בסיעתא דשמיא

הגיגים
עם תחילתה של שנת לימודים חדשה,
[אצל בני התלמוד תורה היום היא מתחילה]
רציתי לומר קצר ולעניין
כדאי להיות בספרייה חברים מן המניין.
בעקבות חסרונה של ספרייה בבית הספר
[ואני מקווה שיקרב היום וזה כן יתאפשר]..
הוקמה ספריה בבית הכנסת בקומה הרביעית
ובה ספרים חדשים וספרים מספריית ביה”ס המקורית.
הרבה מחשבה מושקעת בבחירת הספרים
שיהיו מרתקים ,מגוונים ,עטופים וכמובן חינוכיים.
הספרים מעשירים את עולם הדמיון
ובהחדרת ערכים מסייעים המון..
הם טובים פי כמה מכל סדרה חינוכית
ומפתחים את הילד בצורה כה ערכית..
אמנם הספריה עדיין קטנה והספרים מועטים
אך גם בזה כולנו יכולים להיות שותפים.
אם כל משפחה תעשה מנוי או שניים
יהיה עוד כסף לקניית ספרים כפליים.
כדאי לזכור כי לקניית ספרים חינוכיים
ניתן לתרום גם ממעשר הכספים...
אז שתהיה לכל הילדים שנה מוצלחת
שיקראו הרבה ויעשו לכולנו רק נחת

עלון מס’  30אלול התשע”ה

דבר תורה

ר’ עובד נתן

הנה כמעט חלפה לה שנה וכבר מגיעים חודש אלול והימים הנוראים .קול השופר יישמע והציבור ילכו לסליחות ויאמרו
י”ג מידות של רחמים ,עננו אלוקי אברהם עננו ,...אדון הסליחות ,אם אפס רובע הקן ,שומר ישראל ,ושוב ברחמים,...
מכניסי רחמים ועוד ועוד.
אצל הספרדים ,באמצע הסליחות אחרי הקטע של קבלת עול מלכות שמים – “שמע ישראל ,...ה’ הוא האלוקים ,....ה’
מלך ”...אומרים את הקטע“ :אלוקינו שבשמים ,שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון .אלוקינו שבשמים ,אל תאבדנו באורך
גלותנו .אבד כל הקמים ...אלוקינו שבשמים ,בריתך זכור ואל תשכחנו ,ברך את לחמנו ...גזור עלינו ...דרשנוך המצא
לנו ...העתר נו לנו היום ובכל יום בתפילתנו .וכך הבקשה ממשיכה בכל שאר האותיות עד האות ת’ – אלוקינו שבשמים
תן שלום בארץ ,...תכון תפילתנו קטורת לפניך.”...
אם נשים לב נראה שהבקשה הראשונה אינה פותחת באות א’ אלא באות ש’  -שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון.
מדוע הקדימו מסדרי התפילה את הפתיחה הזו דווקא ,לפני האות א’? בסליחות אצל האשכנזים אומרים זאת כל יום
בסוף הסליחות .מה פשר מלים אלו שנותנים להם חשיבות כה רבה? אצל הספרדים מקדימים זאת להתחלה ואצל
האשכנזים מדגישים זאת בסוף?
הסביר הרב חיים דרוקמן שליט”א ,אנו באים לפני רבש”ע ואומרים :רבש”ע שמע קולנו .זה הקול האמיתי שלנו! זה
הקול הטבעי ,הפנימי שלנו! יתכן ובמשך השנה שחלפה לא דיברנו כראוי ,לא התפללנו כראוי ,לא דיברנו כראוי ,יתכן
וראשנו היה במקום אחר .לעיתים אנו שוכחים מי אנחנו .אנחנו צלם אלוקים! אנו חלק אלוק ממעל! נשמה שנתת בי
טהורה היא .רבש”ע במשך השנה קורה ואנו מתפתים נגררים ומשתעבדים לדברים זרים וחיצונים לנו .משתעבדים
לדברים הרחוקים מקולנו האמיתי .הגמרא במסכת שבת אומרת“ :לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר -איזהו אל
זר שיש בגופו של אדם? הוי אומר זהו יצר הרע” .יצר הרע הוא גוף זר בגופנו שלעיתים אנו שומעים ומתפתים אחריו
(וזה שיש אותו ,כדי שתהיה בחירה לאדם) .בסליחות אנו חוזרים לעצמנו האמיתי  .חז”ל אומרים על הפסוק בשיר
השירים“ :שחורה אני ונאוה כאהלי קדר כיריעות שלמה” -שלמה מלשון שימלה .מה שימלה אם מתלכלכת אפשר
לכבס ,כך אנו  -אם התלכלכנו מהעברות ,עושים תשובה ומתכפרים .חז”ל דימו את החטאים ללכלוך שעל שימלה.
ללמד שהחטא הוא חיצוני .אך הנשמה שנתת בי טהורה היא .גם אם התלכלכנו במשך השנה ואיננו נקיים כלפני שנה.
זה לא אנחנו באמת .אנו בעצם הפנימי שלנו ,טהורים וזה קולנו האמיתי .ומתוך כך ,אחרי שאמרנו והבנו זאת ,אפשר
להמשיך ולבקש “...וקבל תפילתנו ברצון” ואת שאר הבקשות מא’ עד ת’.
כתיבה וחתימה טובה.

“שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו”

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

במדרש ,בתלמוד ובספרי הלכה שונים מובאות דוגמאות לדיבור שעלול לפגוע באחר ,הנה כמה מהן:
אין להזכיר את עברו של האדם כדי לפגוע בו.למשל ,אדם שהתגייר והפך ליהודי ,או אדם חזר בתשובה ,אין להשתמש
בעברוכדי לפגוע בו ולגרום לו בושה .
לא לגרום לו לפתח ציפיות.אסור להיכנס לחנות ולברר מחיר מוצר ,אם אין לנו כוונות אמיתיות לרכוש אותו שכן הדבר
גורם לבעלי החנות לפתח ציפיות שווא.אפשר לערוך השוואת מחירים ,אך רצוי לומר למוכרים כי אתם עורכים השוואת
מחירים וכי יתכן שבסופו של דבר לא תרכשו את המוצר אצלם.
לא להטריד ללא סיבה.כאשר אדם מחפש לרכוש מוצר כלשהו ,אין להפנות אותו לאדם אחר מתוך ידיעה ברורה שהוא לא
מוכר את אותו מוצר ,וזאת לצרכי הטרדה בלבד.

טעמו וראו כי טוב

חן צרפתי

כשבתי הגדולה היתה בת כחודש ואני הייתי אמא טרייה מבוהלת  /מבולבלת  /אובדת עצות (אל תבחרו .כל התשובות נכונות)
ובעיקר עייפה ממחסור תמידי בשעות שינה ,אמרה לי מישהי שניסתה לעזור“ :לא נורא ,אל תדאגי .בערך בגיל תשעה חודשים
הם כבר ישנים לילה שלם”.
“באמת??” שאלתי בחיוך מאולץ והרגשתי איך הדמעות ניקוות בזוויות העיניים“ .איזה יופי .תשעה חודשים?!” אמרתי בקול
ובליבי חשבתי :ת-ש-ע-ה ח-ו-ד-ש-י-ם!!!!! אני לא אעמוד בזה!! יום ועוד יום ,לילה ועוד לילה .כל כך הרבה ימים ,כל כך הרבה
לילות נותרו עד שאוכל לישון??!!
הימים שבאו אחר כך נעלמו ביעף וכך גם השנים.
בתי הגדולה כבר חגגה בת מצווה מזמן ,נולדו לי עוד ילדים וגם הם למדו לישון בלילה ,לפעמים אפילו לפני שהיו בני תשעה
חודשים.
נזכרתי בשיחה הנ”ל לפני זמן מה ותהיתי לעצמי איך הזמן רץ וחולף ולא עוצר לרגע .רגע אחד יש לי תינוקת וברגע שאחריו
היא באולפנה .רגע אחד יש לי תינוק שמסתכל עלי בעיניים מעריצות וברגע שאחריו הוא ילד גדול ובעל דעה יותר מידי
עצמאית .גם ימים שנראו כאילו הם לא רוצים להיגמר ,נגמרו בסוף ונשארו כחוויה שאפשר להיזכר בה ותו לא.
נשאר רק להשתדל ולקוות שנשכיל למלא כל יום ויום בתוכן משמעותי כדי שנסתכל אחורה לימים שעברו ,לשנה שבעוד רגע
נגמרת ונדע שעלינו מדרגה ,שבנינו עוד קומה .בתוכנו פנימה ,עם בן זוגנו ,עם הילדים שלנו ,עם כלל עם ישראל.
