
לשון הרע על צדיקים
הגמרא מספרת על אדם שדיבר לשון הרע על שמואל שהיה אחד מגדולי האמוראים כשסיים לומר את דבריו נפלה 

קורת עץ שעמד תחתיה כדי להתגונן מפני השמש ומת. מכאן למדו חכמים על חומרת לשון הרע על תלמידי חכמים.
קורת העץ שנפלה עליו מסמלת את היותם של הצדיקים המגן של עם ישראל מפני הצרות והאויבים. לא לחינם רגע 

לפני שנפלה עליו הגנה עליו הקורה מפני קרני השמש הלוהטות . כשדיבר לשון הרע -לא רק שלא הגנה עליו יותר אלא 
פגעה בו למוות. גם לא לחינם היא פגעה דווקא בראשו. תלמידי החכמים נמשלו למוח של עם ישראל הם אלו שעוסקים 

בתורה ובונים את המערכת הרוחנית של האומה. פגיעה בהם פירושה פגיעה בהם פגיעה במוח במרכז הרוחני ועל כן 
היא חמורה ביותר.

אלול
כשאומרים לנו ‘אלול’ מה עולה לנו בראש? 

כמובן, התשובה פשוטה! החגים. כלומר, הקניות והבישולים... או אולי דווקא הבגד החדש.. וכמובן גם צריך לחשוב איך 
לגרום לו שלא ישכח לשמח לקראת הרגל... ישנם אחרים שאותם דווקא הדיאטה שאחרי החגים היא זו שכבר מתחילה 

להפחיד.. לפעמים זה מזכיר את שנת הלימודים שנפתחת...
האם כך זה צריך להיות?

הם  עוד  ורעדה.  אימה  ‘פלצות’  אוחזתו  היתה  א-ל-ו-ל  קורא’  ‘קול  היה שומע  בעלי המוסר, כשאדם  אומרים  כך  בעבר, 
מספרים שהיה אפשר להסתכל על פני הצדיקים ולדעת באיזה תאריך נמצאים באלול...

מה קרה לנו? מדוע אנו לא מרגישים כך? ויותר מזה, כיצד נוכל לגרום לעצמנו להרגיש אחרת?
ובאמת יש להתבונן ש’עולם הפוך’ לפנינו! דווקא הצדיקים, שלכאורה אין להם כלל מה לחשוש מימי הדין, דווקא הם 
נרעדים ומתכוננים. ואילו אלו שבאמת צריכים להתעורר, אלו שימי הדין ‘נועדו’ בשבילם, הם נשארים בשלווה ולא מרגישים 

כלל את ימי הדין המתקרבים. מדוע זה כך?
מסביר גאון ישראל -  רבי ישראל מסלנט שישנן שתי סיבות לדבר, סיבה גשמית וסיבה רוחנית. 

האחת, הגשמית, היא ההרגל השולט על האדם. שינוי הרגלי החיים הינו קשה ביותר, וכמו שמקובל לומר בשמו של רבי 
ישראל מסלנט שיותר קשה לתקן מידה אחת מאשר לסיים את כל הש”ס.

הסיבה השנית, הרוחנית, היא רוח הטומאה המסבבת את החוטא. 
יסוד דברים אלו נמצא בדברי רבנו יונה החסיד בפירושו למסכת אבות. ‘בן עזאי אומר: הוי רץ למצווה קלה כבחמורה ובורח 

מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה’. )פרק ד משנה ב(
מסביר רבנו יונה שמה שאמר שמצווה גוררת מצווה היינו מצד המציאות – שאדם מתרגל לעשות מצוות. ומה שהמשיך 

ואמר ‘ששכר מצווה מצווה’ היינו מהצד הרוחני, שהרוח השורה על האדם מושכתו לכיוון שבו התחיל לטב ולמוטב.
כותב מרן הרב זצ”ל : )אורות התשובה, פרק יד, א*(:

“כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, ומכירים שהעינים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש, שגרמו העוונות, ומתוך הצער 
של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לטהר את המעשים והמדות על מכוניהם, כדי 
שלא תשאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. - זהו הדרך לבא לתשובה עילאה, 

תשובה דחזיא לחפאה על כל עובדין.” 
לדרך  הפתח  והוא  להטהר  רצון  מתעורר  עליה,  האמיתי  והצער  המלפפת,  הטומאה  רוח  על  הסתכלות  שמתוך  כלומר, 

התשובה העליונה המכסה על כל המעשים.
שנזכה.

דבר תורה

בסיעתא דשמיא

עלון מס’ 43 אלול התשע”ו

הרב מאיר ציצוביץ

 “שומר פיו ולשונו,
 שומר מצרות נפשו”

פרטים חשובים – גזור ושמור!
פותחים את שנת הלימודים בספריה

בספריה עשרות ספרים חדשים, מהם ספרי מתח לנוער, וגם ספרות יפהפיה למבוגרים.
סדרת “הגיע הזמן”, “אנשים מספרים על עצמם”, ספרי מ. ארבל ועוד. 

