ברכות המצוות.
 ולפי זה ניתן לברך ברכה זו רק כאשר לומדים תורה ,וכן רק מי שמחויב ללמוד תורה ,היינו הגברים המחויביםבלימוד התורה ,הם מחויבים גם לברך ברכה זו.
למרות הכלל הזה פסק השולחן ערוך בסוף סימן מ”ז כי נשים מברכות בכל יום ברכות התורה .מפרשי השולחן ערוך
הסבירו את דעתו כי גם הנשים חייבות ללמוד לקיים את המצוות שנתחייבו בהם.
 לפי זה ,קצת קשה מדוע אישה חייבת לברך כל יום מימי חייה הרי היא אינה מחויבת ללמוד תורה כל יום ויתכןובמשך שנתיים שלוש תלמד לדעת את כל המצוות שנתחייבה בהם ושוב לא תצטרך ללמוד תורה.
נראה לי כי במצות לימוד התורה יש שני חלקים .חלק אחד והוא הגדול והעיקרי לדאוג שתהיה תורה בעם ישראל ,כמו
ביסוד מוסדות חינוך תורניים ,עזרה להקמת בתי מדרש והשתתפות בדאגה לתלמידי חכמים שקדנים ויראי שמים
שיוכלו להתמיד ביישובם ועוד.
וזוהי המצווה העיקרית של התורה ,כפי שכותב הרמב”ן בפרושו לפרשת כי תבוא ,כי מי שלמד תורה ואפילו לימד
תורה והיה יכול לעזור לתלמידי חכמים אחרים ללמוד ולא תמך בהם ,הרי הוא בכלל הקללה “ארור אשר לא יקים את
התורה”.
החלק השני של מצות תלמוד תורה הוא הלימוד הפרטי ,עוד חומש ועוד משנה ,עוד דף גמרא ועוד מדרש והלכה ,וכל
פסוק וכל הלכה וכל רגע שלומדים הוא מצווה בפני עצמה.
על החלק הראשון שהוא העיקרי ,קיום התורה בישראל ,מצוות גם הנשים והן מחויבות לעזור להקים את התורה
בישראל ולכל הפחות להמריץ את קרוביהם – הבעלים והילדים לעסוק בתורה ,ובזה הן מחויבות יום יום להרבות תורה
בישראל ועל כן גם הן מברכות מדי יום ביומו על התורה.
החלק השני של המצווה הוא ללמוד תורה בחלקים השונים .חלק זה הוא שאיננו מחייב את הנשים .ועל כן אישה
שלומדת תורה ,מלבד מה שהיא צריכה לצורך ידיעת ההלכות המחייבות ,מקיימת את המצווה בחלק היותר פרטי.
אבל אין זה פוטר אותה מחובת החלק העיקרי ,תמיכה בקיום התורה.
 בימינו ,ישנם נשים המשתדלות בחלק השני שהוא איננו מחייב אותם והן חפצות בלימוד גמרא כדרך הגברים,אבל מזניחות את החלק הראשון כאילו בזה הם טפלות .ובאמת החלק הזה הוא בונה את התורה לכל העם והוא עדיף
בהרבה.
לפי זה מובן מדוע ברכה זו היא ברכת המצווה אבל גם ברכת ההודאה ,שכוללת באופן רוחני את כל הברכות שקדמו.
כי לימוד התורה פוקח עיוורים ומתיר אסורים ,זוקף כפופים ואוזר ישראל בגבורה ועוד ,ועל כן ברכה זו נאמרת בלשון
לאומית ולא פרטית“ -בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו”.
יתן ד’ ונזכה כולנו לתת חלק בבניין האומה ע”י בנין התורה ,אמן כן יהיה רצון.
חג שבועות זמן מתן תורתנו שמח ומבורך לכל קהל עדתנו בכלל כל בית ישראל.

“שומר פיו ולשונו,שומר מצרות נפשו”

