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אורות הצובאות
העלון טעון גניזה

פרשת שלח לך תשפ"ב
- עלון מס' 14 -

ע"פ שמות ל"ח ח'

בס"ד 

"אֹורֹות ַהּצֹוְבאֹות 

ְׁשַלח ְלָך"

ַמְסִּביר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְּבנֹו 

ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל ַזַצ"ל, 

ֶּׁשְּיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָהָיה 40 

יֹום ַמָּמׁש ְּבַסָּכַנת ְנָפׁשֹות, 

ּוְבָכל יֹום ְויֹום ִּתְכְננּו ֲעֶׂשֶרת 

ַהְמַרְּגִלים ַעל ְּפֻעַּלת ִחּסּול 

ְמתּוְכֶנֶנת ִמְטַוח ֶׁשל ֶאֶפס, 

ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ָיַדע ִמָּכל 

ַהָּתְכִנּיֹות ַהְּזדֹוִנּיֹות ֶׁשל 

ֲעֶׂשֶרת ַהְמַרְּגִלים, ֶׁשַרק ִּכְּונּו 

ְלטֹוָבה, ְוָכל ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה 

ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ַיְמִׁשיְך ִלְחיֹות 

ְוַיְמִׁשיְך ְלַהְנִהיג ֶאת ַעם 

ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָהָעם ֹלא ִוֵּתר ַעל 

ֹמֶׁשה ְּבׁשּום אֹוֶפן ֶׁשָּבעֹוָלם, 

ֲאִפילּו ִאם ַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּׁשֲארּו 

ְלֵנַצח ְנָצִחים ַּבָּגלּות ַּבִּמְדָּבר. 

ֲאָבל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִמְתַּפֵּלא 

ַעל ַהְנָהָגה זֹו, ְוַעל ָרעֹות 

ֵאּלּו, ְואֹוֵמר "ְוָאְמרּו ֶאל 

יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוָׁשְמעּו 

ִּכי ַאָּתה ה' ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה 

ֲאֶׁשר ַעִין ְּבַעִין ַאָּתה ה' 

ִנְרָאה ֲאֵליֶהם ּוְבַעּמּוד ָעָנן 

הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד 

ֵאׁש ָלְיָלה", ְוֶזה ַהֵּפרּוׁש 

ְּבַתְרּגּום ְיהֹוָנָתן 'ַּכד ֲחָזא 

ֹמֶׁשה ַעְנְוָתנּוֵתּה ִּדְיהֹוֻשַע'. 
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מדור הלכתי | מאת מו"צ דקהילתנו, הרב נחמן כהן שליט"א

המשך שו''ת בנוגע הלכות שמו''ע:

שבוע שעבר הועלו שאלות ותשובות בנושא: 
מה הדין וכיצד צריך לנהוג כשנגרמת הפרעה 

לציבור מתפללים, באמצע תפילת שמונה 
עשרה, ע''י תינוק/ילד וכדומה. 

כעת נשאלת השאלה: מה הדין כשיש כל מיני הפרעות כאלו א. 
בזמן שמתפללים שמונה עשרה בבית, או אפילו בבית הכנסת 

אבל אין שם עוד מתפללים ולא נגרמת הפרעה לציבור אלא 
 רק למתפלל עצמו? 

 תשובה: אם ההפרעה מפריע לכוון בתפילה 
]שמונה עשרה[ מותר לנהוג כמו שהזכרנו בכל התשובות, 

]שבוע שעבר[ כשנגרמת הפרעה לציבור. 

 לתועלת הרבים הבאנו שוב השו''ת של שבוע שעבר כדי 

לזכור במה מדובר.

שאלה: האם מותר להחזיק תינוק על הידיים ולהתפלל ב. 
 שמו''ע? 

תשובה: תינוק שבוכה ומפריע למתפללים, מותר להחזיקו 
כדי שלא יבכה, וכן כל סיבה שמפריע )משתולל וכו'(. אבל 

אם אין הפרעות לא להחזיק. 

שאלה: מותר להרגיע ילד שבוכה כגון להביא לו מוצץ, ג. 
ממתק, וכו' באמצע שמו''ע, כדי שלא יפריע לכל 

 המתפללים? 
תשובה: אם זה מפריע לרבים מותר, וצריך להיזהר לא 

לדבר אליו, אלא להרגיעו בתנועות ידיים, או להביא לו חפץ 
וכדומה. 

 שאלה: ומה לגבי לנדנד עגלה באמצע שמו''ע? ד. 
  תשובה: מותר. ]מאותו סיבה למנוע הפרעה בתפילה 

למתפללים[.

