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   דבר תורה   
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עלון מס’ 64 סיון התשע”ח

הגיגים

                              התורה שלי/לימור ראובני.ה.כהן

השבוע טאטאתי את הרצפה )אל דאגה היסטרית פסח נגמרה...(
ופתאום אמר לי אחד הילדים: ”אמא, העולם עוד מעט יתמוטט!”

לא הבנתי מה גרם לו לומר משפט כל כך “אופטימי” סתם ככה, באמצע החיים.
שאלתי אותו למה הוא חושב שזה יקרה ואז הוא הדהים אותי כשאמר: “כי את לא לומדת תורה!”

אחרי מלמול של כמה מילות תודה לה’ שיש לי ילד כזה ויש לו גננת כזאת, עניתי לו: ”אתה צודק! באמת העולם לא 
יתקיים בלי לימוד תורה, אבל לאמהות יש תפקידים אחרים”.

מיהרתי להוסיף שכל הזמן יש לימוד תורה בעולם, כדי שלא יחשוב שכל האחריות לקיום העולם רובצת על אמא שלו...
ברשימה האינסופית של התפקידים המוטלים עלינו, רק היה חסר להוסיף גם אחריות ללימוד התורה בעולם...

השיחה שלנו גרמה לי לחשוב על הקשר שלי לתורה.
אני לא קוראת בתורה ואפילו לא סופרת את העומר. )בקושי זוכרת איזה יום היום...( אז איך איפה בדיוק הקשר שלי 

לתורה? 
אני חושבת שהתשובה שלי לבני היא הקשר - התורה, היא לא רק ספר תורה,

היא החיים עצמם - הבישולים, הכביסות, ה”טאקי” המשעמם עם הילדים בשבת.
העניין הוא, האם אני מצליחה לראות את ה’ בתוך כל דבר, האם אני זוכרת להודות על הטוב וגם על המעצבן?

בכ”ז אייר חל יום הולדתי. היום שבו ה’ החליט שהעולם הזה צריך אותי ואם הוא החליט, מי אני שאתווכח?..
אני יודעת שיש לי משמעות וחלק מהתפקיד שלי בעולם הזה הוא להיות משמעותית. יש לי גם הרבה תפקידים 

כי הפונקציה הזאת שנקראת “אישה” כוללת שלל כישורים נדרשים - בישול, נקיון, תפירה, הוראה, )נראה אתכם 
מסתדרים עם יותר מילד אחד שצריך לעשות מיצ”ב השנה(, רפואה, פסיכולוגיה, אומנות )ראו ערך ”70 שנה למדינה” 

בתלת מימד...( ועוד..
התורה שלי על רגל אחת - לעשות מה שאני יכולה, כל עוד זה מתוך שמחה.

אז נכון שחלה בצורת מפתח היא סגולה נפלאה, אבל אם במקרה שלי לאפות בצק שמרים זה סגולה לעצבים-עדיף 
שהילדים יקבלו אמא שמחה וחלה קנויה טעימה,

מאמא עצבנית וחלה אומללה...
 

חג שבועות שמח!
limorcohenet@gmail.comתגובות והארות יתקבלו בשמחה! 0522399846 לימור*

      הרב זאב סלוטין

לכבוד יום ירושלים וחג השבועות
בשו”ע או”ח סימן תק”פ כתוב שיש ימים שארעו 
ואחד  בהם.  להתענות  וראוי  לאבותינו  צרות  בהם 
מימים אלו הוא כ”ח אייר, שבו מת שמואל הנביא.

אדרבה,  אלא  זה,  ביום  צמים  אנו  אין  בימינו   
שמחים ורוקדים, וכן סועדים סעודת מצוה לכבוד 

יום ירושלים.

לענ”ד כך הוא הסבר הדבר: במסכת ברכות דף לא: 
ואהרון בכהניו  יוחנן את הפסוק “משה  ר’  מסביר 
ששמואל  צ”ט(  )תהילים  שמו”  בקראי  ושמואל 

הנביא שקול כמשה ואהרון.

ח”ב  ראיה  עולת  )בספרו  זצ”ל  קוק  הרב  ומקשה 
עמוד יח( איך אפשר לומר כן, והרי כתוב )דברים 
אשר  כמשה  בישראל  עוד  נביא  קם  “ולא  ל”ד,י’( 
ע”פ  הפסוק  ומשמעות  פנים”,  אל  פנים  ה’  ידעו 
חז”ל שלא קם ולא יקום, ואם כן כיצד אמרו כאן 
ששמואל שקול לא רק כנגד משה אלא כנגד משה 

ואהרון?

