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אורות הצובאות
העלון טעון גניזה

בס"ד לש"מ לש"ב 
ַמֲאָמר ְלאֹורֹות ַהּצֹוְבאֹות

ְּבֵליל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ִנְתָלה ָהָמן, ֶׁשהּוא ָהָיה 
ֹראׁש ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא, ֹראׁש ְלַמְּכְׁשִפים, הּוא 
ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו. ִּכי ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶׁשָּכְלָלה ֶאת 

ָּכל ַהָּנִׁשים ַעד ְלסֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות, ֶׁשָּזְכָתה 
ַלֲעלֹות ְלָאָדם ַקְדמֹון ְּדָאָדם ַקְדמֹון, סֹוד 

"ֲחַצר ִּגיַנת ַהֶּמֶלְך", ִּכי ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִהְכִניָעה 
ֶאת ָּכל ּכֹוחֹות ַהּטּוְמָאה ֶׁשָּׁשְלטּו ָּבעֹוָלם 

ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָלֵכן רּות ֶׁשֶאְסֵּתר 
ָהְיָתה ִּגְלּגּול ֶׁשָּלּה ָזְכָתה ְלַהְכִניַע ֶאת ָּכל 

ּכֹוחֹות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ַעד ַהּסֹוף. ִּכי ִלְפֵני 
ַמַּתן ּתֹוָרה ה' ָקָרא ְלָכל ַהָּנִׁשים ְוָהִאָּמהֹות, 

ְוָׁשַאל אֹוָתן ִאם ֵהן ַמְסִּכימֹות ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, 
ִּכי ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבַהְסָּכַמת ַהָּנִׁשים, ֲאֶׁשר ֵהן 

ָהִאָּמהֹות, ְוָכל ִהְתַּפְּתחּות ֶׁשֵּיׁש ַּבֶּיֶלד ָּתלּוי 
ַאְך ְוַרק ָּבִאָּמא. ְוָדָבר ִראׁשֹון ֶזה ַלֲעבֹוד 
ַעל ַהִּיְרַאת ָׁשַמִים ֶׁשל ָהִאָּמא, ֶׁשִּמִּגיל 0 

ְּכָבר ָהִאָּמא ְצִריָכה ְלִהְתַחֵּזק ִלְהיֹות ִאָּמא 
מּוְכֶׁשֶרת ַלּדֹור ַהָּבא, ְוָכל ֶהֶגה ֶׁשִהיא מֹוִציָאה 
ִמִּפיָה ִמִּגיל 0 ְּכָבר ָצִריְך ִלְהיֹות ְמחּוָׁשב ּוָמדּוד 

ְוָנִקי ִמָּכל ַיְלדּוִתיּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעְכָׁשיו 
ְּבָפָרַׁשת ָנֹׂשא, ֶׁשאֹוְמִרים ְלִאָּׁשה ֶׁשִּנְכְׁשָלה 

ֶׁשַּכִּנְרֶאה ַיְלדּות ָהְיָתה ָּבְך, אֹו ֲחֵברֹות ָרעֹות, 
ִּכי ָהִאָּׁשה ִמַּצד ַעְצָמּה ִהיא ֹלא ְמסּוֶגֶלת 

ְלׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון, ּוְכֶהֶרף ַעִין ִהיא ִמְתַנֵּקית 
ִמָּכל ַהְנָהָגה ָרָעה, ְוֶׁשָּכל ֶזה ָהָיה ַרק ִנְסיֹונֹות 

ְלַהְגִּדיל ְׂשָכָרּה ּוְזֻכּיֹוֶתיָה. 

פרשת נשא 
ערב שבועות תשפ"ב

- עלון מס' 12 -

ע"פ שמות ל"ח ח'
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ניתן לשלוח שאלות הלכתיות המצויות באולם התפילות,  ולקבל תשובות ע’’י מערכת מפעל התורה  במס’ 058-3225815

שו”ת המצויות באולם התפילות: 

שאלה: לפעמים קורה שבהבדלה הרמקול לא עובד א. 
ולא שומעים. האם אפשר לשמוע דרך הטלפון בשידור 

 חי, ולצאת ידי חובה? 
 תשובה: כן, מותר. 

ונביא כאן שוב את העצה ]זה היה בשו''ת הלכות 
הבדלה עלון פ' צו[ שאפשר לעשות אם לא שומעים: 
להסתכל על הכוס שביד הרב ]או מי שמבדיל[, ולומר 

בפה רק את הברכה האחרונה - שהיא ברכת המבדיל – 
ובזה גם יוצאים ידי חובת הבדלה.

