בסיעתא דשמיא

הגיגים
מה יש בארון
המציאות מלמדת אותנו שכמות זו איכות .מתוך סך ההשקעה בנושא מסוים ,אנו מסיקים מה חשיבותו.
כך ,למשל ,בשפה הסינית רבות מאוד הן המילים המתארות את האורז :רכותו ,צבעו ,שלבי הבשלתו ועוד ,בלי
יחס לשום שפה אחרת .הסיבה ברורה :בסין זה המאכל העיקרי  .בעברית ,לעומת זאת ,רבים מאוד הפעלים
המתארים פעולות חקלאיות :גדיד תמרים ,בציר ענבים ,מסיק זיתים ,בצירה ,זמירה ועוד .למילים אלו קשה
למצוא מקבילות מדויקות בשפות אחרות .וזאת משום שהיהדות מתיחסת בחשיבות לעבודת האדמה בארץ
ישראל ,אליה השתוקקו כל הדורות.
באותו אופן יכול אורח ללמוד על סדר העדיפויות בעולמנו .כיצד? הוא יבדוק בארונות :מהם הפריטים הרבים
ביותר הממלאים את הארון? מתוך הריבוי הוא יסיק על רמת החשיבות שאנו נותנים לכל תחום .למשל:
בביתנו הקט יסיקו האורחים מסקנה פשוטה ,שאצלנו מעריכים מאוד את עולם המשחקים .בכל פינה נמצאים
משחקים ,צעצועים ,חלקי לגו ושברי פאזלים .כנראה שאנו שחקנים דגולים ...לעומת זאת ,בביתה של גברת
ארתחשסתא נושא הניקיון חשוב ביותר ,שכן איך נוכל להסביר את העובדה שבכל ארון שני נמצאים חמרי
ניקוי ,סבונים ,מטליות וסמרטוטים?
בבית משפחת זללני תפוסים שני שליש מהארונות במוצרי מזון ובכלים ,ובבית בן טקסטיל דחוסים כל
הארונות בבגדים .כנראה אצלם מחליפים תלבושת שלוש פעמים ביום...
פעם חשבתי ,שנוער דוסי זה יצור שצורך ארונות רבים :הבנים צריכים לאחסן את כל ספרי הקודש שקיבלו
לבר המצוה ולרגל זכייתם בחידונים שונים .לעומתם ,הבנות ממלאות מדפים רבים בבגדיהן ,שהרי בכל
תלבושת יש גופיה ארוכה ,שהחצאית לא תתרומם ,חולצת בסיס עם שרוולים ,ועליונית – להיראות נורמלית.
ובחצאית – אחת ארוכה ,מלמטה ,אחת קצרה ,כי היא יפה וחבל להיפרד ממנה ,ועוד מכנסיים מתחת ,לכסות
את הרגליים ...בקיצור ,הרבה מקום.
אך אין ספק ,שכל אורח שיבקר בביתו של אחד מאיתנו ,יגדיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,שהדבר
היקר ביותר אצלנו הוא התורה .הארונות מלאי הספרים ,גם אם חלקם חדשים ועדיין לא דיפדפו בהם,
מעידים כאלף עדים על ההעדפה המרכזית שלנו :חיי הקודש .יהי רצון שנזכה לקיים את השאיפה הפנימית
שלנו :למלא את הפנימיות של חיינו וחיי ילדינו בקדושה ,באהבת ה’ ובלימוד תורה באהבה.