משחקים חדשים ושולחנות יצירה לגיל הרך, ובכל יום שלישי – שעת סיפור בשעה 16:00 לילדים עד כיתה א’ כולל.
יחולו שינויים בזמנים בהתאמה לשעות הלימודים בבתי הספר.

מנויים חדשים ומחדשי  מנוי יקבלו  שי – תיק ספר!
בכל החלפה יקבל הילד המחליף חותמת בכרטיס 

ההחלפות, והצובר 5 חותמות יזכה בפרס, מתנת הספריה.
בכל שבוע תתקיים הגרלה בין כל הילדים שהחליפו 

בספריה באותו שבוע, והזוכה יקבל פרס.
ברוכים הבאים!

צוות הספריה: מוריה עמרני, יעל סתרי ונילי סגל.
לשאלות והערות: 054-5770957

כמו כן יחולו שינויים בהסדרי התשלום:
מנוי שנתי לשני ספרים: 50 ₪

מנוי שנתי לארבעה ספרים: 100 ₪.
)השינויים נקבעו לאור נסיון העבר(

כניסה חד פעמי  למשחקיה: 3 ₪ מגיל שנתיים
כרטיסייה לחמש כניסות: 10 ₪.

הגיגים

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

להלן זמני הפתיחה החדשים
בנותיום ראשון

בנות

בנים

בנים

16:00 עד 19:00

13:30 עד 17:00

הזמנים מותאמים לתלמידי אדר”ת16:00 עד 19:00

**הערה: ילדים עד כיתה א’ כולל, יכולים לבוא בכל ימי הפתיחה. 
     החלפת ספרים לכולם בכל ימי הפתיחה.  הפרדה מתייחסת לשהיה בספריה – קריאה, משחקים וכו’.

כל בית הספר מסיים מוקדם,
מותאם לתלמידים המגיעים ממרחק

)שעת סיפור בשעה 16:00 לילדים עד כיתה א’ כולל(

16:00 עד 19:00

יום שני

יום שלישי

יום חמישי

מקום

למגנט..



חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות!

ותמיד שמדברים על סליחות -זה מזכיר לי כמה קשה לקום בבוקר... במיוחד בשעות הבוקר המוקדמות

כולנו מכירים את תחושת העייפות שמלווה כמעט כל בוקר... אז איך נצליח לקום בבוקר ולהרגיש רעננים וחיוניים?

לפניכם מספר טיפים מעניינים:

1.שתו על הבוקר כוס מים + כף דבש + מעט קינמון

2.אכילת אגוזים בבוקר תעזור לכם להוסיף אנרגיה לגוף!

3.שינה טובה של 8 שעות רצופות תגרום לכם לקום רעננים

ואם הגעתם כבר לשעות אחר הצהריים ועדיין יש תחושת עייפות-טיול קצר בשמש של אחר -הצהריים

כדי לנשום מעט אוויר ולספוג קצת ויטמין d יכול להועיל מאוד לתחושת העייפות! 

בברכת חודש טוב

ומלא באנרגיות חיוביות!

הימים עוברים.

בהתחלה אני מנסה להתעלם מהתאריך שמתקרב לעברי בצעדי ענק אבל לאט לאט זה נהיה קשה יותר ויותר. 

א’ באלול. העלון כבר אמור להיות מודפס ומחולק. 

כ”ט באב. אני מקבלת בבוקר הודעת ואטסאפ מהעורכת היקרה: “שלחת?” אני מחזיקה את הסלולרי שלי ומתלבטת אם 

לשקר או לומר את האמת הכואבת. “עדיין לא” אני שולחת לה. האמת ניצחה.

לא נעים לי ממנה. היא רוצה כבר לסיים לחודש זה ולראות את העלון מחולק בתיבות. 

לא נעים לי מכן, נשים יקרות, אתן הולכות לקבל את העלון באיחור. הפעם זו בטוח אשמתי.

אבל הראש שלי לא עובד יצירתי. בשלב זה של החופש הגדול המוח שלי נלחם על הישרדותו. אחרי קיץ ארוך שבו נדרשתי 

להפעיל, ליצור, להאכיל )ושוב להאכיל ושוב להאכיל ושוב להאכיל...(, לקחת, להחזיר, לשעשע, להפריד בין הרבים, לשחק, 

לשמוע וגם להקשיב, לחשוב יצירתי כל יום מחדש, עכשיו אני מרגישה שמאגר היצירתיות שלי תם באופן סופי ומוחלט.

שלא תבינו לא נכון, יש לי מלאי רעיונות שבזמן אחר היו יכולים להפוך לטור פה בעלון אבל לא הפעם. לא כשכל מה 

שמעסיק אותי הוא לקנות ולעטוף ספרים וחוברות, לצייד קלמרים, לבדוק שיש מספיק בגדי תלבושת לכל היוצאים לבית 

הספר. להגיע לאסיפת הורים בגן וגם לפגישה, להגיע לאסיפת הורים בבית הספר וגם לפגישה. ובין לבין גם להמשיך לדאוג 

לצרכי הבית והמשפחה.