שאלה: האם מותר לזוז מהמקום שהתחילו בו שמו''ע, כגון ה. 
 לעשות פסיעה וכדו' כדי לגשת לעגלה להגיע לתינוק וכו'? 

 תשובה: ברשות הרבים - והתינוק / הילד מפריע -  מותר. 

שאלה שנוספה השבוע בנושא הזה והגיעה למערכת:

שאלה: אם הפלאפון מצלצל באמצע שמונה עשרה, ו. 
והצלצול גורם הפרעה לציבור המתפללים, האם מותר 

 להשתיק אותו? 
תשובה: מלכתחילה צריך לזכור ולדאוג להסיר כל דבר 

שעלול להפריע בתפילה, אבל אם זה קורה - מותר להשתיק 
 את הצלצול. 

]כמובן שאסור בשום אופן לענות למתקשר – וגם אם לא 
 ממש מדברים רק אומרים נו, נו,[ גם אסור.

לסיכום: כשיש הפרעה מסוגים האלו שהזכרנו 
מותר להרגיע וכו' 

במקום ציבורי - אם נגרמת הפרעה לציבור המתפללים.. 1

לכוון . 2 למתפלל  מפריע  זה  אם  רק   – ביחידות  שמתפללים 
בתפילה. 

חשוב מאוד: אסור לדבר בשום אופן, מדובר רק 
בלהרגיע בתנועות ידיים, להחזיק, וכדומה.

וכן צריך לזכור: לא להקל סתם, רק אם יש צורך.

אם מונחים לפנינו 2 סוגי מאכלים:
אחד שאסור לאוכלו ואחד שמותר לאוכלו,

מצפים, מפרידים,  
זה שהיה אסור נהיה מותר, וזה שהיה מותר נהיה אסור.

במה מדובר?
תשובה:

1. בשר/עוף  2. מלח
הסבר: 

לפני שמכשירים את הבשר/עוף – אסור לאוכלו, והמלח - מותר לאוכלו.  
אחרי שמולחים את הבשר/עוף המלח נאסר, והבשר/עוף נהיה מותר!

פתרון החידה מפרשת בחוקותי:  

הזוכים בהגרלה מפרשת בחוקותי

משפחת כהן
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ספור לשבת |והתקין לו ממנו בנין עדי עד

"תולה ארץ על בלימה... אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם 
את עצמו בשעת מריבה" )חולין פט ע"א( . לפעמים זוכים לראות את 

העולם השלם שנבנה בזכות שתיקה בשעת מחלוקת.
בכנס התעוררות וחיזוק בענינים שבין אדם לחברו ספר הרב יעקב שיש 
שליט"א מאורע אמיתי על בניה כזו כפי שסופר לו על ידי בן משפחתם 

של בעלי המעשה:
לפני שנים אחדות, בחודש ניסן תשס"ט, הגיעו בני משפחה מארצות 
למקום  ונראה  סמוך  הפסח  חג  את  לחוג  כדי  הקודש,  לארץ  הברית 

הבית הגדול והקדוש שבמהרה יתגלה כבוד ה' עליו.
וכמנהג  ולרחבה,  'חרשו' את הארץ לארכה  ימים,  הם שהו כאן חודש 
מאות  תיעדו  הם  במצלמה.  מצוידים  היו  הללו  בימים  נכבדים  תיירים 
בארץ.  הגיעו  שאליו  אתר  ובכל  הקדושים  המקומות  בכל   – תמונות 
אחד  בידי  נעשו  הללו  התצלומים  להנצחת  והאחריות  המאמץ  עיקר 

הבנים, בעל המצלמה.
בשעה טובה ומוצלחת הסתיים הביקור. כל בני המשפחה עלו למטוס, 
ואז החליט אחד מהם להעסיק את עצמו באמצעות התמונות. הוא נטל 
את המצלמה, שכלל לא היתה שייכת לו, העביר את התמונות בזו אחר 

זו, ופתאום לחץ על משהו ובבת אחת מחק 
את כל התמונות!

זו היתה מחיקה יסודית, באופן בלתי הפיך. 
הם התמצאו בעניני שחזור תמונות, וידעו 
היטב שבמקרה הזה לא ניתן לשחזר כלום.

נורמאלי??  בבת אחת 'שטפו' אותו כולם ב'מבול' של צעקות: "אתה 
חודש ימים מחקת לאיבוד! בשביל מה, בכלל נסענו??!!"....