ומתרץ הרב קוק זצ”ל שתפקיד אהרון היה לקרב 
דרכה  ע”פ  ולטפל  העם,  המון  לדרגת  התורה  את 
של תורה בבעיות של המון העם, ולכן אהרון היה 
רודף שלום, בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אך 
משה תפקידו היה לרומם את העם לדרגות גבוהות 
של קדושה ודבקות של מידות נעלות, בירור ידיעת 

ה’ בבהירות.

ושמואל ששקול כנגד משה ואהרון הפירוש שהוא 
בדורו חיבר את שני התפקידים כאחד, ושימש גם 
בתפקיד של משה וגם בתפקיד אהרן. וא”כ פטירת 

שמואל בכ”ח אייר מסמל על חסרון כוחו מישראל 
והתפקידים  הכוחות  שני  חיבור  חסרון  דהיינו 

השונים של משה ואהרון במקום אחד.

והנה בדורינו זכינו בחודש אייר לחידוש ב’ הכוחות 
המלכות  כח  אלינו  חזר  העצמאות  ביום  באומה. 
שתפקידו לדאוג לצדדים הפשוטים של המון העם. 
כח זה של מלכות נקרא בשם ציון, ולכן העוסקים 

בבניית המלכות נקראו ‘ציונים’.

ביום ירושלים חזר אלינו כחה של ירושלים הוא כח 
הקודש שבאומה, הכח שמרומם ומעלה את המון 
העם לדבקות בה’ ולידיעת ה’ בהירה וברורה יותר.

הישראלית  לאומה  נתחדש  אייר  בכ”ח  וא”כ 
אפשרות לחבר יחד את ב’ הכוחות שהיו מחוברים 

באישיותו של שמואל.

יותר  לצום  לנו  אין  תשכ”ז  באייר  כ”ח  מיום  ולכן 
על חסרון כוחו של שמואל מאיתנו, אלא אדרבא 
לאומה  שחזר  שמואל  של  כוחו  על  מאוד  לשמוח 
כאומה ביום פטירתו, ומעתה יש לנו כח ללכת בדרך 
את  ולחבר  לאומית  מבחינה  שמואל  של  אישיותו 

המלכות עם הקודש דהיינו את ציון עם ירושלים.
יום  שבאותו  דורנו  שזכה  מה’  הוא  מקרה  ולא 
בשבוע שחל בו יום ירושלים יחול בשבוע שאחריו 

חג השבועות.

המלכות  בין  הנכון  החיבור  שע”י  הדבר  משמעות 
בהופעת  שלימות  ליותר  בזה  אנו  זוכים  לקודש 
ובירושלים, כאמור  בציון  התורה שצריכה להופיע 

“כי מציון תצא תורה ודבר ב’ מירושלים”.
בברכת יום ירושלים וחג שבועות שמחים מאוד.

הצילומים בחסות גרעין שלהבת אורות התורה

המספר על חברו שאינו מקיים מצוות
אסור לספר לאחרים שפלוני אינו מקיים מצוות, הן בנוגע למצוות עשה והן בנוגע למצוות לא תעשה, מצוות 

דאורייתא ומצוות דרבנן מצווה שלמה או חלק של מצווה. אין גם כל הבדל אם המספר שמע על כך מאחרים או שהוא 
עצמו ראה את האיש בחטאו. רבקה אינה נוהגת בדרך ארץ כלפי ההורים שלה, ובכך היא עוברת על מצוות כיבוד אב 
ואם. אולם מי שמספר לאחרים על התנהגותם הרעה עובר על איסור לשון הרע. אפילו הוריה אינם רשאים לספר על 

כך, אלא אם כן יש ביכולתו של השמוע להשפיע על רבקה שתשפר התנהגותה. 

 “שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו”



 
לכבוד חג השבועות ומנהג ישראל לאכול מטוב הארץ ומחלבה 

 נציין את תכונותיו החיוביות של החלב:

• מספק אנרגיה
• מכיל ויטמין A שהגוף זקוק לו לראיית לילה תקינה, למערכת הרבייה והחיסון וכן לתהליך הגדילה.

• מכיל ויטמין B2 החיוני להפיכת המזון לאנרגיה.
• מכיל ויטמין B12 החיוני לייצור תאים ברקמות ואיברים שבהם מתרחש יצור רב של תאים )מח העצם ומערכת העיכול(.

  כמו כן הוויטמין הכרחי לתפקוד תקין של מערכת העצבים, לייצור של שומנים וחלבונים ולמניעת אנמיה.
• מכיל ויטמין D החיוני לצמיחה ולבנייה של מסת העצם, השיניים ופעילות השרירים.

• מכיל אשלגן - חשוב לשמירת מאזן הנוזלים, האלקטרוליטים והחומציות בגוף. כך הוא שומר על תפקוד נורמלי של תאי
  הגוף.

