בסיעתא דשמיא
לימור ראובני ה.כהן

הגיגים
“משנכנס אדר-מרבין בשמחה”...

עלון מס’  61אדר התשע”ח

ט”ו בשבט מאחורינו .מחצית א’ הסתיימה.
פירות ההשקעה של ילדינו ומוריהם מסתכמים בגליון אחד.
שעות של שיעורי בית שהכנו איתם (או שלא ,)...מבחני מיצ”ב מאיימים ,הכל מתנקז לדף אחד עם מספרים והערות.
תמיד אני דואגת לומר לילדיי שהעיקר הוא המאמץ ,ההשקעה ולא הציון“ .הציון הוא רק מספר”.
אבל עד כמה באמת אני מצליחה להרגיש ולהאמין בכך?
האם אני לא מעקמת פרצוף למראה ציון הנמוך מ?90-
האם אני יכולה לומר בכנות שלא אכפת לי שהילד שלי קיבל ציון פחות טוב ממה שקיוויתי?
האמת ,לא תמיד .גם לי חשובה התוצאה ולא רק התהליך.
בעיקר כשאני יודעת שבמקרים רבים יש קשר ישיר בין המאמץ לתוצאה.
יש ילדים ש”נלחמים בשיניים” לפני כל מבחן וגם אם ילמדו עד ש”יצא עשן מהאוזניים” (שלהם ושלי)
לא יצליחו “לגרד” יותר מ .65
ולעומתם ,ילדים אחרים שללא מאמץ או הקשבה מינימלית בשיעורים ,מצליחים להגיע ל.80-
זה בדיוק העניין.
אני לא מצפה מהילד שלי או התלמיד( .מבחינתי שניהם ילדיי) לקבל .100
אבל אני בהחלט מצפה שיתאמץ ,שיעשה את הכי טוב שהוא יכול.
כאשר אני יודעת שהשקיע והגיע למקסימום שלו -כבר לא אכפת לי מה הציון שקיבל.
אכפת ,אבל זה כבר לא עניין שלי ושלו .כאן נכנס ריבונו של עולם שאחראי על הכישורים ומנת המשכל שנתן לו.
אז נכון שהכי כיף לקבל תעודה “משעממת” מלאה מאיות( .הלוואי על כולנו )...אבל גם התהליך חשוב ,הדרך.
טוב שחודש אדר מגיע מיד אחרי שבט.
“זה הזמן לשמוח” ולא “סתם“ לשמוח -להרבות בשמחה.