עלון מס’  27סיון התשע”ה

דבר תורה

הרב חברון לוי

אשר בחר בנו מכל העמים
מעשה באדם שראה גנן שמטפל בגינתו במסירות גדולה .הוא ראה שכל פרח מקבל טיפול מיוחד כאילו שהוא
הפרח היחידי בגינה .היה נראה לו שהגנן מתעייף בעבודה גדולה זו .אך הגנן אמר לו -בכלל לא .כל פרח מחיה
אותי .הגינה זה החיים שלי ,שנותן לי אושר וחשק לחיות .לחיות זה בכלל לא מעייף .התורה משולה לגן וורדים
נפלא עם המון פרחים בשלל צבעים ושלל ריחות נעימים .כל מצווה יש לה את הגוון המיוחד שלה ,כל מצווה זה
פרח נפלא וריח מיוחד .כל מצווה בונה אותנו ,ואין במצווה אחת מה שיש במצווה שנייה .התורה והמצוות הם חיינו.
מי שעומד מבחוץ נראה לו שכל פרטי המצוות הם מעמסה וטרחה .כלי ראשון וכלי שני בהלכות שבת וכדו’ אך לא
היא ,לחיות זה לא מעייף! .מי שזכה לקיים מצווה בשמחה גדולה יודע כמה אושר וחיות הוא קבל .תרי”ג מצוות זה
גן וורדים גדול ונפלא עם יופי כ”כ גדול .תענוג ללכת בגן כזה ,תענוג לטפל בכל פרח ופרח .יש למה לקום בבוקר,
לעוד בוקר שאנו מוקפים במצוות .ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת .כשיש
חיים של אמת ,עשייה של אמת -לא מתעייפים מזה ,אלא רק מתמלאים אהבה אין קץ לבורא עולם שבחר בנו מכל
העמים .אשרי העולם שעם ישראל נמצא בתוכו.

“שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו”
איסור לשון הרע הוא אפילו אם מספר על איש פרטי.כל שכן אם מספר על עיר שלמה המחזיקים באמונת השם,
שאז בודאי עוונו גדול.וכן אסור לדבר על עדה שלמה וכן על יושבי שכונה מסויימת או מתפללי בית כנסת מסויים.
אופני היתר
מותר לדבר לשון הרע על אפיקורס ,ואין צריך לזה שום היתר
אֹומר,
ּּתֹורה ֶש ְׁב ַּעל ֶפּה ,וַ ֲא ִפּלּו הּוא ֵ
ּובין ַב ָ
ּּתֹורה ֶש ִׁבּכְ ָתב ֵ
ּבּואה ִמיִ ְּש ָׂר ֵאלֵ ,בּין ַב ָ
ּובנְ ָ
ּּתֹורה ַ
ּכֹופר ַב ָ
ּיקֹורס נִ ְק ָרא ַה ֵ
וְ ֶא ִפ ֵ
ש ַׁמיִ ם ,חּוץ ִמ ָפּסּוק ֶא ָחד אֹו ַקל וָ ח ֶֹמר ֶא ָחד אֹו גְ ּזֵ ָרה ָשׁוָ ה ֶא ָחת אֹו ִד ְּקּדּוק ֶא ָחד ,גַ ּם הּוא ַבּכְ ּלָ ל ַהזֶ ּה.
ּתֹורה ִמן ַה ָ ּ
כָ ּל ַה ָ

גרפיקה :אורה אלאלוף .עריכה לשונית :דינה בר ציון
הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

מותר לאדם לספר לשון הרע על עצמו
ובמדרש[“ :]7אמר לו הקב”ה (לישעיה) :על שאמרת “כי איש טמא שפתים אנכי”
שרא [=מותר] לך ,שאתה שליט בעצמך ,שמא בבני היית שליט שאמרת “ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב”?!”

טעמו וראו כי טוב

ושיהיה לבריאות!

