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ברכת מזל - טוב
לידידנו היקר ר' דוד חג'בי הי"ו ורעייתו שתחי' 

לרגל נישואי הבן אסף הי"ו 
יה"ר שתרוו ממנו נחת ומכל יוצאי חלציכם, 

ויזכו הזוג לבנות בית נאמן בישראל
בחיי כל המשפחות.

מערכת "אוצר החיים"

אזכרת החודש
במלאת 30 יום לפטירתו של 

בעלי, אבינו, אהובנו, היקר באדם
אברהם אבוקסיס ז"ל

בר דינה
תתקיים האזכרה ביום רביעי 

ל' סיון 12\6\20 
בבית הכנסת "בית מנחם" שכונת 

מישור הגפן.
בשעה 19:00 תפילת מנחה, 
לאחמ"כ דרשות מפי רבנים, 
תפילת ערבית, וסעודת מצוה 

במקום.

השבת פרשת שלח יתקיימו 
תפילות מנחה וערבית של כניסת 

השבת ויציאת השבת בבית 
המנוח ברחוב הבציר 16.

ביום שבת בשעה 17:00 - קריאת 
תהילים ודרש בבית המנוח. 

ובשעה 18:00 תפילת מנחה בבית 
הכנסת "בית מנחם".
מוקירי זכרו מוזמנים

המשפחה.



להתפלל לרפואת:
ציפורה בת חתון,

חננאל חנן בן אורלי,
אסתר בת סימי אטיאס,

מרדכי חיים בן מרים אסייג,
אליהו פרץ בן פרטונה מזל,

יגאל בן עמרם חיון,
עליה בת אסתר,

זוהרה יפרח בת חסיבה. 
רבקה ברכה בת אסתר,

אברהם בן שמחה,
אדל בת סוליקה.

א. האם סעודה רביעית חובה בפת?
מצוה לסעוד סעודה רביעית בפת ונקראת סעודת 
"מלוה מלכה", ואם א"א לו בשום אופן לאכול פת 
יש לקיימה בעוגות או פירות. ואף הנשים חייבות 
להם  שתהיה  סגולה  בה  ויש  רביעית  בסעודה 
לידה קלה. וזמנה נמשך כל ליל מוצאי שבת וטוב 
מתחילת  שעות  ארבע  תוך  לקיימה  לכתחילה 

הלילה.
במוצ"ש  תה  כוס  לשתות  הנוהגים  ישנם  ב. 

אחר ההבדלה האם יש מקור לזה?
אמרו חז"ל במסכת שבת קיט: חמין במוצאי שבת 
ולהתרחץ  חמים  מים  לשתות  פירוש  מלוגמא, 
הרפואה?  ומהי  לאדם,  רפואה  זה  חמים  במים 
ושמח.  שש  תמיד  ויהיה  עצבות  לו  תהיה  שלא 
ורמז לדבר 'הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם' 

מחבש ר"ת חמין במוצאי שבת מלוגמא. 
ג. האם מותר להוציא לחם מההקפאה בשבת 

כדי שיהיה מוכן למוצ"ש?
מותר. }לכאורה היה צריך לאסור הדבר מצד מכין 
משבת לחול, אמנם בספר חזון עובדיה ח"ב עמ' 
תמז' פסק שדבר זה מותר א. משום שהוא לצורך 
מצוה. ב. כיון שאינו אלא מטלטל המאכל ממקום 

למקום. ג. כיון שההפשרה נעשית מאליה{.

בשבת  שלישית  סעודה  לאכול  התחיל  ד. 
וסיים במוצ"ש ואכל כזית לאחר צאת הכוכבים 
ידי  יצא  האם  רביעית  לסעודה  גם  בזה  וכיון 

חובה של סעודה רביעית?
נוספת  סעודה  לעשות  במוצ"ש  צריך  לכתחילה 
לצורך סעודה רביעית, אמנם אם קשה לו לאכול 
שוב במוצ"ש יוצא בדיעבד במה שאכל אחר צאת 

הכוכבים.
ה. מי שלא קיים סעודה רביעית ונרדם לשעה 
שעתיים וקם האם יקיים מצות סעודה רביעית?
שיתעורר  בין  רביעית  סעודה  מצות  לקיים  יכול 
חצות,  אחר  שיתעורר  ובין  הלילה  חצות  קודם 
ולדעת האו"ל אם התעורר לאחר חצות הלילה לא 
יאכל סעודה רביעית. }בזוהר החמיר מאוד שכל 
שיישן שינת קבע בלילה אסור לו לאכול עד אחר 
תענית  במסכת  בגמ'  אמנם  שחרית.  שיתפלל 
יב. כתוב במפורש שמותר לאכול שיקום משינתו 
אם הוא קודם עמוד השחר, וכן פסק השו"ע סימן 
חולקת  הכלל שכשהגמרא  לפי  ב'  סעיף  תקס'ד 
שראוי  אף  לכן  הגמ'  כמו  פוסקים  הזוהר  על 
להחמיר כדברי הזוהר אמנם במקום שיש מצוה 

לא נחמיר.
שבת שלום.

