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ע"ש מורנו ורבינו האדמו"ר
הצדיק רבי חיים חורי זצוק"ל

ולע"נ הרב מרדכי חורי זצ"ל
מזל-טוב

מזל-טוב

לידידינו האברך החשוב
ר' אברהם בן אבו ונוות ביתו
הי"ו
לרגל הולדת הבן
שתזכו לגדלו לתורה לחופה
ולמעש"ט מתוך בריאות
ונחת .אמן!

להרה"ג ראש הכולל "רב
פעלים" אופקים.
ר' אברהם יעקב ונוות ביתו
הי"ו
לרגל הולדת הבן
שתזכו לגדלו לתורה לחופה
ולמעש"ט מתוך בריאות
ונחת .אמן!

פרשת בלק
כניסה השבת7:29 :
צאת השבת8:31 :
לפי שעון קיץ
ו' תמוז תשע"א

הודעה חשובה!

בכל שבת מתקיים מניין בבית הרב מרדכי חורי זצוק"ל
מנחה של ערב שבת  -מיד בכניסת השבת.
ערבית של מוצ"ש  -מיד עם צאת השבת.
הציבור מתבקש לחזק מנינים אלו לע"נ הרב זצ"ל
ותבוא עליכם ברכת טוב.

מפטירין :והיה שארית.
שבת שלום ומבורך

דבר העורך
מי שמאמין לא מפחד..
לאחר המאמץ הרב של בלעם ללכת נגד רצון השם ולקלל את ישראל במשך כל הפרשה ,הוא רואה שיוצאות לו רק ברכות
מהפה על ישראל והוא מבין שזה לא ילך לו בדרך הזו .לכן לקראת סוף הפרשה הוא מנסה דרך שונה :במקום להילחם
מלחמה חסרת כל סיכוי נגד הקדוש ברוך הוא ,הוא מייעץ לבלק לגרום לישראל לזנות ולחטוא .לצערנו ,השיטה שלו
עבדה וגרמה למותם של  24,000איש מישראל .אז מה היא בעצם נוסחת הפלא שיעץ בלעם לבלק ,ואיך אנחנו יכולים
להרוויח ממנה?
הרעיון שהבין בלעם הוא פשוט ,וכולנו בתוכנו יודעים אותו .הקדוש ברוך הוא שולט על הכל .זה לא משנה כמה שננסה
ללכת נגד רצונו ,זה לא יעזור .אם לא נהיה על המסלול הנכון ,הוא יביא אותנו אליו .זה יכול להיות בדרך טובה ,כמו
שאמר לבלעם שלא ילך עם האנשים לקלל את ישראל .זה יכול להיות בדרך פחות טובה אם אנו ממשיכים בדרכנו
המקולקלת ,כמו המלאך שהסיט את האתון מהדרך .אבל לפעמים ,לא עלינו ,זה יכול לבוא בצורה של ייסורים כמו
 24,000איש שמתו במגפה .נוסחת הפלא היא לגרום לעם ישראל לחטוא כך שהשם ירצה להביא למותם ,ואז לא צריך
כל מאמץ גשמי נוסף.
כולנו פוחדים מאומות העולם השולטות .כולנו נרתעים ממלחמות .אנו עושים הכל בשביל הסכמי שלום עם רוצחים
ומחבלים .כל פסיעה בארץ שלנו מלווה באישור של בכירים מאומות העולם ,מתוך רצון להתחנף ולעשות להם נחת כך
שיעזרו לנו .אבל כל הדברים הללו הם קשקוש .משום שהפרשה מלמדת אותנו שאף אחד לא יכול לגעת בעם ישראל
מבלי שהשם ירצה בכך .מה שבאמת עלול להביא למפלה לישראל זה הזנות והחטאים .אדם שסוטה מדרך האמת עלול
בקלות להביא למפלה .מצד שני הליכה בדרכי השם תביא לנו את הנצחון מול אומות העולם .זהו הפתרון למחבלים
ולפיגועים ,הפתרון לכל הצרות של עם ישראל .וגם הפתרון לצרות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו .הרי הקדוש ברוך
הוא לבדו שולט ,וכל השאר מסביב הם כמו בובות על חוט מבחינתנו .אז למה לבזבז את הזמן במלחמות עם בובה? למה
לכעוס על בובה שמרגיזה אותנו? למה לפחד מבובות? במקום זה אפשר לשמור על יחסים טובים עם המקור ששולט על
כל זה ,ולקבל את הברכות של בלעם וכל שאר השונאים שלנו אפילו שהם מאוד רוצים לקלל ,פשוט כי כך השם החליט.
נשתדל לעשות רצונו בכדי שיעשה רצוננו..
שבת שלום!
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שו"ת בהלכה

