בסיעתא דשמיא

הגיגים

נילי סגל

עלון מס’  56תשרי התשע”ח

דחיקת הרגליים העולמית
עד לא מזמן חשבתי ,ששיני חלב נושרות ,כי תם אורך חייהן .ובדיוק באותה תקופה ,באורח מפתיע עד מאוד,
בוקעות השיניים הקבועות .אבל אז פגשתי בקרובת משפחה ,שהתנצלה על החלל בפיה ,והסבירה שלא התפתחו
אצלה שיניים קבועות ,ולכן שיני החלב נשארו עד גיל  ,50ורק לאחרונה נשרו ...אז הבנתי איך המערכת המדהימה
הזו עובדת:
השיניים הקבועות הולכות ומבשילות ,וכשהן מוכנות לבקיעה ,הן דוחקות את שרשי שיני החלב ,מרקיבות אותם,
וללא שורשים – אין לשיני החלב במה להיאחז ,והן נושרות .כלומר :השלב הבא הנושף בעורף ,הוא זה שמגרש את
השלב הקודם.
כך גם בארון הבגדים שלי :העליונית החגיגית שקניתי לפני שבע שנים נשאה בתואר המכובד :הבגד החדש של
שבת .זאת עד שקניתי את הבגד הבא .מאז היא הפכה להיות ישנה וחסרת ברק .הבגד חסר המזל ביותר הוא זה
שמיד אחריו נקנה חדש ,וכמעט ולא נזכור שאי פעם הוא היה בגד חדש.
ומי שיותר מכל סובלים מתופעת טבע זו ,הם הילדים .מיהו הילד הקטן ,בעל מעמד העל? האחרון בסדרה .כשיבוא
בעזרת ה’ אחד אחריו – הוא יאבד באורח פלא את כתרו ,והבכי ,שהיה כלי כל יכול ,יהפוך להיות אחד מרעשי הרקע
הפחות מכריעים בבית ...לא ממש ,רק בהגזמה .כמובן שזו הסיבה שבן הזקונים נהנה ממעמד יתר בלי כל השוואה
לאלה שלפניו ,פשוט לא היה מי שידחוק את רגליו.
תפקחו את העיניים ,תסתכלו סביב ,ותגלו שדחיקת הרגליים הזו היא מנוע רב עצמה גם בעולם הצומח ,בעולם
התקשורת ועוד .וגם בפנים ,אצלנו.
האישיות הנוכחית של האדם תישאר כזו ,עד אשר תקום לפתע אישיות משודרגת בחלל העולם ,שתדחוק אותה.
כלומר :אם אדם מדמיין את עצמו סבלני יותר ,מסודר יותר ,משקיע יותר ,יש סיכוי שהדמיון הזה יפעל קדימה,
וידחוק את הגרסה הנוכחית של עצמו ,לטובת הגרסה המשודרגת .אם את רוצה להאמין יותר בהשגחת ה’ ,תדמייני
את עצמך בעלת אמונה ,שאומרת תמיד :הכל לטובה ,שמחה שנגמר הדלק בדרך לחתונה ,ומחבקת את הילד
ששבר את הכוס האחרונה מהסדרה .כך יש סיכוי שהדמיון הזה ישתלט על קטנות המוחין ,ואולי יום אחד תגלי את
עצמך באמת כזו .תודיעי לי כשזה יקרה ,אני באה לשמוע ממך שיעור.
בינתיים אני מדמיינת את עצמי בבית מבריק ומסודר ,אומרת תהילים בנחת ,משמחת את חברותי ,וחדלה מלכלות
את זמנן על קריאת הגיגים משונים אלו .שנה טובה ומחודשת!