  בנוסף האשלגן עוזר במניעת עלייה בלחץ הדם כתוצאה מצריכה עודפת של מלח, ומפחית את שחלוף העצם.
• מגנזיום - משתתף בבניית העצם. מסייע בהפקת אנרגיה מהמזון. כמו כן הכרחי בתהליכי התכווצות והרפיית השרירים

  ולהעברת גירויים עצביים.
אכן לא סתם נאמר “ארץ זבת חלב ודבש”

ושיהיה לכל בית ישראל חג שבועות שמח

?

מזל טוב
לר’ יהודה ויהודית 

פרידמן
להולדת הבן

מזל טוב
לר’ יוסף ואביטל

לוי לדקני
להולדת הבן

נכד למשפחות
לוי לקדני וכלפון

מזל טוב
למשה ושרה אוחיון

לנישואי הבת
תהילה עם יובל

מזל טוב
לר’ גבי והילה טבדי

להולדת הבן

מזל טוב
לחיים ושמחה מימון 

להולדת הנכד
בן לאורטל ודור

   ושיהיה לבריאות! טעמו וראו כי טוב

קורות באורות   

משתתפים בצערו של יעקב פירוזמן ומשפחתו
על פטירת האם. מן השמים תנוחמו

עוגת גבינה משולשת מביסקוויטים )תורה שלימה יש לעוגה הזאת;(
2 עוגות)לאורך(:5*3 6*3)שורות ביסקוויטים(

1( גבינה
במיקסר:

250 גר’ מרגרינה חלבית או חמאה )רך מאוד, יום מחוץ למקרר(
1/4 1 כוס סוכר

להוסיף 1/2 2 קופסאות של 250 גר’ גבינה 9% 5+ חב’ סוכר וניל

2(לטבול את הביסקוויטים בתערובת שווה של חלב ויין.

3(מסדרים את הביסקוויטים על נייר אפיה.

4(למרוח שכבה דקה של תערובת הגבינה ושוב לשים ביסקוויט טבול
ואז לשים גבינה רק על השורה האמצעית.

5(עם הנייר לסגור למשולש.
לשים במקרר לחצי שעה

כשהעוגה במקרר

6(מכינים את השוקולד:
1 חב’ מרגרינה
6 כפות קקאו
7 כפות סוכר

להמיס את המרגרינה על אש קטנה
)לא להרתיח(

להוסיף את הסוכר ואח”כ את הקקאו
להוסיף ביצה שלמה ולערבב

אפשר להוסיף עוד ביצה ויהיה יותר רך
מחזירים לאש נמוכה )לא להרתיח(

הכי טוב לשים את השוקולד על העוגה כאשר הוא חם

אושרה מאירי

כחלק ממתכון, כתוב לנו איך להתכונן למתכון ואיך להכין את המתכון כדי שנהיה יותר מכוונים.
ככה גם התורה שלנו היא כמו מתכון בשבילנו איך לכוון את עצמינו להתקרב לקב”ה -תורה מלשון הוראה

איך לכוון את עצמינו לחיות חיי תורה עפ”י ערכי התורה והמוסר.
כדי לבשל צריך ללמוד לבשל -שנדע איך לקרוא את המתכון ואיך להתייחס לכל מילה או סימן שכתוב על הדף שנותן לנו 

הוראות ) כמובן להבדיל אלף אלפיי הבדלות(  
כך הקב”ה נתן לנו את מצוות ספירת העומר כדי שתדריך ותכין אותנו לקבלת התורה

כמו  קורס הכנה לבישול שמקנה כלים איך להיות טבחים מעולים כך ע”י ספירת העומר נדע איך לקבל ולהעריך את 
התורה הקדושה שלנו

שאנחנו נבחרנו מכל האומות לקבל חלקיים
אנחנו אוספים מידות,לומדים ומתכוננים למעמד הגדול

מדריכים אותנו איך להגיע למעמד 
אילו מידות מתקנות אותנו להיות מוכנים ונכונים

כמו הסברה ראשונית לכל החיים
איזה אדם להיות כדי לקבל את הקודש, 

מעלים אותנו רמה כדי שנוכל לראות יותר בבירור והערכה עמוקה את מה שאנחנו נראה ונקבל
כמו משקפיים - מעשה טוב כאילו מלביש לך ראיה אחרת

כמו שמוסיפים מספר בבדיקת עיניים ופתאום את רואה יותר טוב,יותר ברור,יותר נקי
יותר אמיתי. 

שנזכה בעז”ה לקבל את התורה באהבה, בשמחה בשלימות ובנקיות
חג שמייח