נכתב ע"י מו"ר הרה"ג הרב יוסף אביטל שליט"א
מו"צ דק"ק אופקים
א .אישה שהדליקה נרות שבת ונזכרה שלא התפללה
מנחה כיצד עליה לנהוג?
תתפלל מנחה{ .אע"פ שבודאי צריכה האישה בע"ש
להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות שבת שלא יראה הדבר
כסתירה שמצד אחד היא מקבלת שבת ומצד שני היא
מתפללת מנחה של יום חול ,אמנם בדיעבד שכבר הדליקה
נרות שבת וקיבלה עליה את השבת יכולה להתפלל מנחה,
כיון שסוף סוף יום הוא .ואע"פ שאם התפלל ערבית של
שבת או אפילו רק ענה ברכו של תפילת ערבית של שבת
אומרים אנחנו שקיבל עליו את השבת ואם נזכר שאינו
התפלל מנחה אינו יכול להתפלל מנחה אלא צריך להתפלל
ערבית שתיים ,שם שונה הדבר כיון שקיבל קבלת שבת
בציבור אבל בקיבל שבת ביחיד ונזכר שלא התפלל מנחה
יכול להתפלל מנחה ,וה"ה לאישה שהדליקה נרות שבת
כיון דהוי קבלה ביחיד.
ב .אישה שאינה רואה האם יכולה להדליק נרות שבת?
אישה סומא יכולה להדליק נרות שבת בברכה ,אמנם אם
יש לה בעל פיקח עדיף שהוא ידליק נרות שבת{ .והטעם
הוא שאע"פ שהיא לא רואה אמנם יש בהדלקת הנרות
שלה כבוד השבת ,וכן היא נהנית מזה כמו שפסק השו"ע
בסי' סט ס'ב שסומא יכול לברך יוצר המאורות אע"פ שלא
ראה מאורות מימיו ומבואר בגמ' במס' מגילה הטעם א"ר
יוסי מעשה בא לידי פעם הייתי מהלך בדרךבאישון לילה
ואפילה וראיתי סומא מהלך בדרך ואבוקה בידו אמרתי
לו בני אבוקה זו למה לך אמר לי כל זמן שאבוקה בידי
בנ"א רואים אותי ומצילים אותי מן הקוצים.
ג .זוג שמתארח בשבת היכן האישה האורחת תדליק את
נרות השבת?
אם יש לזוג המתארח חדר מיוחד לשינה תדליק במקום
השינה ובתנאי שישארו הנרות דולקים עד השינה אבל
אם אין להם חדר מיוחד לשינה בשבילם לבד ,תדליק
במקום שאוכלים בלי ברכה ותשמע ברכה מבעלת הבית.
וכן זוג שמתארח בבית מלון על האישה להדליק בחדר
שישנים ושהנרות ידלקו עד השינה ,ואם אוסרים עליהם
להדליק נרות בחדרים תשתדל להדליק בחדר אוכל
ראשונה ואז תוכל להדליק בברכה אבל אם כבר הדליקו
בחדר האוכל תדליק בלי ברכה .וה"ה אצל בן נשוי או בת
נשואה המתארחים אצל הוריהם{ .אמנם לדעת האו"ל
לא מספיק שיהיה להם חדר מיוחד לשינה אלא חדר שאין
אחרים משתמשים בו כלל אפי' לקחת חפצים מהארונות,
ורק אז תדליק בברכה}.
ד .בנות רווקות האם צריכות להדליק נרות שבת?
לא .ואין צריך להחמיר בזה וכן נוהגים .ומ"מ אם יש
ברצונן להדליק נרות שבת בחדריהן אסור להם לברך
על הדלקת הנרות אלא ישמעו הברכה מפי האם בעת
שמדליקה בחדר האוכל ויענו אמן ואז ידליקו בחדריהן
בלי ברכה.
ה .בחורים הנמצאים בישיבה וכן בנות הנמצאות
בפנימיה האם ידליקו נרות שבת?
בחורים הנמצאים בישיבות ויש להם חדר נפרד שכל אחד
יש בו שניים או שלושה בחורים אע"פ שמדליקים מטעם
הישיבה בחדר האוכל חובה על הבחורים שיש להם חדר
נפרד להדליק נרות שבת בברכה ,ואחד מהם יברך וידליק
ויכוין לפטור את חבריו וכן הם יתכוונו לצאת ידי חובה
בהדלקתו{ .ובספר או"ל כתב שבחור ישיבה שגר בארץ
ומדליקים בביתו נרות שבת אם מגיע אור לחדרו בישיבה
אינו צריך להדליק נרות שבת בחדרו ,אבל אם חדרו
חשוך ולא מגיע אור כלל ידליק נרות שבת בברכה .ובחור
שהוריו גרים בחו"ל ידליק בברכה אמנם אם החדר שיושן
בו נמצא באותו בניין שנמצא חדר האוכל ,עדיף להדליק
בחדר האוכל .ואם הם כמה בחורים שגרים בחו"ל כל
אחד צריך להדליק בפני עצמו אבל רק אחד מהם מברך}.