התסכול היה עצום. על הלחיצה השגויה, על עצם ההתעסקות חסרת 
האחריות במצלמה, על שימוש בחפץ ללא רשות, ועל כך שהלחיצה 

הזו היתה צריכה להיות כל כך יסודית...
רק אחד נשך את שפתיו ושתק – בעל המצלמה בכבודו ובעצמו... זה 
על  חשב  מקום  ובכל  לתעד,  התאמץ  המאמצים,  מרב  את  שהשקיע 

התמונה המוצלחת ביותר שתשמש כמזכרת.
אחת  נגשה  פארק,  לבורו  הביתה,  והגיעו  התעופה  בנמל  כשנחתו 
האחיות לבעל המצלמה ובקשה ממנו להכנס רגע לחדר משום שהיא 
רוצה לומר לו דבר חשוב. פנים מול פנים היא אמרה: "אתה הרי יודע 
שעוד מעט אני בת עשרים ושבע, ושום שידוך אינו נראה באופק. קשה 
לי מאוד עם הענין הזה, ובודאי גם אתה יודע על כל הטלטלות שאנחנו 
אני  היום.  וויתרת  שתקת  שאתה  ראיתי  שלי.  השידוכים  עם  עוברים 
שלך,  המצלמה  את  לך  לוקח  מישהו    - ביותר  קשה  היה  שזה  יודעת 
כאב,  זה  לכולם  אם  הכל.  לך  מוחק  תמונות  מאות  של  עבודה  ואחרי 
ותן לי את  ודאי לך זה כאב פי כמה. אנא ממך אחי היקר תרחם עלי 

הזכות הזו! תברך אותי שאזכה בקרוב להקים בית בישראל!"
כבר  שלך  ההולדת  יום  שעד  אותך  מברך  "אני  ואמר:  התרגש  האח 

תתארסי". 
לא חלפו ימים רבים ואחד השדכנים הציע הצעה חדשה שעד עכשיו 
כלל לא היתה על הפרק. השידוך התקדם והתגלגל במהירות, ובראש 

חודש סיון – יומיים לפני יום ההולדת שלה, שברו צלחת.
החתונה המרגשת התקיימה בחודש אב, ואת הלקח הבלתי נשכח על 

כוחו של המוותר והשותק לא יכולים היו כל משתתפיה לשכוח.

כששמע על כך הגאון רבי יעקב אידלשטיין שליט"א אמר בהלצה: "על 
המעשה הזה נתן להמליץ את אחת מברכות הנישואין: 'אשר יצר את 
האדם בצלמו... והתקין לו ממנו בנין עדי עד' – המצלם ששתק 'בצלמו', 
 – הוקם  בישראל  בית  עד....  עדי  בנין  הזה  הסיפור  מן  לו  והתקין  זכה 

מתוך המצלמה הזו!"...
צריך לזכור – המשיך הרב שיש – שבאמצעות "בין אדם לחברו" נבנים 

עולמות, ומאידך גיסא, - נחרבים עולמות.
ופתאום  שיחה,  להכין  כדי  שקט  כנסת  בית  של  נשים  בעזרת  ישבתי 
בני ברק"  "קופת העיר  דוד שרייבר שליט"א ממקימי  רבי  נכנס לשם 
וממנהליה. כשראה אותי ר' דוד אמר: "לא היתה לי שום סיבה להגיע 
לכאן, רגלי הוליכו אותי, וכעת אני מבין מדוע – הקב"ה זימן אותי לכאן 
ואת  זצוק"ל  כדי לספר לך דברים ששמעתי ממרן הגראי"ל שטיינמן 

הדברים הללו תפרסם ברבים".
מיד המשיך וסיפר:

נכנסתי לרבי אהרן לייב וספרתי לו על יהודי שיש לו צרה צרורה, וצריך 
להקים עבורו קרן, בקשתי לשמוע כמה מילים ממנו כדי להגיד בשמו 
שעוזרים  לאלו  ללכת  "במקום  שטיינמן:  הרב  לי  אמר  הזו.  הקרן  על 
לו, קודם כל לך לבעל הצרה המשונה הזו, 

ותשאל אותו אם הוא לא פגע במישהו".
מרן זצוק"ל הוסיף: "יש היום כל כך הרבה 
יפגעו  אנשים  ואם  משונות,  וצרות  בעיות 
לחסוך  יוכלו  הם  יותר,  ויוותרו  פחות 
מעצמם את כל הצרות הללו! לפני זמן מה היה אצלי יהודי, בוכה כולו , 
מלא צרות כרימון. עוד בעיה ועוד בעיה – פחד פחדים! הוא בא לבכות, 
להתייעץ ולהתברך. אמרתי לו: כאלו צרות משונות! מי יודע, אולי פעם 
פגעת במישהו? הוא אמר: לא. אמרתי: אולי בכל זאת? – לא. שאלתי 