דבר תורה

הרב דוד איפרמן

משנכנס אדר מרבין בשמחה
השאלה הנשאלת היא ,מדוע דוקא על חודש אדר נאמר שמרבין בשמחה? מדוע לא חודש ניסן – חודש הניסים והגאולה,
או חודש תשרי – חודש מלא חגים ,וכדו’?
האימרה הזאת מובאת בגמרא תענית ,והיא רק חצי ממשפט שלם .בגמרא כתוב“ :כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה,
כך משנכנס אדר מרבין בשמחה” .ועל זה יש לשאול ,מדוע הגמרא מקשרת בין שני הדברים? לכאורה כל אחד עומד
בפני עצמו!
אלא יש מסבירים ,שלאחר חורבן בית ראשון עמ”י הרגישו שהקב”ה גירש אותם ונטש אותם ,ומעכשיו אין יותר קשר
איתו .הוא לא רוצה אותנו ,ואנחנו לא חייבים לשמור תורה ומצוות .כנגד זה אמר הנביא יחזקאל“ :וככל העולה על
רוחכם היו לא תהיו” .הקב”ה לא נטש אותנו ,חלילה ,אבל כן היה מעבר בצורת ההשגחה .לא עוד ניסים גלויים ,אלא
הקב”ה שומר עלינו ומציל אותנו בצורה נסתרת ,דרך הטבע .הביטוי לכך הוא פורים .עמ”י נוכחו לדעת ,שגם בגלות
ולאורך הדורות ,הקב”ה ממשיך לשמור עלינו“ .כי לא יטוש ה’ עמו ,ונחלתו לא יעזוב” .ידיעה זאת גורמת לנו לבטחון
בה’ ,שלעולם לא יפקיר אותנו לגמרי בידי אויבינו.
בספר אורחות צדיקים ישנם הרבה שערים ,ובכל שער הוא עוסק במידה אחרת – מידת הגאוה ,מידת הענוה ,מידת
הרחמים ,מידת הכעס ,ועוד .כאשר עוברים על כל השערים ,מגלים שאין “שער בטחון” או “שער אמונה” .אלא ,בתוך
שער השמחה המחבר מרחיב על מידת הבטחון בה’ ,כי שני הדברים הולכים ביחד .מי שיש לו בטחון מוחלט בה’ –
שהקב”ה משגיח ,והכל ממנו ,וכל מה שהוא עושה הוא לטובה – הוא יכול להיות שמח באמת ,כיון שאין לו ממה לדאוג.
יש אבא גדול בשמים ששומר עליו.
לכן ,דוקא בחודש אדר ,שנוכחנו לראשונה לאחר החורבן שהקב”ה ממשיך לאהוב אותנו ולשמור עלינו ,רק בצורה
נסתרת ,זה ממלא אותנו בשמחה גדולה .משנכנס אדר מרבין בשמחה/בטחון בה’.
וכשם שהקב”ה הציל אותנו מאויבינו בימי מרדכי ואסתר ,וגאל אותנו גאולה חלקית ,כך נזכה החודש שהקב”ה יציל
אותנו מכל אויבינו ,ויגאל אותנו גאולה שלמה.

האמת -הרבה יותר קל לשמוח כשהתעודות מאחורינו...
לע”נ חמי היקר אהרון משאללה בן אביגיל שהרבה לעשות חסדים מתוך שמחה אמיתית של מצווה.
לתגובות והארות limorcohenet@gmail.com

“שומר פיו ולשונו,
שומר מצרות נפשו”

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

לסרב להורים או למורה-הלכה
מי שהוריו ,רבו או מורו שואלים אותו על מקרה כלשהו והוא יודע שבתשובתו יוכרח לבוא לידי לשון הרע,
אסור לו להשיב להם על אף חובתו לכבד אותם .עם זאת ,מובן שעליו להיות זהיר בכבודם ולסרב באדיבות,
נימוס ודרך ארץ.
לעומת זאת ,אם הדברים שהוא נידרש לספר עשויים להביא תועלת ולמנוע נזק או רעה כלשהי לנזוף בעושה
הרעה או למנוע את הנזק -מותר לו לספר את הידוע לו.

יהיה לבריאות!

מו וראו כי טוב

וש

טע

טל ישראל

חודש אדר הינו חודש שמאפיניו הם שמחה ,עליזות וצחוק...
אחת הדרכים להגיע לשמחה בפורים היא ע”י קיום הפסוק “עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי”...
רבים נוהגים לשתות יין ומשקאות חריפים למינהם כדי לצאת לידי חובה בעוד אחרים יעדיפו ללכת לישון..
הבעיה עם השתיה המופרזת היא הגעה למצבים של שכרות וחוסר שליטה עצמית.
אז למען הסר ספק ,הפעם נספר על ההשלכות של מצב הנ”ל.
רובנו אוהבים לשתות אלכוהול (הרי נאמר ש”יין ישמח לבב אנוש”) ,אך שתיה מופרזת ממנו מזיקה! מכיוון
שהאלכוהול חודר בקלות לדם ,הוא יכול בזמן די קצר לפגוע בפעילות של קליפת המוח הקדם מצחית שאחראית על
תפקידים כמו כושר השיפוט שלנו ,על הקאורדינציה שלנו ולכן מכאן באה הנטיה של אנשים שתויים להתנדנד.
בעקבות השתיה נוצרת תופעה שנקראת “האנגאובר” או בעברית חמרמורת שמתאפיינים בכאבי ראש ,בחילות,
הקאות ,עייפות ,וקשיי ריכוז .לבסוף כדי לסלק את האלכוהול שנספג בדם הוא מגיע ברובו לכבד שמפרק אותו וחלקו
פשוט מתנדף ויוצא מהדם אל הריאות ומשם החוצה בנשימה .שתיה מדודה ומבוקרת יכולה להביא לעליזות קלה
וחביבה.
אז המלצה שלי ,תשתו בחכמה ובלי הגזמה!
בברכת חג פורים שמח ומבדח!