שבת שלום.

ממעינות הפרשה
על יסוד הנאמר במשלי "שם רשעים ירקב"
הורו חז"ל ,שאל לו לאדם לקרוא לבנו שם
של אדם רשע .זאת ,כדי שלא להנציח שם של
רשע .לאור זאת מתעוררת תמיהה גדולה על
פרשתנו ,שנקראת על שמו של בלק הרשע.
אכן ,גם פרשת קורח קרויה על שם חוטא ,אך
אי-אפשר כלל להשוות בין קורח היהודי ,שבניו
חזרו בתשובה (ככתוב" :בני קורח לא מתו"),
ושבסופו של דבר אף הוא חזר בתשובה ,לבין
בלק ,שהיה גוי רשע ,שונא ישראל "יותר מכל
שונאים" (כדברי המדרש) .איך ייתכן אפוא
שפרשה שלמה בתורה נקראת על שמו של
רשע זה?!
בלק מסמל כריתה וניתוק מהקדושה .השם
בלק הוא מלשון "בולקה" ,שמשמעותו כריתה
ומוות .ומצד שני ,השל"ה אומר ,שבלק היה
חכם גדול (יותר מבלעם) וידע את שלשלת
היחס של מלכות ישראל" ,שהוא מלכות בית-
דוד ומשיח ,וידע כי זה העצום יבוא ממנו".
ואכן ,רות המואבייה ,שממנה יצא דוד המלך
ושמזרעה יהיה המשיח ,הייתה מצאצאיו של
בלק!
מתוך כך נראה ,שבלק מציין סוג מיוחד של
אור הקדושה  -קדושה שנובעת מהפיכת הרע
לטוב והמר למתוק .בראשיתו היה בלק ניגודה
של הקדושה וסימל את הכריתה והניתוק
ממנה ,אבל בסופו של דבר יצאה דווקא ממנו
הקדושה העליונה ביותר  -דוד המלך ומשיח-
צדקנו.
עבודת ה' מתחלקת לשני סוגים :עשיית טוב,
והפיכת הרע לטוב .לימוד התורה וקיום המצוות
 הם עשיית טוב בטהרתו .אך כאשר יהודינלחם עם הרע ,עד שהוא הופך אותו לטוב -
זהו סוג שני בעבודת-ה' ,שיש ממנו נחת-רוח
רבה למעלה.
כזאת היא ,למשל ,עבודת התשובה ,שהופכת
זדונות לזכויות ושמרוממת את בעל-התשובה
לדרגה כה עליונה ,שאפילו צדיקים גמורים
אינם יכולים לעמוד שם.
לסוג זה של עבודת ה' רומזת התורה כאשר
היא קוראת פרשה בתורה על שמו של בלק.
בלק של התורה אינו זה הרשע ,אלא בלק
שנתברר וניתקן ,עד שממנו יוצאת מלכות דוד
ומלכות המשיח .בלק מסמל אפוא את הפיכת
הרע לטוב ,עד לשיא הטוב.
לא להתעצב
בכך גם טמונה הוראה לכל יהודי :לפעמים,
כשיהודי עושה חשבון-נפש בדבר מצבו האישי
ומוצא שלא התנהג כראוי לבנו יחידו של
הקב"ה ,עלול הוא להיתפס לעצבות ולייאוש.
אומרת לו התורה :אפשר להתגבר על הרע
ואפילו להפוך אותו לקדושה ,עד לתכלית
הקדושה.
וכך ,גם כאשר רואים יהודי שני ,שבמבט
ראשון הוא נראה כמי שנכרת ונותק חלילה
מהקב"ה ,צריך לדעת שהכוונה בזה היא,
שיתהפך לטוב ,עד שיגלה את ניצוץ משיח
הקיים בו ,ויקרב בכך את ביאת משיח-צדקנו
והגאולה האמיתית והשלמה.