דבר תורה

מו”ר הרב דוד חי הכהן שליט”א

גילו ברעדה
ר”ה פותח את עשרת ימי תשובה בהם המילה העיקרית בתפילה היא המלך.
בכל עשרת ימים אלו אם במקום לומר המלך הקדוש אמר המתפלל את הנוסח הרגיל בשאר הימים הא-ל הקדוש ,לא
רק שבירך ברכה לבטלה אלא שכל תפילתו לא נחשבת לתפילה והוא חייב להתפלל מחדש .מדוע?
הרי ברך מגן אברהם ,ומחיה המתים ואת כל שאר הברכות כסדר וכהוגן .מדוע מילה אחת יכולה לקבוע את כל התפילה
כבטילה וכאילו כל הברכות שבירך כולם היו ברכות לבטלה .מדוע לא די שיברך רק את הברכה השלישית ויתקן ויאמר
המלך הקדוש .התשובה הפשוטה כי אם אדם לא הבין שכרגע זהו זמן שהקב”ה מופיע ומנהיג במידת המלכות הרי גם
מגן אברהם ומחיה המתים הם ללא מלכות ולפי זה כל הברכות נאמרו בטעות.
מה המיוחד במידת המלכות לעומת ההנהגה האלוקית המקבלת את ביטויה בתארים האחרים של הבורא .ומי אמר
לחכמי ישראל מתקני התפילות כי הימים האלה הם ימי מלכות ,וחשיבות הזכרת המלכות היא כל כך חשובה בימים
אלו .יתכן והבנת הדברים היא ע”פ דברי הגמרא על הפסוק דרשו ד’ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב .ואמרו חכמים כי
מתי הקב”ה מצוי וקרוב אלו עשרת ימי תשובה .ויש להוסיף על כך את דברי הרמב”ן שביאר בדרשתו כי ר”ה נקרא
בתורה יום זכרון .ומשמעות הזכרון בתורה היא על שעת הדין .אם כך יום זה הוא יום דין ובזאת הוא יום מלא אימה
וחרדה ,מצד שני הוא יום בו נאמר כי ד’ קרוב אלינו וזו שעת רצון לבקש ממנו את משאלות ליבנו .כעת ברור לנו כי זהו
עינינה של המלכות היחס הקרוב המזמן אפשרויות רבות אך גם מחייב מאוד זהירות בכבוד המלכות .מובן מאליו כי
מי שנמצא בקרבת המלך והוא מתעלם מכך ומתנהג כאילו הוא במרחק מהמלך כל תפילותיו הם חסרות ערך בהיותם
רחוקות מן המציאות .יתר על כן הוא גם עלול להיענש על כך .כך מביא רש”י בפירושו לתורה מדוע בא עמלק ,משל
לבן מלך שאביו הרכיבו על כתיפו ופינק אותו במטעמים והגן עליו מפני חיות פרא .עבר שם אדם ופנה אליו אותו בן
בשאלה האם ראית את אבא שלי ,אמר האב אינך יודע שאתה על כתפי רד ממני ,ירד הילד ובא הכלב ונשכו .ומכאן יש
ללמוד כמה מסוכן להתנהג ביום זה כאילו היה יום רגיל .ויש לדעת כי אם אדם מתרכז בתפילותיו ובמעשיו לתת כבוד
מלכות לרבון העולם שהוא לא רק מלך העולם אלא הוא גם אבינו ואנחנו בניו כאמור בנים אתם לד’ אלוקיכם ,הרי כבוד
זה יכול לזכות אותו בשעת הדין .יתר על כן בידיעתנו שאנו ישראל הנמצאים בארץ מלכות ד’ ומשתדלים ללכת בדרכיו
ולשמור מצוותיו הננו היחידים בעולם שממליכים אותו ביום זה ,אנו מוסיפים בזה זכות לכל בני עמנו אלו הדרים בארץ
וגם אלה שבינתיים עדיין בגלות .בשעות שהעולם כולו רועש וגועש ,בטירור המשתולל באירופה ובארצות מסביבותינו
בסכנת המלחמה הגרעינית במזרח הרחוק כמה חשובה עמדתנו היציבה להצלת העולם כולו ולקירוב הגאולה שאנו
מצפים לה ומתפללים עליה מלוך על כל העולם כולו בכבודך והינשא על כל הארץ ביקרך .אשריהם של בני קהילתנו
הנותנים עוז לאלוקים ומרבים שבח לבוראם .יתן ד’ ויזכו כולם לשנה טובה ,בריאות איתנה ,לבנים ובני בנים עוסקים
בתורה ומצוות ,ועליכם ועלינו ועל כל ישראל שלום ללא שום מכשול.
תכתבו ותיחתמו לחיים טובים אכי”ר.