שו''ת בנוגע הלכות שמונה עשרה: 
שאלה: האם מותר להתפלל שמו''ע על דבר גבוה כמו ב. 

 סולם, כסא וכו'? 
תשובה: אם לא מפחדים  לעמוד עליו משך זמן - מותר. 

ולכתחילה מי שיכולה לרדת ולהתפלל שמונה עשרה 
על הרצפה עדיף טפי ושאר התפילה מותר.

שאלה: אם אין שום פחד לעמוד על סולם, וככה ג. 
עומדים כל התפילה - למשך כמה שעות – אז לפי 

פנינים מתוך שיעורה השבועי של הרבנית תליט''א

התשובה כלעייל מותר ככה להתפלל שמו''ע. אבל איך 
נוהגים בעניין:

שאלה: מה עושים עם ה 3 פסיעות אחורה וקדימה 1. 
בתחילה ובסוף שמו''ע ]הדרגה של סולם/שרפרף 

 מדי צר?( 
תשובה: בשעת הדחק, ניתן להקל ומספיק לפסוע 

אפילו במשהו. ]מדובר רק כשאין ברירה[ 
שאלה: מובא בהלכה שאסור להישען על שום דבר 2. 

בשעת שמו''ע - כשעומדים על סולם וכו' בדרך 
כלל מחזיקים או נשענים על משהו כדי לא ליפול או 

 לשמור על יציבות. האם זה מותר? 
תשובה: בדרך כלל מחזיקים משהו כדי לא להצטרך 

להישען - אין בזה בעיה. ואם צריך להישען אז 
 בדיעבד מותר. 

וצריך לזכור שכל זה מדובר כשאין ברירה אחרת, 
ויש עומס ודוחק, אבל ודאי שמתפללים במקום 

 מורווח אין להקל.  

המשך יבוא בעז''ה ]שו''ת בנוגע הלכות שמו''ע[

כשמשה רבינו ירד עם הלוחות וראה את עם ישראל בחטא העגל, הוא השליך את הלוחות. 
כל קלקול שקורה בעולם אפילו החמור ביותר נהיה מזה תיקון. 

העבודה שלנו היא להשלים את הלוחות השבורים, ואיך אנחנו משלימים אותם? 
כל יהודי/ה שיש להם שאלה בהלכה, ופונים לשאול דעת תורה, וכותבים מזה אח''כ ספרים  - שו''ת - שאלות 

ותשובות.  
ולא רק שיש תשובה ספציפית למקרה שלי, אלא שזה משלים את הלוחות. 

וכשהלוחות יושלמו ויעמדו על אבן השתיה, נזכה בגאולה הקרובה. 
כל ימי הספירה הם בעצם עבודת המידות, 49 יום לצאת ממ''ט שערי טומאה, למ''ט שערי קדושה, וכשזוכים 

לעשות את העבודה בכל ימי הספירה מגיעים בחג השבועות - לשער החמישים.

מדור הלכתי | מאת מו"צ דקהילתנו, הרב נחמן כהן שליט"א
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הבולם פיו בשעת מריבה

זכות קיום העולם תלויה באדם המסוגל לשלוט בעצמו ובולם 
את פיו בשעת מריבה, כפי שאמרו חז"ל )חולין פט ע"א( "אין 
בשעת  עצמו  את  שבולם  מי  בשביל  אלא  מתקיים  העולם 

מריבה".
שארע  אמיתי  מעשה  התורה",  "אש  בספר  המובא  המעשה 
לפני למעלה ממאה שנה. מעיד על בלימת פה אחת, שזיכתה 
את בעליה ואת כל העולם כולו במשכית חמדה, עמוד מעמודי 

העולם.
החבלים  גבי  על  כביסתה  את  תלתה  בית,  עקרת  חבר,  אשת 
בחצר המשותפת. זה עתה סיימה יום כביסה מפרך, וכעת סוף 
סוף יכולה היתה לברך על המוגמר ולהנות מן הסדינים הבוהקים 