פינת התשב"ר

דקה של זוגיות

נכתב ע”י הבחור חיים חזיזה נ”י
לע"נ מאיר חזיזה בר תמו ז”ל | לע”נ תמו בת זוהרה ז”ל | לע”נ הרב
מרדכי אליהו זצ”ל ולע"נ מרן הרה"ג ישכר מאיר בר לאה זצ"ל | לזכות:
יפעת בת -בת שבע ,אייל ושמחה אסולין לזרע בר קיימא לרפואת משה
חיים בן מזל.בקרוב ממש

במדרש רבה אמרו:
אמר רבי איבו תחשכנה עיניהם של רשעים לראות לפי
שמראית עיניהם של רשעים מורידות אותם לגיהנום,
הדא הוא דכתיב" ,ויראו בני האלוהים את בנות
האדם" "וירא חם אבי כנען" "וירא בלק בן ציפור"
"וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל" "וירא
המן כי אין מרדכי כורע ומשתחווה לו".
אבל מראות עיניהם של צדיקים תואר ,לפי שמראות
עיניהם של צדיקים מעלה אותם למעלה העליונה,
הדא הוא דכתיב" :וישא עיניו וירא והנה שלושה
אנשים" "וירא והנה איל" "וירא והנה באר בשדה"
"וירא והנה הסנה" "וירא פנחס" .לפיכך שמחים
במראית עיניהם שנאמר יראו ישרים וישמחו.

" מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל "
כאשר בלעם רואה את שבטי ישראל הוא משבח את
בתיהם של ישראל
בתים מיוחדים ,השבח הוא על הפרטיות של כל בית
בישראל  ,כל בית הו בית פרטי אבל למעשה בכל
בית יש את כלל ישראל ,מצד שני כל בית אינו מקנא
בבית של משהו אחר  ,ואינו מביט לבית של משהו
אחר כמו שאומר רש"י " :על שראה פתחיהם שאינם
מכוונים זה מול זה "
ולכן לעולם אל תחשוב/י שלשכן שלך יש יותר שלום
בית משלך לעולם לא לחשוב שהדשא של השכן
יותר ירוק ,מהניסיון המקצועי שלי לכל אחד יש את
החבילה שלו ואם כן התעסק בבית שלך שפר את
חייך את הזוגיות שלכם  ,שיהיה לך תמיד עין טובה
לאשתך עין טובה לבעלך ועין אחת סתומה (כביכול
כמו של בלעם ) לא לחטט בחיים של אחרים .
אם אתם רוצים לחקות זוגיות בלעם נתן כבר את
הדרך "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו "
פרשו המפרשים "ראש צורים  ,חזקים כצור  ,אלו
האבות הקדושים זאת הכתובת שם אנו צריכים
להיות עסוקים מהם צריך ללמוד כדי להגיע לשלמות
הזוגית כמו שנאמר על יצחק:
"ויביאה יצחק האוהלה שרה אימו וייקח את רבקה
ותהי לו לאישה ויאהבה "
נכתב ע"י גדי ממו-מנחה נישואין טל 052-3659954