אנשי- היו  לארץ-ישראל  משה  ששלח  המרגלים 
שהתנגדותם  מכאן  בני-ישראל".  "ראשי  מעלה, 
הרוחנית  מדרגתם  דווקא  נבעה  לארץ  להיכנס 
העליונה. ואכן, מוסבר בתורת החסידות, שהמרגלים 
ניסו למנוע את הכניסה לארץ משום שרצו להישאר 
בני- שחיו  כפי  התורה,  לימוד  של  הרוחני  בעולם 

ישראל במדבר, ולא לרדת לעולם המעשה של קיום 
המצוות המעשיות בארץ-ישראל.

שאנשי- ייתכן  איך  ביאור:  דורש  עצמו  זה  דבר  אך 
מעלה, ראשי השבטים, יטעו בעניין כה יסודי ולא יבינו 
את גודל חשיבותו של מעשה המצוות; והלוא התורה 

כולה מדברת על חשיבות קיום המצוות?!
עלינו לומר, שהמרגלים אכן ידעו והבינו שאי-אפשר 
להסתפק בלימוד תורה ושיש הכרח לקיים את המצוות 
המעשיות, אך לשיטתם היה אפשר להסתפק בקיום 
מוכרחים  לא  במדבר.  בני-ישראל  שקיימו  המצוות 
להיכנס לארץ-ישראל ולעסוק בחיי החולין, כדי לקיים 
את כל המצוות הקשורות בחיים הארציים הרגילים; די 

במצוות שמקיימים בתנאי המדבר - כך טענו.
בדרגתם  שלמים  היו  שהמרגלים  נראה  לכאורה 
ורק השלב של  התורה,  לימוד  וברובד של  הרוחנית 
האמת  אצלם.  השלמות  בתכלית  היה  לא  המעשה 
התורה  לימוד  שגם  מוכיח  במעשה  שהחיסרון  היא, 
שלהם לא היה מושלם, שהרי "לא המדרש עיקר אלא 

המעשה".
יש  הלימוד,  של  עיקרו  הוא  שהמעשה  זה,  בעיקרון 
'אבן- הוא  שהמעשה  הוא,  הראשון  אופנים.  שלושה 

הבוחן' שהלימוד הוא אכן לימוד ראוי לשמו. בעולם 
וכאשר  ולכאן,  לכאן  סברות  להיות  יכולות  השכל 
מעיד  הדבר  בפועל,  ההלכה  את  תואם  הלימוד 

שהלימוד אמיתי.
אופן שני - השלמות של הלימוד היא כאשר "תלמוד 
בשכל  עוסק  האדם  עוד  כל  מעשה".  לידי  מביא 
אם  לבדוק  מדי  יותר  יתאמץ  שלא  ייתכן  תאורטי, 
סברותיו אמיתיות ונכונות בתכלית; אולם כשהוא יודע 
דברים  נחתכים  הללו  השכליות  המסקנות  שעל-פי 
הנוגעים למעשה בפועל, הוא מתעמק יותר בלימוד 
ואמיתיים  נכונים  שרעיונותיו  לבחון  יותר  ומקפיד 

לחלוטין.
עצמו  ה"תלמוד"   - ביותר  והנעלה  השלישי  האופן 
עמוק  חודר  השכלי  הרעיון  מעשה".  לידי  "מביא 
מתבטא  שהוא  עד  האדם,  של  בפנימיותו  כל-כך 
הרמב"ם:  דברי  בדוגמת  המעשית.  בהתנהגותו  גם 
"כשם שהחכם ניכר בחכמתו… כך צריך שיהיה ניכר 
פירושה,  אמיתית  חכמה  וכו'".  במאכלו  במעשיו, 
שהיא מתעצמת עם האדם עד שהיא באה לידי ביטוי 

בכל פרט של חייו.
עמדו  הם  המרגלים.  של  חסרונם  טמון  זו  בנקודה 
שלהם  התורה  לימוד  אבל  גבוהה,  רוחנית  בדרגה 
היה  לו  מעשה.  לידי  ירד  ולא  הרוחני  בעולם  נשאר 
לימודם עומד בדרגה העליונה והאמיתית, היו מבינים 
את  מחייבת  התורה  לימוד  של  השלמות  שדווקא 
בחיי  תתבטא  שהתורה  כדי  לארץ-ישראל,  הכניסה 

המעשה ובקיום המצוות המעשיות בארץ-ישראל.