והחולצות המולבנות.
למתכונתו  הבית  את  להחזיר  כדי  ביתה,  בפתח  נעלמה  היא 
עצביה  אחרת,  שכנה  במקום  חלפה  כאשר  בדיוק  הרגילה, 
הכביסה  כשהקשתה  יותר  עוד  נמתחו  מלכתחילה  המתוחים 
זוג  נטלה  הביתה,  מיהרה  מדי,  יותר  לחשוב  בלי  המעבר.  על 
מספרים וגזרה את החבל. בין רגע נפלה כל הכביסה על האדמה 

הבוצית ושם זכר לא נותר מצחותה.
זוג עינים מכווץ מכאב עקב אחריה מבעד לחלון. בעלת הכביסה 
את  קלטה  אחת  ובבת  המספריים  עם  מתקרבת  אותה  ראתה 
קריאה  לעזרה,  קריאה  מפיה  ונפלטה  כמעט  הזדונית.  כוונתה 
שהיתה מזעיקה את כל שאר השכנות, וגם מכפישה את שמה 

של השכנה המזיקה... קריאה שמעולם לא נקראה.

בדממה  החוצה.  ויצאה  בחזקה,  שפתותיה  חשקה 
דמעות. בעיניה  הביתה.  ונכנסה  הכבסים  את   הרימה 
שוב התחילה מלאכת הכיבוס השוחקת בגב כפוף, שוב נטבלו 
ומן  החמים  המים  מן  ואדמו  הצורב,  הכביסה  בסבון  הידים 
לעבר  לכת  הרחיקה  העבודה,  שעות  לאחר  הפעם,  המאמץ. 
הרחק  שם,  ותלתה  כביסה  חבלי  לה  מצאה  החדשה,  השכונה 

מעינה הרעה של השכנה הכעסנית.
כשירד הלילה שבה הביתה. עדין עצורות היו הדמעות בעיניה. 
עוד מעט ישוב אישה מבית המדרש, וכה משתוקקת היא לספר 
– אך כששב  ותמיכה  לו, למצוא איזו שהיא הבנה, השתתפות 

נותר פיה סגור על מסגר. לשון הרע!
בשעה מאוחרת נקשה הגוזרת על דלת הבית. עיניה היו נפוחות 
מבכי: "אנא סלחי לי! כבר קבלתי את ענשי – בני הקטן קודח 

מחום!"
ברכות  ומאחלת  שלם,  בלב  מחילה  לה,  מוחלת  והצדקנית 

רפואה שלמה לילד החולה.
כך נודע לבעל מכל אותו מעשה.

שנים  מזה  בנים  חשוכת  שהיתה  האשה,  נפקדה  הבאה  לשנה 
רבות. היא זכתה לבן תלמיד חכם, שהאיר את עיני ישראל בכל 

העולם כולו – הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל!

כחה של הבלגה

בספר "דרכי אבות" מובא מעשה  ברבי יעקב, שמש בית הכנסת 
ביאנובה הסמוכה לפינסק, ששימש כשליח צבור בימים נוראים 
ובמועדים, ונודע בקולו הערב ובתפילותיו החמות והמעוררות. 
פעם בליל "כל נדרי" האריך רבי יעקב בתפילת העמידה. רוב 
אחוז  עומד  היה  הוא  ואילו  תפילתו,  את  סיים  כבר  הציבור 

שרעפים ומתפלל בכונה ובדבקות.
ראש הקהל שניהל את עניני הקהל בתקיפות ובעזות, דפק על 
שולחנו כאות לחזן שעליו לסיים את תפילתו, ואולם החזן דבק 

היה בתפילתו, ולא שם לב למתרחש סביבו.
לפתע איבד ראש הקהל את סבלנותו, נגש אל החזן וסטר לו על 

לחיו, על שהעז להטריח את הציבור יתר על המידה.
רבי יעקב לא נע ולא זע, ולא הגיב מאומה על עלבונו, וכאשר 
סיים את תפילתו, פתח במנגינה נעימה באמירת "יעלה תחנונינו 

מערב"... כאילו לא ארע דבר.
כוחות  שאבת  "מהיכן  שאלוהו:  יעקב  רבי  של  ממוקיריו  רבים 

נפש לגבור על רגשותיך ולהיות מן הנעלבים ואינם עולבים?" 
מראש  הסטירה  את  שקבלתי  לאחר  "מיד  יעקב:  רבי  השיב 
לי  ואין  גמורה,  מחילה  לו  מוחל  אני  כי  בלבי  אמרתי  הקהל 
עליו שום תרעומת, שכן הצדק עמו, אין זה נאה לראש הקהל 