התעייפתי קצת. בע”ה אאגור כוחות ואשוב נמרצת כתמיד לראש השנה. בלי נדר כמובן.

תכלה שנה וקללותיה. תחל שנה וברכותיה.

הפעם קל, פשוט ומפנק ובעיקר מהיר.

?

טל ישראל חן צרפתי

מזל טוב
למשפחת אהרוני
שמואל ואורית 

לחתונת בנם
בניה עם עדי

מזל טוב
לדוד ורעות כהן
להולדת הבת,

נכדה לאורן וחנה
אגליהו

מזל טוב
למשפחת שלם 

מאיר ויעל
להולדת הנכדה

בת לראובן ואביה

מזל טוב
לציון ושירה מויאל 

להולדת הבן
נכד לרב יחיאל 

ורינה שלמה

מזל טוב
לרב ליאור ודינה כהן

להולדת הבן
נכד לעובד ושרה סינה

ואליהו ושרה כהן

מזל טוב
למשפחת כרובי

ראובן ומרים
להולדת הנכד

בן ליונתן ואסתר

 טעמו וראו כי טוב
   ושיהיה לבריאות!

   
קורות באורות

נשים יקרות!
ראשית יישר כח על עמל והשקעה משותפים 

ביצירת תמונת הפסיפס כקישוט לבית הכנסת- 
מקדש מעט, יהי רצון שנזכה להתבשר במהרה כי 
בן דוד בא ויבנה בית מקדשינו במהרה בימינו, אמן.

עצרת ואזכרה לראי”ה קוק זצ’ל ביום שני אור לג’ אלול.
שיעורים החל מ18:30 ע”י מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט’א, 

הרב חגי לונדין שליט”א והרב ערן טמיר שליט”א
בבית כנסת אורות התורה

עזרת נשים פתוחה

בעז’ה יתברך ביום ג’, ג’ אלול
יתחדשו שיעורי הנשים מפי

מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א בשעה 20:20
בביה”כ אורות התורה, אולם צור

אלול בא.....אלול בא....
מדרשת “אהבה ואמונה” בבת ים מזמינה

את ציבור הנשים והנערות באיזור
לשני שיעורים מפי הרבנית עידית איצקוביץ.

השיעורים יתקיימו אי”ה בימי שני בתאריכים: 
ט’ באלול- בנושא: “תשובה מאהבה”

ט”ז באלול- בנושא “עיון בתפילת מוסף של ר”ה” 
)לשיעור זה מומלץ להביא מחזור(,

באולם “צור” של בית הכנסת “אורות התורה”
רחוב מוהליבר 17 בת ים בשעה 20.45 .

עלות השתתפות בכל שיעור 20 שח,
מוזמנות בשמחה!

משתתפים בצערו של אברהם תורג’מן ומשפחתו
על פטירת האחות. מן השמים תנוחמנו

משתתפים בצערו של הרב ניסים איטח ומשפחתו
על פטירת אימו. מן השמים תנוחמנו

בתאבון!

אופן ההכנה
לשים את כל החומרים יחד לבצק נוח לעבודה. מרדדים על 

משטח מקומח קלות וקורצים עיגולים בעזרת כוס רגילה 
)או קורצנים שמיועדים לכך(. מניחים את העוגיות בתבנית 
מרופדת בנייר אפייה ומפזרים על כל עוגיה מעט סוכר או 

נועצים בעדינות שוקולד צ’יפ במרכז.

4 כוסות קמח
3/4 כוס סוכר
3/4 כוס שמן

4 ביצים שלמות
1 אבקת אפייה

1 סוכר וניל

במשך זמן רב לא הכנתי את העוגיות הפשוטות הללו כי כל 
המתכונים שמצאתי כללו מרגרינה, שלא נכנסת לביתי כבר 

שנים. במתכון הזה יש שמן והוא מצוין ומומלץ ביותר.

עוגיות מבצק פריך

אופן ההכנה
מערבבים את כל החומרים ויוצקים לתבנית ח”פ 

בינונית. 
מערבבים כף סוכר עם מעט מעט קינמון נוסף ומפזרים 
על העוגה )אפשר לוותר על זה אם לא אוהבים קינמון(.

אופים בחום של 180 מעלות במשך כחצי שעה עד 
שקיסם יוצא יבש.

2 כוסות קמח
1/2 1 כוסות סוכר

1 סוכר וניל
1 אבקת אפייה

3/4 כוס שמן 
4 ביצים שלמות

1/2 כפית קינמון
4 תפוחים קלופים ופרוסים או חתוכים 

לקוביות

תפוחים הולכים מצוין עם קינמון. בדרך כלל אנחנו אכן 
שמים קינמון בעוגה הזו, אבל היתה פעם אחת שלא היה 
לנו קינמון וגילינו זאת קצת באיחור. אז מניסיון- העוגה 

מצוינת גם בלי הקינמון.

עוגת תפוחים בחושה