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

מו וראו כי טוב

טע

חן צרפתי

ארבע שנים וחצי.
בארבע שנים וחצי ילדתי שני ילדים.
בארבע שנים וחצי עברתי עם ילדיי הקטנים מהבית אל הגן.
בארבע שנים וחצי עברתי עם ילדיי הגדולים מבית הספר היסודי אל התיכון.
בארבע שנים וחצי חגגתי חמש פעמים את חג הפסח וחמש פעמים את ראש השנה.
בארבע שנים וחצי העמדתי מאות סירים על האש והכנתי אלפי ארוחות ,בעיקר לבני ביתי.
בארבע שנים וחצי הפעלתי את מכונת הכביסה מאות (ואולי אלפי) פעמים .מיינתי ,תליתי ,הורדתי ,קיפלתי,
חילקתי.
בארבע שנים וחצי ניהלתי עם אנשים שיחות מעניינות ,מרגשות ,מצחיקות ,עצובות ,משעממות.
בארבע שנים וחצי פגשתי אנשים חדשים ,נפרדתי מאנשים מוכרים ,התאבלתי על אנשים שהלכו לבלי שוב.
ארבע שנים וחצי אהבתי ,כאבתי ,שמחתי ,כעסתי ,התלוננתי ,ברכתי ,בורכתי.
בארבע שנים וחצי קיבלתי כל טוב מאת ה’ יתברך ולא על כל הטוב זכרתי להודות.
ארבע שנים וחצי שיתפתי.
ארבע שנים וחצי הייתן אתן שותפותי למחשבות ולרעיונות שעלו בי .שותפות שקטות .לפעמים אפילו שכחתי
שאתן שם וקוראות את דבריי .לפעמים מישהי הפתיעה אותי כשידעה עליי משהו שלא זכרתי שסיפרתי לה.
תודה שהסכמתן לקרוא את מה שכתבתי .תודה שהגבתן כשמצאתן לנכון לעשות כן.
אני נפרדת מכן בעלון זה ומעבירה את השרביט למישהי מתוקה שתכתוב במקומי.
אמשיך לפגוש אתכן בגנים ,בבית הספר ,בשיעורי תורה (בע”ה שאגיע) ,בערבי נשים וגם כך סתם על המדרכה
בדרך משם לכאן.
להתראות
כדי להמתיק לנו את הפרידה אני מצרפת (בפעם האחרונה בהחלט .בלי נדר כמובן )..מתכון נפלא של קרין גורן
לעוגת שוקולד חמה בספל שמכינים אותה במיקרוגל .כמה טעים ככה פשוט .אחת מבנותיי ,זו שחובבת אפייה
במיוחד ,פינקה אותנו כבר מספר פעמים בעוגה כזו בספל .תענוג אמיתי ומפנק לשעת ערב מאוחרת כשהבית סוף
סוף שקט.

עוגת שוקולד חמה בספל (במיקרו!)  /קרין גורן
הכמות היא לספל גדול של קפה ( 350מ”ל)
שמתאים למיקרוגל
לעוגה:
 1ביצה
 2כפות שמן
 1/4כוס סוכר
מכינים את העוגה:
 1/4כוס שוקולית
פותחים ביצה לתוך הספל .מוסיפים שמן  +סוכר  +שוקולית  +קקאו  +שמנת
 1כף שטוחה קקאו
מתוקה ומערבבים במזלג .מוסיפים את הקמח ואבקת האפייה ומערבבים עם
 1/4כוס שמנת מתוקה
מזלג עד לקבלת תערובת חלקה.
 1/4כוס קמח
שמים את הספל במיקרוגל ומחממים דקה וחצי עד שתי דקות .עד שהעוגה
אפייה
אבקת
 1/4כפית
תפוחה ,רכה ויציבה למגע (בודקים ואם צריך מחממים עוד קצת עד שהיא
(אפשר לשים  1/4כוס קמח תופח
מוכנה).
במקום הקמח הרגיל ואבקת האפייה) מכינים את רוטב השוקולד:
לרוטב השוקולד:
בספל נפרד שמים את השמנת המתוקה וקוביות השוקולד המריר .מחממים
 1/4כוס שמנת מתוקה
דקה במיקרוגל (מכינים בספל גדול אחרת הרוטב עלול לגלוש) .מערבבים
 8קוביות שוקולד מריר
היטב ומוזגים על העוגה.
מגישים מייד.

יהיה לבריאות!