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

העלון מוקדש להצלחת:
המחלקים היקרים והאהובים:

אביאל נחום, רועי מור יוסף, משה 
סויסה, ר' אליהו סויסה, אבי חטואל, 

אבנר חדד, אביחי פיניש. שיזכו 
לברכה גדולה הצלחה והרווחה ובכל 

אשר יפנו ישכילו ויצליחו.

משפחת כהן: חנניה, ישראל, ורפי 
וב"ב לפרנסה טובה ובריאות איתנה.

עודד אבגי, ברכה והצלחה בכל.
 תומר טולידנו, בכל אשר יפנה ישכיל 

ויצליח. 
משה בן בת שבע לישועה מהירה.

בטי יפרח ומשפחתה הי"ו 
ירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.

משפחת תפילין הי"ו
לפרנסה טובה ושמחה תמידית.
משפחת יעקב }מושב פטיש{

שיזכו לבריאות, פרנסה, ונחמה 
שלימה ואמיתית.

הרה"צ ר' מרדכי אליהו זצוק"ל
הפעמים  באחת  עובדיה:  יהודה  הרב  מספר 
אינה  אשתי  הבעל:  אמר  במריבה.  זוג  לרב  באו 
כבר  לבית  דואגת  אינה  מכבסת,  אינה  מבשלת, 
עוזרת  אינני  האשה: אמת.  כמה שבועות. אמרה 
בבית ואינני מתכוון לשנות את המצב. ומה קרה? 
אמו של בעלי מתארחת אצלנו בכל שבת. בשעת 
ולא עלי.  שירת 'אשת חיל' מצביע בעלי על אמו 
אם אינני אשת חיל עבורו אפסיק לעזור במלאכת 

הבית. 
אמר הבעל: אשתי אשה טובה, אך רק אימי היא 

אשת חיל!
וביקש  הצדדים  את  אליהו  מרדכי  הרב  שמע 
מהאשה לצאת החוצה. קרא אליו את הבעל ואמר 
'אשת  שר  כשאתה  אשתך  על  תצביע  מהיום  לו: 
על  הבעל  על אמא שלך. שמח  תכוון  ובלב  חיל' 

העצה הטובה. קראו את האשה פנימה. 
יצביע עלייך  אמר לה הרב: תראי שמהיום בעלך 
בשעת שירת 'אשת חיל'. לא ידעה האשה שבעלה 
ושמחה.  עליה  שמצביע  בשעה  אמו  על  מכוון 
אשתו  וחזרה  המריבה  שנפתרה  הבעל  גם  שמח 

למלאכת הבית.
מרדכי  לרב  לבדו  הבעל  הגיע  זמן  כמה  לאחר 

הבעל:  אמר  קורה?  מה  נו,  הרב:  שאלו  אליהו. 
תשמע, מאז שאני מצביע על אשתי ב'אשת חיל' 
פי  והכל  מבשלת,  עוזרת,  מכבסת,  מנקה,  היא 
עשר ממה שהיתה עושה בעבר. רציתי לשאול את 
הרב האם מותר לי לא רק להצביע עליה בשעת 

שירת 'אשת חיל' אלא גם לכוון עליה...

הפעמים  באחת  אדרי:  אריאל  אליהו  הרב  מספר 
עמדתי ליד הרב אליהו בעת שהיה מברך אנשים. 
הגיע תורה של בחורה רווקה לבקש ברכה. בירך 
וכו'' עם כל  'מי שבירך  אותה הרב מרדכי אליהו 
הברכות שתזכה להתחתן. שמעה האשה ואמרה: 
יברך אותי הרב שאתחתן עם רב. שוב חזר הרב 
אליהו על ברכתו בתוספת ברכות שתזכה שהחתן 
הרב  אותי  יברך  ואמרה:  האשה  רב. שמעה  יהיה 
גדול. הרב  שאתחתן עם רב שיהיה תלמיד חכם 
אליהו לא כעס ולא זירז אותה ללכת אלא בסבלנות 
נענה לבקשה וחזר שוב על הברכה. אך האשה לא 
רב  אותי הרב שאתחתן עם  יברך  ובקשה:  הלכה 

שיהיה תלמיד חכם גדול כמו רבי עקיבא!
חייך הרב מרדכי אליהו וענה לה: כשתהיי את כמו 

רחל, אברך אותך בחתן כרבי עקיבא...