פעם שלישית: אולי בכל זאת תנסה להיזכר? והוא: לא.
נסה  להיזכר,  ותנסה  רגעים  כמה  כאן  שב  לו  אמרתי  דבר  של  בסופו 

לחשוב על זה.
פגעתי  פעם  במישהו.  נזכרתי  הו,  אמר:  ופתאום  וחשב,  ישב  הוא 

במישהו באופן קשה, אבל אני הייתי הצודק..."
"אתה הרי מכיר את הרב שטיינמן" -  עוצר ר' דוד את הסיפור ופונה 
ונינוח. כמעט אף פעם לא  יודע, שהוא תמיד רגוע, שלו  – "אתה  אלי 
– התחיל רבי  – סיפרו הנוכחים  רואים אותו צועק. אבל באותה שעה 

אהרן לייב לדפוק על השולחן ולצעוק על היהודי הזה.
תוכן דבריו שנאמרו בכאב ניכר, היה נוקב ויורד תהומות:

חד  בו  צודק  היה  וראובן  ביניהם,  קשה  סכסוך  היה  ולשמעון  לראובן 
משמעית. הם רבו ורבו, עד שלבסוף קם ראובן הצודק, הוציא אקדח 

וירה בשמעון. האם משום שהוא צודק הוא לא נקרא רוצח??!
על  שעברת  הרי  אומר,  שאתה  כמו  קשה,  בצורה  ביהודי  פגעת  אם 

שפיכות דמים! אם כך למי משנה אם אתה צודק?
ללכת  עליך  התשובה.  והנה   – צרות  עליך  מביא  הקב"ה  למה  שאלת 

לפייס אותו, ואז הקב"ה ירחם עליך!
זה היה המסר שאמר לי מרן זצוק"ל גם לגבי הקרן שעסקנו בהקמתה" 
– מסיים רבי דוד – "הוא חזר ואמר: תגיד להם שיקפידו פחות, שיפגעו 

פחות ושיוותרו יותר, ואז יחסכו מעצמם את כל הצרות!!"
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טיפים ועצות לעקרת הבית

"קו  מאשה לרעותה" 
 02-5721267 

קחו חלק בהפצת העלון הקדוש

להקדשות ולתרומות נא להתקשר למס' 058-3225815 

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

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: 

לא לעיין בשב"ק

"קוה אל ה,' חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה'."

לאור המצב הבריאותי של מורינו הרב שליט''א, 
נשים ובנות צדקניות מתאספות בעזהשי"ת,  
לומר כל יום 7 פעמים תיקון הכללי בצוותא. 

לרפואת וישועת מורינו הרב שליט''א והרבנית תליט''א.
בשעה 16:45 אחה''צ מתאספים, ובשעה 17:00 בדיוק מתחילים.

בבית משפחת זוננשיין - החומה השלישית 32 - הכניסה מכביש 1, 
]מיד כשיוצאים מהחומה השלישית לכיוון כביש 1 השער הראשון מצד שמאל[.

הכח של תפילת הרבים זה דבר עצום ונורא.
ומובא בספרים הקדושים: שע''י תפילת רבים אפשר לפעול ישועות, 

ניסים, ונפלאות חוץ לדרך הטבע.
וידוע שבגלות הרב ביקש שיהיו 10 נשים, 

שיתפללו עליו כל יום, ויגידו ביחד 7 פעמים תיקון הכללי לישועתו. 
לכן נתחזק, נתאמץ, ונתאסף כולנו בהתחדשות עצומה באמירת  ה7 תיקון הכללי בצוותא. שמורינו הרב 

שליט''א כבר אמר כמה וכמה פעמים "אני חי בזכות ה7 תיקון הכללי." 

"קוה אל ה,' חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה'."

 "שלום, מדברת קרן מהשירות, הטכנאי יגיע בן 10 ל-12."	 
אני: "סליחה, אני דורשת טכנאי מבוגר יותר!"

'המגפה' היחידה בהיסטוריה שבמקום לתגבר צוותי רפואה, 	 
 .COVID 19 מתגברים שוטרים ופקחים

 גם אם את מכינה פתיתים מעל 20 שנה...	 
את תוציאי מהפח את השקית לבדוק כמה מים צריך.