אוזני המן מהירות
המתכון של ניקיי

 25אוזני המן בגודל ביס (קטנים)

מרכיבים:
 150ג’ חמאה קרה
 100ג’ סוכר (חצי כוס)
 280ג’ קמח ( 2כוסות)
ביצה  +חלמון
כפית א .אפיה

קו רו ת ב או רו ת

הכנות:
 .1לחתוך את החמאה לקוביות קטנות ולשים במיקסר ,להוסיף את הקמח ,סוכר ,ביצה ,חלמון ואבקת אפייה ,להפעיל
את המיקסר על מהירות נמוכה יחסית עד שנוצרים פירורים גסים מאוד ,לעצור את המיקסר ולאסוף לכדור.
 .2לרדד את הבצק לעלה גדול לקרוץ עיגולים בקוטר  5ס”מ ,במרכז העיגול לשים חצי כפית מהממרח שמעדיפים
ולסגור למשולש.

מזל טוב
לרב אליעד ואחוה
שארף
להולדת הבן
נכד לרב ידידיה
וגילה זיו

מזל טוב
ליוסף ותחיה
בן פורת
להולדת הנכדה
בת לרחל ומאיר

מזל טוב
לנוריאל ושמחה
כהן
להולדת הנכד
בן לרחלי ויהודה

מזל טוב
ללירן וגילי
ארז
להולדת הבת

 .3לחמם תנור ל  180מעלות כ  10דקות מראש.
* .4לסדר את האוזני המן בתבנית עם נייר אפייה ,לפני הכניסה לתנור לעבור על הסגירות שוב .לאפות כ  15דקות או
עד שהדפנות מזהיבות ,לצנן.
מומלץ לקרוא את זה לפני שמתחילים

כדאי לדעת ש…
האוזני המן נשמרות  5 – 4ימים בקופסא ,ניתן להקפיא ,אפשר להכין מהבצק עוגיות חמאה ,עוגיות פרח ריבה.
אם רוצים אוזני המן שוקולד להוריד כף קמח ובמקום לשים חצי כף קקאו  2 +כפות סוכר .שמן לא מתאים לפרווה
אפשר להשתמש במחמאה .ברור שמומלץ להכפיל כמויות.

בהצלחה

נשים יקרות,
הנכן מוזמנות לערב נשים ביום שני כ”ה אדר עם הגב’ דורית שרמן,
בסיפורה האישי “שלישיות! זה כל הסיפור”
הערב יתקיים בביה”כ “אורות התורה” באולם צור
רח’ הרב מוהליבר  17בת ים בשעה 20.15
עלות₪ 10 :
יוגש כיבוד קל
מוזמנות בשמחה!

משתתפים בצערה של דניס מימרן ומשפחתה
על פטירת האח .מן השמים תנוחמו

משתתפים בצערה של שרונה גירחיש ומשפחתה
על פטירת האם .מן השמים תנוחמו

משתתפים בצערם של משפחות המדני כהן
על פטירת הבעל ,האב והסבא .מן השמים תנוחמו

משתתפים בצערה של גאולה בן נון ומשפחתה
על פטירת האב .מן השמים תנוחמו