המשך - מדוע יש כל כך הרבה רוקים בעם ישראל 

בשבוע שעבר נתנו התייחסות לנושא זה ,הנושא הוא 
שבועות  ממספר  רואים  אנו  שכבר  כפי  מורכב  די 
ברצוני  ובראשונה  בראש   , כך  על  כותבים  שאנו 
לחזור ולומר כי לצערי הדבר הזה אינו פוסח על אף 
ציבור מעם ישראל , ולכן בין היתר זה מראה כי יש 
  ! פתרון  לה  לתת  שצריך  לאומית  בעיה  ממש  כאן 
אבל יחד עם זאת כדי לקרב את יום הגאולה הפרטית 
לפני שבאים  צריך   , סוף  סוף  החופה  תחת  ולהיכנס 
להכיר או אפילו יותר מאשר להכיר עוד ועוד ולומר 
צורך  יש   , המיועדת  היא  בתור  הבאה  כי  לעצמך 
לדבר לחפש כיצד לבחור נכון  זאת  וגם ללמוד מה 

אני יכול לעשות כדי לעזור לעצמי .
חרדה מפני נישואין :

הזמן  יותר  שעובר  ככל  שלי  המקצועי  מהניסיון 
התמונה שעולה אל מול פני היא שהבעיה של הכמות 
העצומה של רוקים בישראל הוא הפחד מפני נישואין 
, זה יכול להתבטא בהרבה צורות זה לא מתאים לי 
זה לא נראה לי , היא לא נאה הוא לא כך וכו' , אני 
לא חושב מצד שני שצריך להתחתן עם משהו  שהוא 
כל  את  שמאפיין  שמה  רואה  אתה  אם  אבל  דוחה 
נעימה  לא  תחושה  אותה  של  הצפה  זאת  הפגישות 

עצבות  של  פנימית  נעימות  חוסר  של  מחנק  של  
דע לך קודם כל זה נורמלי אתה לא נחשב כלא שפוי 
חתונה היא החלטה כבדת משקל , אבל יחד עם זאת 
, בצורה של  אם קשה צריך לדעת איך לפתור זאת 

שמחה , ולהאמין שבעזרת ה גם אתה מסוגל .
המלצה :

את  שמאפיין  שמה  רואים  אם   - המפגשים  הארכת 
עצמך ואת החרדה זה לחתוך מהר את הקשר ולהיות 
כביכול תכליתי , דע לך כי יתכן שזה נובע מפחד ולא 
מלהיות תכליתי . ולכן אם נפגשים ורואים שיש כאן 
סיכוי שמדובר על אישיות ערכית נראה  מתאים אבל 
לא כל כך , וצריך קצת יותר זמן ,הפתרון הוא למשוך 
קצת יותר לא מיד לומר לא אלא למשוך קצת יותר 
ולנסות עוד קצת , מעשה כזה עוזר ללמד את עצמך 

שאפשר להתגבר מתוך הרגל הפחד עובר .
אני חושב שיש פתרונות נוספים צריך לדעת להתמקד 
בעיקר להעצים את החיובי והתכונות הטובות של מה 
פחדים  על  להתגבר  עוזר  זה  מתאים  יותר  שנראה 
גם  היום אפשרות  שיש  לדעת  צריך  זאת  עם  יחד   ,
לפנות ליעוץ  מקצועי שיש אנשי מקצוע טובים מאוד 
שיכולים לעזור להתגבר על פחדים , יש הרבה מאוד 
היום  ה'  וברוך  יעוץ  עברו  בכך  שהתקשו  אנשים 

נשואים באושר .



עּות- ֹלא ִלְלֹמד מּוָסר ָהִרשְׁ
ים )יג, ב( ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ שְׁ

ת ִמְרָים ְלִפי  ִלים ְלָפָרשַׁ ת ְמַרגְּ ָרשַׁ ה ִנְסְמָכה פָּ ָלמָּ
ִעים ָאִחיָה ּוְרשָׁ ָרה בְּ בְּ דִּ ה שֶׁ ְקָתה ַעל ִעְסֵקי ִדבָּ לָּ שֶׁ