קינוחים לשבת
פינת הסגולות

פינת הרפואות
כאבי בטן

עין רעה

נגד כאבי בטן אפשר לקחת לימון מיובש,
לחתוך אותו לשניים ולהניח בכוס של
מים רותחים .למי שחמוץ לו מדי –
אפשר להוסיף סוכר .אחרי רבע שעה
נוצר תה לימון מצוין שמרגיע את הבטן

פינת הידיעות

סגולה לקחת שום ויש בכוחו
למנוע עין רעה" ,שום" גימטריא
כמניין "נוצר" 346-

הידעת שגם בכתיב מלא יש לכתוב
"לעתים" ולא "לעיתים"?
הכלל הוא שהאות י' לא תופיע במי־
לים שבצורת היסוד שלהם אין תנועת
,i
ולכן יש לכתוב :לבי (לב) ,אתך (את),
עתים (עת);

פינת השמות

רפאל
אדם שכולו מיסוד האויר ,בעל תפיסה חד
ומהיר כברק ,חברותי וחכם ,בעל נתינה
גבוהה ,פתוח לכולם ובעל דעות משלו,
צריך לעשות לעצמו יציבות ,בעל כושר
דיבור והבחנה ,יכולת להפשיט דברים
ולהעבירם לאחר ,אוהב לקבל ולתת עצות,
הוא חד בלשונו ולומר את האמת לאנ־
שים-דבר שעלול לפגוע בו עלול להימשך
לדין ביקורת ותוקפנות.

העלון מוקדש לרפואת:
אסתר בת סימי אטיאס,
מרדכי חיים בן מרים אסייג,
עליה בת אסתר,

רפאל בן עישה אלמליח,
חנה בת שמחה אלמליח,
זוהרה יפרח בת חסיבה.

רבקה ברכה בת אסתר,
אברהם בן שמחה,

מעשים והנהגות
של אבינו מורנו זצ"ל
נכתב ע"י בנו אליהו חורי הי"ו

" הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב
עד יאכל טרף ודם חללים ישתה" (פ' כ"ג פסוק
כ"ד)
ופירש רש"י "כשהן עומדין משנתן שחרית.
הן מתגברים כלביא וכארי.לחטוף את המצוות
.ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין".
פרק מאלף בפני עצמו היה ענין השכמת הבוקר
של אבינו זצוק"ל.
חביבות מיוחדת היתה לו להשלים מנינים
במקומות בהם היה המנין מצומצם והיה
מתאמץ בעבור זה מאד מאד .וכמו שסיפר אחד
מידידיו בימי השבעה שתקופה ארוכה היה
מגיע להעירו בשעת בוקר מוקדמת ובמיוחד היו
דברים אמורים בימי הסליחות שהיה משכים

קום עם חשיכה והעיד אותו איש שמעולם
לא החסיר יום אחד מלהגיע !! ויש לציין
שלילותיו של אבא זצ"ל היו מלאים בפעילות
ולא היה הוא מן היושנים מוקדם בלשון
המעטה..
בשבת האחרונה לחיו היה צריך להשכים קום
כדי להקים משפחה מאבילותם התעורר משנתו
בשלש לפנות בוקר וכדי לא לשקוע בשנית
בשינה עבר לישון על הספה בסלון כדי חלילה
לא להירדם..
כל חיו היה נדיר לראותו מתפלל ביחידות למרות
קשיים בריאותים שעברו עליו לא עשה לעצמו
הנחות מעולם בעניני עבודת ה'.
תמיד היה מן המשכימים תפילתו היתה בנחת
כמונה מעות ובעת תפילת הלחש היה עוצם את
עיניו ומעתיר בתחנונים.