נורית רוקח

הלכה

לימוד ליל שבועות..
גנים

כיתות א-ב

כיתות ג-ד

*******

*******

בוקר
()10:30

בנים -יעל סתרי
בנות -דינה כהן

נורית רוקח

שירה סינה

זהבית הכהן -קצב

מיקום

בנים -חדר הפנימי
של עזרת נשים
בנות -גן מים חיים

אולם הנץ

עזרת נשים

חדר פנימי בקומת
גברים

כיצד תנהגי כשחברתך רוצה לספר לך בגנות הזולת
קורה לא פעם שחברתך באה לספר לך בגנותו של מישהו ואינך יכולה לשער אם נחוץ לך לשמוע את הפרטים שבפיה אם לאו.
מצד אחד ,יתכן שהמידע עשוי להביא לך תועלת (היא מספרת לך,למשל ,שפלוני הוא רמאי ובעקבות דבריה תוכלי להישמר מנזק)
ומצד אחר ,אולי תשמעי סתם דברי גנאי שאין בהם כל תועלת.
מה שצריך לעשות במקרה כזה הוא לשאול אותה אם ידיעת הדברים שהיא עומדת לספר נחוצה לך לשם תועלת מעשית (להישמר
מן הרמאי או להוכיחו על רעתו).
מאירה החלה לספר לורד” :את לא יודעת שרבקה”...
חכי רגע! הפסיקה ורד ,נראה לי שאת עומדת לספר לשון הרע על רבקה  ,האם נחוץ לי באמת לדעת על כך?”
“בדברים כאלה אי אפשר אף פעם לדעת” השיבה מאירה בלשון מגומגמת,
“כעת קשה לי להצביע בדיוק עד כמה הדבר נחוץ ,אבל יכול להיות שיום אחד תהיי זקוקה לדעת מי היא באמת ורד”
כל עוד מאירה אינה מסוגלת “להצביע בדיוק עד כמה הדבר נחוץ” חייבת ורד לעשות אחד מהשניים :לשנות את הנושא או לעזוב
את מאירה וללכת.

ושיהיה לבריאות!

חגלה כהן

“ דבש וחלב תחת לשונך ”...תורתנו הקדושה נמשלה לדבש וחלב ועל כן הפעם נתייחס למרכיבים אלו .דבש וחלב
ידועים כחומרים אלרגניים אך גם בתכונותיהם הטובות.
הדבש הינו בעל תכונות ריפוי מופלאות ומכיל אנזימים והורמונים הנותנים כח ואנרגיה ופרופוליס המחזק את
המערכת החיסונית .הדבש הינו חומר חיטוי ומתאים לשימוש על העור ולטיהור מ.העיכול  .כפית דבש בכל בוקר
על קיבה ריקה מועילה לחיזוק כללי.
החלב גם הוא מכיל חומרים המסייעים להתפתחותנו וחיזוק גופנו (למרות היותו ידוע כגורם ליחה וכדו’) .חלב אם
– טפטוף מס’ טיפות לעיניים ולאוזניים עוזר בריפוי הדלקת .חלב עיזים  -עוזר בטיפול במחלת הפה והטלפיים ע”י
טפטופו ישירות על הפצעים (יש אומרים שישירות מהעז ויש אומרים שרצוי לקנות חלב מפוסטר).

שעורי תורה קבועים לנשים
 .1בימי שלישי בשעה  20:00שיעורו של הרב דוד חי הכהן (בנושא חזון הצמחונות לרב קוק) באולם צור במתחם
ביהכנ”ס אורות התורה.

ערב
()22:00

כיתות ה-ו

כיתות ז-ח

איילת כהן

רבקה שאוליאן
*******
מגיל זה יש חיוב
להתפלל ולשמוע
קריאה בתורה:
.08:30

** השיעורים בערב יתקיימו בבתים :איילת כהן -הרב צבי יהודה  7קומה 3
רבקה שאוליאן -הנרקיס  2דירה 10

קורות באורות
בי”א באייר בנינו לתפארת
מדינה נהדרת...

בי”ט באייר שמענו סיפורים
מרתקים על גאולתה של חברון-אז
והיום ,מי שהגיעה -הרוויחה!

ביום העצמאות אימהות שרצו
להתפלל השאירו את ילדיהן
במשחקיה באולם צור .תודה
רבה לעטרה הגננת על האישור
להשתמש במשחקי הגן.

בח’ באייר הילדים המתוקים
צפו בהצגה שהמחישה את
הסיפור של רחל ורבי עקיבא
לרגל ל”ג בעומר.

 .2בשבת בשעה  16:00שעור מפי הרבנית עדינה הכהן בביתה שברחוב הרב צבי יהודה  8דירה .3
 .3בימי שני בשעה  10:30בבוקר תהילים לנשים בבית מש’ ירחי  -רחוב הרב צבי יהודה  8דירה .16
 .4בימי ראשון בשעה  20:30שיעור של הרב נריה מגנזי באולם הנץ במתחם ביהכנ”ס “אורות התורה”.
 .5בשבת בשעה  12:45שיעור של הרבנית חבצלת סלוטין בביהכנ”ס “אור חדש” שבתוך בית הספר אורות
התורה.

למשחת מנטש
אתכם באבלכם על פטירת האח/הדוד
מן השמים תנוחמו