טל ישראל

וש

ראש השנה הגיע וחודש תשרי כבר כאן!
ומה מסמל את תחילת השנה החדשה יותר מאשר תפוח בדבש?
אז הפעם נספר על התפוח..
צריכת התפוחים בישראל גבוהה במשך כל השנה ובחגי תשרי היא כמובן עולה!
אז רגע לפני שאתם טובלים את התפוח בדבש ,מה באמת אתם יודעים על סגולותיו של התפוח?
התפוח הוא אחד הפירות הבראים ביותר!
 .1בתפוח תכונות שמרפאות שיעול ונזלת ולכן מומלץ לאכול תפוחים בשעת מחלה וכן למניעה.
 .2התפוח עטוף בקליפה שגם היא מקור לסיבים תזונתיים שעוזרים בשיפור היציאות וסיוע בהורדת רמת הכולסטרול
הרע בדם.
בקיצור ,איכלו כל יום תפוח ,ותנו לרופא לנוח!
בברכת שנה טובה ומתוקה!

קו רו ת ב או רו ת

מזל טוב
לשמואל ואורית
אהרוני
להולדת הנכד
בן לבניה ועדי
מזל טוב
ליונתן ורעות משיח
להולדת הבת
נכדה למנחם ויהודית
משיח

מזל טוב
ליחיאל וסאלי עופרי
להולדת הנכדה
בת לזוהר ואליאור

מזל טוב
לאבי ורינה אלבו
לנישואי הבת
שיראל עם משה

מזל טוב
לניסים ורחל בקאל
לנישואי הבת
שירה עם אושר

מזל טוב
לאייל ושרה
ריינש
להולדת הבן

תפילת ילדים בראש השנה!
בשני ימי ר”ה בשעה  10:30באולם צור.
תפילה ,סיפור וגם  30תקיעות.

מזל טוב
לרב יחיאל ורינה
שלמה
לנישואי הבן
שלמה עם אביטל

מזל טוב
לטל ולינוי נעים
לנישואיהם

אירועי חוה”מ סוכות!
 עלייה לרגל ביום ראשון י”ח תשריפרטים מדוייקים בהמשך..
מזל טוב
 שמחת בית השואבה עם מוסא ברלין ולהקתולשמואל ואורנה בכר
ביום שני י”ט תשרי בשעה 20:30
לנישואי הבן
קבלת פני הרב בסוכה של אורות התורהאוהד עם תמר
במוצאי שבת של חוה”מ

משתתפים בצערה של סופי כהן ומשפחתה
על פטירת האם .מן השמים תנוחמו

“שומר פיו ולשונו,
שומר מצרות נפשו”

דמות מיוחדת הייתה בירושלים .דמות שכולה פנימיות ושלווה.
תלתלים זהובים וארוכים לראשו ,כמעט ואינו מדבר ,כולו הקשבה.
רבי דוד כהן ,תלמידו של הראי”ה קוק זצ”ל ,חי ביננו עד לפני ארבעים שנה ,ומילא בשתיקותיו העמוקות את האוויר
הירושלמי ברוח נבואית מיוחדת .הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין מספר שפעם היה זקוק להתייעצות חשובה .הלך לרבי
דוד לשמוע מה ייעץ לו בחכמתו .הלך למקומו בבית המדרש והתיישב לידו בשקט .לאחר דקות ארוכות של שתיקה קם רבי
אריה ואמר“ :נפתרו שאלותיי” .יש שתיקה הטובה מתשובות רבות.
רבים היודעים לדבר ,אולם מעטים הם היודעים להקשיב באמת .כזה היה רבי אריה לוין:
רגיל היה לומר” :בשתיקה אפשר לומר יותר מאשר במילים” בנו יחידו של הראי”ה קוק זצ”ל ,הרב צבי יהודה קוק זצ”ל,
אמר עליו ”:רבי דוד שלנו דברן גדול היה ,בשתיקתו אמר יותר מאשר בדיבור” שתיקותיו העמוקות של רבי דוד לימדו אותנו
עיקרון חשוב לחיים :לפעמים אנחנו לא יודעים להעריך שתיקה ומעדיפים דיבורים .רבי דוד לימד ששתיקה היא הקשבה,
היא התכוונות ועומק .לפעמים שתיקה והקשבה יכולות להועיל ולסייע לא פחות מאשר דיבורים רבים.
שתיקה היא לא רק איפוק מלומר דברים אסורים ,היא כוח של ממש ,שיכול להיות שווה לפעמים יותר מדיבור.