למה יתושים לא יכולים למצוץ שומן במקום דם?  	 

רוזמרין מרחיק כינים. ניתן לרכוש טיפות שמן רוזמרין טהור 	 
בחנות טבע/מרקחת ולמהול במים, במתז פלסטיק ולהתיז 

על ראש הילד. או לחילופין לקחת שמן קוקוס /קרם לשיער 
]כמות של כגרגיר אפונה[ במרכז כף היד, לטפטף מעל כמה 
טיפות שמן רוזמרין ולמרוח על הראש. - כמה שיותר קרוב 

לקרקפת/עורף מאחורי האוזניים. 

 אבקת סודה לשתייה ]כ40 גרם/חצי שקית, למכונה של 5-7 	 
ק''ג,[ שנוסיף למכונה תועיל להסרת כתמים, כמו כן, שומרת 

על ריח המרכך לאורך זמן ועל רכות הבגדים, וכן מוציאה סיבים 
מבגדים כהים. אגב כדאי להוריד את הבגדים מהחבל מיד בתום 

הייבוש כדי שלא ידהו או יתקשו. 

 הלחם כבר אינו טרי? הניחו אותו בשקית בחברת חתיכת סלרי 	 
– הטעם והמרקם יתחדשו. 

בהמשך לשיפורים שנעשו בעזרת הנשים, נעשו עוד הרבה שיפורים
וחידושים לטובת כלל המתפללות.

מחיצה ברחבה מחוץ לאולם התפילות – נוספה מחיצה חדשה ומיוחדת לזמן התפילה בשבת. המשמשת להפרדה ברחבה מחוץ א. 
לאולם כך שהגברים עוברים בצד הסמוך לקיר ונשאר מעבר כשר לנשים עד לסוף עזרת הנשים.

סגירות חדשות בפתחים שבין הגגות של עזרת הנשים - נרכשו ברזנטים חדשים עם סקוצ'ים חדשים, רחבים יותר כדי לאפשר סגירה ב. 
של העזרה גם בזמן שלא כל הגגות פתוחים באופן שווה. לרווחת המתפללות בכל התפילות.

כסאות חדשים - נרכשה עוד כמות גדולה של כסאות חדשים לרווחת המתפללות.מתפללת יקרה! שימי לב להחזיר את הכסא שאת ג. 
לוקחת למקומו!!! וכן שימי לבשהשימוש שאת עושה בו משמר אותו.

מאווררים על הפרנצ'ס - מתוך הבנה שהמקום בין הפרנצ'ס לקיר הצפוני )אולם התפילות( משמש נשים רבות, ורמת החמצן שם ד. 
נמוכה. הותקנו מאווררים חדשים לרווחת כל המתפללות. שמנה לב לשמור על שלמותן.

סדר ונקיון – ישנה השקעה גדולה מאוד כל העת, יום יום. בשבתות לפני ואחרי כל תפילה. מתחננות בכל לשון של בקשה לשמור ה. 
על הנקיון של מקדש מעט. לא להוציא את הפחים המיוחדים לעזרה אל הרחבה. ולשים כל לכלוך מיד- בפח.

רשת הצללה חדשה – לטובת כל הנשים שרוצות להשתתף בתפילות וצריכות להיות עם הילדים הקטנים מחוץ לאולם ברחות עידו ו. 
הנביא. נרכשה רשת צל חדשה שתהווה הצללה החל מאולם התפילות ועד המחיצה שנמצאת ברחוב עידו הנביא 12.

וילון חדש בדלת האחורית של אולם התפילות – לרווחת הנשים היקרות, אמהות לקטנטנים שרוצות לטעום מס' דקות מהתפילות ז. 
הקדושות הנערכות באולם התפילות, הותקן וילון חדש שהראות בו טובה בהרבה.

דרגש – לרווחת המתפללות היקרות הצופות בתפילות הקדושות, דרך המחיצה המזרחית- הרפרפת – הוקם דרגש המהווה קרקע ח. 
יציבה, בטיחותית ומכילה כמות רבה של מתפללות. הדרגש מוקם במחשבה רבה על כל פרט ופרט, ומושמת בו שימת לב רבה לכל 

מתפללת בכל גיל ובכל גובה. הדרגש עדיין בבניה וטרם הושלם.

כל תרומה לאחזקת עזרת הנשים - תתקבל בברכה בטל. 053-3191055

בתפילת 'יהא זה המעון – מקום משכן לשלום', 
בברכת שבת שלום ומבורך  - התאחדות עזרת הנשים