חן צרפתי

“והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו( ”...שמות י”ט ,י”ב)
לפני די הרבה שנים התחתנה חברתי .היא הייתה הראשונה מבין בנות השכבה שהתחתנה וההתרגשות כמובן הייתה
רבה .חודשיים או שלושה אחרי החתונה היא הזמינה כמה חברות לביתה .שמחנו לבוא .הבית היה קטן אך ביתי מאוד
ומעוצב בטוב טעם .אני זוכרת שכשיצאנו מביתה אמרתי לאחת החברות שהיו איתי שהבית יפה מאוד אבל רואים
שעדיין אין להם ילדים .באמצע הסלון עמדה ארונית מלאה בספרים ,משני צדדיה עמדו עציצים ובפינת החדר עמד
מתקן שעליו היו דיסקים“ .אם היו להם ילדים ,כל הדברים היפים היו צריכים להיות חצי מטר יותר גבוה” הוספתי.
השנים עברו .גם אני כבר התחתנתי ונולדו לי ילדים .באחד הימים נכנסתי מהחדר אל הסלון ומצאתי את בתי היקרה,
בת השנה וחצי ,יושבת בתוך ערמת ספרים ודיסקים שמשכה מהמדף בארונית שהייתה לנו .כשניגשתי אליה היא
הושיטה לי ספר בכל יד כשחיוך גדול על שפתיה .לקינוח המעשה היא לקחה שני דיסקים שלא הספקתי להרים,
הניחה עליהם את ידיה וזחלה כשהיא נהנית מקול החריקה שהדיסקים השמיעו כשנגררו על הרצפה .מיותר לציין
ששני הדיסקים מצאו את מקומם בפח לאחר שנשרטו ללא תקנה.
לאחרונה למד בני הקטן לזחול על הבטן והוא מתקדם כך במהירות שמפתיעה אותי כל פעם מחדש .לפני כמה ימים
הנחתי אותו בפינת הסלון ואמרתי לו “תישאר כאן ותשחק במה שסביבך” .השארתי אותו והלכתי למטבח .הספקתי
לפתוח את המקרר כששמעתי רעש חשוד בפתח המטבח .התבוננתי לכיוון הדלת וראיתי את בני מציץ אלי וחיוך
מאושר על פניו .הוא המשיך בזחילה ובתוך רגע היה ליד הפח ,מוכן ומזומן להפוך אותו ולבדוק את תכולתו .רגע
אחרי הוא מצא עצמו בלול כדי שלא יגע במה שאסור לו לגעת.
אילו רק יכולנו לומר להם :השמרו לכם מלנגוע בקצהו ...והם גם היו נשמרים..
התלבטתי אילו מתכונים לפרסם החודש .בסוף החלטתי להישאר עם הנוסחה המנצחת של חודש סיון-שבועות-
מאכלי חלב .בתאבון!
לבסיס-
 1ביצה טרופה
 4כפות מים
 1 1/4כוסות קמח מצה
 100ג’ חמאה רכה
מלח ופלפל

עונת הקיץ הגיעה ואיתה מיני תופעות של יובש ,קשקשת או פטרת בקפלי עור ,בין האצבעות וכדו’ .
אצל פעוטות מופיעים גירודים באזור הצוואר והחזה כיון שהם מזילים ריר .מורחים דבש על האזור .הדבש טוב
לריפוי פצעים ,אקזמות,ופצעי זיעה.
פטריות עור מתפתחות בקלות על עור יבש ,לכן מומלץ למרוח שמן שקדים על עור רגיש ויבש .במקרים של קש־
קשת טורדנית בקרקפת ניתן למרוח שמן שקדים  /שומשום למשך  20 – 15דקות לפני אמבטיה ,לסרק בזהירות
את העור היבש ולחפוף .ע”מ למנוע ולהאט את התפתחות הקשקשת כדאי לחפוף עם סבון משמן טבעי כגון סבון
משמן זית.
בזמן גירוי בין קפלי העור ,ניתן לפזר על האדמומית מעט קמח תפוחי אדמה אשר מיבש את הזיעה והלחות ומקל
על הגירוי.

קורות באורות

שימו לב
השנה אי”ה נערוך קיטנת קיץ
בשני מחזורים שונים.
ניתן להתעדכן אצל נילי סגל.

ברוכים הבאים
לקהילתינו ומזל
טוב לנישאיהם של
משפחת רגב צביקה
ואושרת

מרק בצל

קיש ברוקולי

 5בצלים גדולים
למלית-
 1כף חמאה
 2תפרחות ברוקולי
 1כף קמח
 1בצל
 3כפות גדושות אבקת מרק בצל
מעט שמן לטיגון
 1/2כוס חלב
 3ביצים
 5 1/2כוסות מים
 1שמנת לבישול
מעט גבינה צהובה או קשקבל מלח  +פלפל
 1/4כוס יין לבן יבש
מלח ופלפל
גבינה צהובה מגוררת
קורט אגוז מוסקט