להמתין לשמש שיסיים תפילתו...".
הקהל  לראש  טינה  נוטר  הייתי  "אילו  ואמר:  יעקב  רבי  הוסיף 
בלבי, לא הייתי ממשיך להיות שליח ציבור ביום הכיפורים, כדי 

שתפילתי לא תהא בבחינת 'טובל ושרץ בידו' ".
הוא  הלא  וחכים,  יניק  לבן  יעקב  רבי  זכה  כאשר  לימים 
האדמו"ר רבי אהרן הגדול מקרלין, מגדולי תלמידיו של המגיד 
של  כוחם  הוא  גדול  מעשה:  ואנשי  חסידים  אמרו  ממעזריטש, 
המופלאה  הבלגתו  שכרם.  הוא  וגדול  עולבים,  ואינם  הנעלבים 
של רבי יעקב, וויתורו המופלג על כבודו הם שעמדו לו לזכות 

בבן גדול שהאיר עיני חכמים בתורתו.

ספור לשבת | הנעלבין ואינן עולבין
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טיפים ועצות לעקרת הבית

"קו  מאשה לרעותה" 
 02-5721267 

איך קיר עצבני מדבר? בטון מאיים! 	 

איש אחד מספר לחבר שלו: חלמתי בלילה שאני מיליונר 	 
 בדיוק כמו אבא שלי. 

מה אבא שלך היה מיליונר? לא, אבל גם לו היה חלום 
כזה. 

 איך לזהות עצלנים:  חק מספר: 5,869,856,746  	 
נכון שהתעצלתם לקרוא את המספר...

קחו חלק בהפצת העלון הקדוש

להקדשות ולתרומות נא להתקשר למס' 058-3225815 

קו בית מורינו הרב שליט''א
 02-582-5820 

לקצף ביצים יציב לא חייב להפריד את הביצים, ניתן להשיג 	 
תוצאה דומה – על ידי הקצפתן במשך לפחות כ10 דקות. 

להקצפה טובה של ביצים כדאי להשתמש בהם בטמפרטורת 	 
החדר. 

הוספת מלח לסיר בבישול הביצים ימנע סדיקתן, ויקל על 	 
קילופיהן.

ניתן להמיר שמן - במתכוני עוגות - ברסק תפוחים. ]התוצאה 	 
תהיה לחה יותר[. 

להצלחת ולרפואת מורינו הרב אליעזר בן עטיה שליט''א, והרבנית תהילה בת לאה תליט''א
לרפואת: רבקה שושנה בת אסתר, אדל בת רבקה | להצלחת התורם בעילום שם 

מילתא דבדיחותא

הודעות משמחות למתפללות היקרות: 

"ובאו כולם בברית... נעשה ונשמע אמרו כאחד" ] מפיוט "יום שבתון" [ 
בברכת חג שבועות שמח | התאחדות עזרת הנשים. 

לא לעיין בשב"ק

בעז''ה אנו רוצים לפתוח מדור חדש בעלון:
"האמנתי כי אדבר" – סיפורי יום יום של השגחה פרטית, אמונה ובטחון.

כל מי שרוצה לשתף ולחזק אותנו, ואת  כלל הקוראות החשובות,
מוזמנת לשלוח את סיפורה.

ניתן ליצור קשר במספר טל: 058-3225815.
יישר כח ותזכו למצוות. מחכים לשמוע מכן.

יומא דהילולא דדוד מלכא משיחא
בעז''ה בלילה הקדוש - ליל חג השבועות - זמן של התעלות ועת רצון, 

זמן המסוגל לפתיחת כל השערים.
נשים, נערות, ובנות מוזמנות:

להתאסף יחד, ולומר בצוותא תהילים.
לרפואת ולישועת מורינו הרב שליט"א, 

והרבנית תליט''א, ולגאולת ולישועת כלל ישראל.

מיקום: משפחת ועקנין - רחוב עידו הנביא 6, קומה 2.
שעה:  מ 00׃12 בלילה עד 00׃04 לפנות בוקר. 
נשים יקרות מוזמנות להביא כיבוד מהבית. יישר כח. 

בקשה חשובה ודחופה לנשים הצדקניות:
נא לא לשהות בעזרת הנשים של אולם התפילות, ובכל הרחבה, 

בליל החג עד ותיקין, כדי לא להפריע ללומדי תורה.

האם כבר הצטרפת לקו של 
"עזר ליולדות" של הקהילה? 

 .03-3069453

חג השבועות