הילדים שלנו ,אלה שלפני רגע נולדו ,חוזרים בימים אלו לבית הספר ואנו שוב טרודות בבוקר בהכנת כריכים טעימים ומפנקים
כדי שגם ביום הארוך מחוץ לבית ,יהיה להם טעם של בית ,פינוק קטן של אמא .בסימן הכריכים ,הפעם מתכוני ממרחים .לאו
דווקא לילדים .גם לנו מותר להתפנק עם כריך טעים ומשביע באמצע היום או בכל שעה מתאימה אחרת.

ממרח פלפלים

מזל טוב
לסבתא
רינה שמאי
להולדת הנכד
בן למיטל ואייל
מזל טוב
למשפחת ציצובי’ץ
ר’ מאיר ורותם
להולדת הבן
ברוכים הבאים
לקהילתינו!!
משפחת ברנשטיין
רועי ורננה.
ומשפחת פרידמן
יהודה ויהודית.

טפנד זיתים

 6פלפלים אדומים
 6שיני שום
 3כפות שמן
 1כף מיץ לימון
מלח

 1קופסת זיתים מגולענים.
שחורים או ירוקים
 1/4כוס שמן זית

אופן ההכנה

אופן ההכנה

חוצים את הפלפלים ומוציאים את הגרעינים .מניחים על מסננים את הזיתים מנוזלי השימור שבקופסה ומכניסים
תבנית אפייה על הצד הפנימי וקולים בתנור כ 40 -דקות למעבד מזון .טוחנים בפולסים תוך כדי הוספת השמן עד
לקבלת ממרח אחיד.
בחום של  180מעלות.
אחרי שהפלפלים מתקררים מקלפים אותם ואת שיני השום • לגיוון ניתן לתבל במעט טימין ,שום או רוזמרין.
ומכניסים למעבד מזון .טוחנים עד לקבלת תערובת אחידה.
מוסיפים שמן ,מיץ לימון ומלח ומערבבים במעבד מזון עוד
מספר רגעים.
• כשהפלפלים מוכנים וקלויים כדאי להכניס אותם לשקית
או לקופסה סגורה כדי ש’יזיעו’ ואז הם מתקלפים בקלות
רבה יותר כשהם קרים.

ביום חמישי ,ה’ אלול
נצא לסיור בעיר דוד:
“לילות בעתיקות”
ושיעור קצר מפי אחינועם ברקו.
יציאה  19:00חזרה משוערת
 23:30עלות  50ש’ח.
לא כדאי לפספס!
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ברכת
“ושבו בנים לגבולם”
למשפחת עשוש
אלרם ושירה .שמחים
בשובכם!

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..
בתאבון!

מזל טוב
למשפחת חג’ג’
הרב מיכאל ורבקה
לנישואי חנה עם
יהודה חיים

נושא החודש :תשובה

ד’ אלול

יום הולדת

3-9

בנות

י”א אלול

פעילות בנושא תשובה
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בנים

י”ח אלול

פעילות בנושא תשובה
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בנות

כ”ה אלול

פעילות בנושא תשובה
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בנים