מזל טוב
למשפחת חג’בי
אוריאן ומוריה
להולדת הבת

אופן ההכנה

מכינים את הבסיס -לשים את כל החומרים לתערובת אופן ההכנה

אחידה .משמנים היטב תבנית חד פעמית בינונית .מהדקים
את התערובת לתחתית התבנית ולדפנות .מצננים במקרר
לפחות רבע שעה.
מכינים את המלית -חולטים את הברוקולי עד כמעט ריכוך
מלא ,מסננים ומקררים .מטגנים את הבצל ומקררים.
טורפים את הביצים ומוסיפים אליהן את כל שאר חומרי
המלית ,מוסיפים תבלינים ומערבבים הכל.
יוצקים את המלית על הבצק ואופים בחום של  180מעלות
במשך כחצי שעה.
•  2תפרחות ברוקולי הן כ 3/4 -שקית של ברוקולי קפוא.
• אחרי חצי שעת אפייה יש לבדוק בעזרת קיסם .הקיש צריך
להיות מעט מוצק .לא נוזלי ,אבל גם לא יבש לגמרי.

בתאבון!

ביום שני ,י”ד בסיוון תתקיים
הופעה מיוחדת לנשים:
“החיים במתנה”
של אביאלה ששון,
עקבו אחר הפרסומים!

למען קידום הספריה
אנו זקוקות לידיים נאמנות
שרוצות לסייע בעטיפת
ספרים וסימונם -נשים
שיכולות לסייע בעניין
מוזמנות ליצור עימי קשר
בהקדם.

מזל טוב
למשפחת הלוי
רייניש איל ושרה
להולדת הבן

מזל טוב למשפחת
רוטנברג אלימלך
וסיון להולדת הבת

פורסים את הבצלים לפרוסות דקות ומטגנים עד להזהבה.
כשהבצל זהוב מוסיפים את החמאה.
מוסיפים קמח ומערבבים מעט .מוסיפים אבקת מרק  +חלב +
מים  +מלח ופלפל .מביאים לרתיחה.
אח”כ מוסיפים את היין ומבשלים עוד כחצי שעה על אש נמוכה.
להגשה -מניחים בתחתית הצלחת כף מהגבינה הצהובה ועליה
מוזגים את המרק.

חגלה כהן

ספר הטלפונים רוצה להמשיך
להגיע לבתים שלכן-
מי שלא קיבלה ומעוניינת-
נא ליצור עימי קשר.

ביום שני ,ט”ו באייר
יצאנו לטיול מקסים בקדומים,
התבשמנו מהאויר הנקי,
למדנו את ההתחלה של הגרעין
המיוחד בשומרון ומי שלא יצאה
תאלץ להמתין לטיול הבא...

מזל טוב
להודיה מעין עמרני
הספרנית היקרה שמשקיעה
רבות בקידומה של
המשחקיה לרגל אירוסיה.
קהילת אורות התורה
מאחלת לך שיהא הבניין-
בניין עדי עד
בשמחה ונחת.

מזל טוב למשפחת
כהן אריה וסופי
לנישואי ליאור
עם עדי

מזל טוב ליוסף
מזל טוב למשפחת
ושושנה צפדיה
סיידה אוריאל
וברוריה להולדת להולדת הנכדה ,בת
לאוריאל וברוריה
הבת
מזל טוב למשפחת
אלזם בנימין
ואילנית להולדת
הבן

אמהות יקרות ,אנו משתדלות להיות מאורגנות מראש -כדאי לכן להפיק מכך תועלת -גזורנה את הטבלה והדבקנה
אותה על המקרר או על דלת הבית כך תוכלנה לעקוב אחר הפעילויות במשחקיה לחודש הקרוב...

מ
ל קום
מג
נט..

נושא החודש :כיבוד הורים

ב’ סיון

פעילות לקראת יום שבועות

6-9

בנות

ט’ סיון

יום הולדת

3-6

בנים

ט”ז סיון

פעילות בנושא כיבוד הורים

6-9

בנות

כ”ג סיון

פעילות בנושא כיבוד הורים

3-6

בנים

ל’ סיון הכנת תיק לספרים שמחליפים בספריה 7-11

בנות

יש להביא עיתונים לצורך הכנת יצירה

פעילות עם צבעי גואש .נא להיערך בהתאם