לזיכוי הרבים
• בכל יום ראשון מתקיים שיעור לנשים בבית
משפחת אביטן .ברחוב קיבוץ גלויות  653מול ביה"ס
דרכי נועם .בשעה  20:45מפי הרה"ג
הרב שמואל סרויה שליט"א.
השיעור מוקדש לע"נ הרב מרדכי חורי בן ביה זצ"ל.
לפרטים נוספים בפל  050-5855530חיה.
• בכל יום ראשון מתקיים שיעור של הרה"ג
הרב דוד אפללו שליט"א בבית משפחת מויאל בר"ח
רש"י  15\9בשעה  .19:45תפילת ערבית בסיום השיעור.
לפרטים בפל  052-4505330דודו.
• בכל יום חמישי מתקיים שיעור של
הרה"ג הרב דוד אפללו שליט"א לגברים בענייני טהרת
המשפחה בבית הכנסת אהבת שלום בשעה .21:45
לפרטים בפל  052-2713168אליהו.

יה"ר שנזכה ללמוד מדרכיו והנהגותיו

הקץ לשאלות..
בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור הספר החדש

"פרשת דרכים"

העוסק בעינייני השקפה ,דת ,ומדינה.
של הרב שמעון עמר שליט"א מרצה בכיר
בערכים ומח"ס "מבוא לנפש" ו"עולמות
נסתרים"
ונלווה אליו הקונטרס המיוחד עם לקט נבחר
מדרשותיו של הרה"צ ר' מרדכי חורי זצוק"ל
ניתן להשיג אצל המחבר בטל 050-4122746

ניתן להקדיש את העלון לרפואה /להצלחה /ולע"נ ולכל מטרה.
לפנות לישראל בפל { 054-8393293ניתן להשאיר הודעה קולית} או במייל otzarhachaim@gmail.com

עלון אוצר החיים מוקדש להצלחה ולעילוי נשמת:
להצלחת:
משפחת כהן .חנניה ,ישראל ,ורפי
וב"ב יזכו לפרנסה טובה ובריאות
איתנה.
עודד אבגי ,ברכה והצלחה בכל.
תומר טולידנו ,בכל אשר יפנה
ישכיל ויצליח.
בטי יפרח ומשפחתה הי"ו
משפחת תפילין הי"ו

לע"נ:

שוהם רפאל בן אסתר יעקב
רפאל אשר בן יסמינה פיניש
מגסי בן זקנה בוכריס
טובה בת איז'ה מויאל
דדה בת אסתר עטייה
חממה יונה בת שמחה
קשמה בת שבע זליכה
ניסים בן חנה אזולאי
ניסים בן חסיבה,
ז'יז בן חסיבה
יוסף בן חדרה,
סעדי בן תקוה

ניתן לקבל את העלון גם בדואר אלקטרוני נא לפנות למערכת אוצר החיים

אליהו בן רחל סגרון,
רפאל מנחם בר עליה ויצמן ,
תקוה בת עזיזה
אבי בן מניה,
ברוך בר אסתר פרץ,
מאיר בן תמו יפרח,
יהושוע שוקי בן זוהרה,
סאלי חיה בת תמר,
הרב אברהם אנקונינה בן סעודה
ושלמה,
זוהרה דהן בת תמו,
שמוניר סמיון בן סוהיר,
חיים ישראל בן מרסל.
בכתובת otzarhachaim@ gmail.com

מוקדש לע”נ הסבתא בביה (זולי) חורי בת כמשנה ע”ה /ולע”נ קונפיטה חדד בת מזל ע”ה תנצב”ה