ֹדול ִנְלָמד  "י( ִעְנָין גָּ לּו ָראּו ְוֹלא ָלְקחּו מּוָסר )ָרשִׁ ַהלָּ
ֹלא  ִלים  ַהְמַרגְּ ל  עּוָתם שֶׁ ִרשְׁ ל  "י, כָּ ָהָרשִׁ ְבֵרי  ִמדִּ
א  לֹּ ָכְך שֶׁ א בְּ שֹׁון ָהַרע, ֶאלָּ ּבּור ַהלָּ ֶעֶצם דִּ ָהְיָתה בְּ
ְלשֹׁון  בִּ ְמֻדיָּק  ְוֶזה  ְרָים".  ִממִּ מּוָסר  ְוָלְמדּו  "ָראּו 
מּוָסר",  ָלְקחּו  ְוֹלא  ָראּו  לּו  ַהלָּ ִעים  "ּוְרשָׁ ְדָרשׁ  ַהמִּ
ִמְרָים  ַעל  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ַרק  ֹהוֵלְך  ִעים  ָהְרשָׁ ַהְינּו  דְּ
ָאָדם ָיֹכל ִלְמֹעד י ֶזה שֶׁ ָרה, כִּ בְּ ם ִהיא דִּ גַּ ַלְמֹרות שֶׁ

ה  ַיֲעשֶׂ ר  יק ֲאשֶׁ ֵאין ַצדִּ ל הּוא,  ְוַלְחֹטא, ָדָבר ְמֻקבָּ
ָאָדם ֹרוֶאה,  עּות ִהיא שֶׁ ֹטוב ְוֹלא ֶיֱחָטא, אּוָלם ָהִרשְׁ

ל ְלַעְצֹמו. ְוֹלא ֹלוֵמד מּוַסר ַהשְׂכֵּ

ָכל ָאָדם ְוָקא ְוֹלא בְּ "ָאִחיָה" דַּ בְּ
"י( ָאִחיָה )ָרשִׁ ָרה בְּ בְּ דִּ שֶׁ

ה  "ֹמשֶׁ בְּ ָרה  בְּ דִּ שֶׁ ָאנּו  ֹיוְדִעים  ֲהֵרי  אּור  בֵּ ְוָצִריְך 
"ָלשֹׁון  ָרה  בְּ דִּ שֶׁ ַתב  כָּ ֹלא  ַמּדּוַע  ְוֹעוד,  ָאִחיָה", 

ָאִחיָה"?  ָהַרע" ַמהּו "בְּ
ַאל  ָלנּו שֶׁ ישׁ  ְלַהְדגִּ ְדָרשׁ  ַהמִּ א  בָּ ְלָבֵאר שֶׁ ְוִנְרָאה 
ָהַרע"  "ָלשֹׁון  ָרִנית  בְּ דַּ ִמְרָים  ָהְיָתה  שֶׁ ְחשֹׁוב  תַּ
ֵסָאָתּה  ה  ישָׁ ֻהְגדְּ ה  ֹמשֶׁ ַעל  ָרה  בְּ דִּ שֶׁ ְוֵאיָמַתי 

ל,  ה ַעל ַהכָּ ְוֶנֶעְנשָׁ
ְוֹלא  ִלְפֵני  ֹלא  ם  שָׁ ְוָקא  דַּ ָאִחיָה"  "בְּ ָרה  בְּ דִּ א  ֶאלָּ
ִעם  ק  ְמַדְקדֵּ "ה  בָּ ַהקָּ שֶׁ ה,  ֶנֶעְנשָׁ ן  כֵּ ְוַעל  ַאֲחֵרי, 

חּוט ַהשְָּׂעָרה. יִקים כְּ ַצדִּ

otzarhachaim@gmail.com ן בדואר אלקטרוני, בשליחת פנייה  ניתן לקבל את העלו

ניתן להקדיש את העלון לרפואה/ להצלחה/ ולע"נ ולכל מטרה.

otzarhachaim@gmail.com לפנות לישראל בפל 054-8825655 }ניתן להשאיר הודעה קולית{ או במייל

מוקדש לע"נ:
חנה בת סעדה איבגי,

רפאל בן עישה אלמליח,
עזר רביבו בר תמו,

איז'ה סויסה בת עישה,
יואל אהרון בר סלמה,
שוהם בן אסתר יעקב,

אשר בן יסמינה פיניש,
מגסי בן זקנה בוכריס,
טובה בת איז'ה מויאל,
דדה בת אסתר עטייה,

חממה יונה בת שמחה, 
יוסף עזרן בר אסתר,

ציונה בת חביבה עזרן,
אליהו בן רחל סגרון,   

 תקוה בת עזיזה, 
אבי בן מניה,  

קשמה }בת שבע{ בת 
זליכה,

 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, 
ז'וז'ו בר עישה לבית עמר,
שמוניר סמיון בן סוהיר, 

חיים ישראל בן מרסל.
יצחק בר איז'ה סויסה.
משה בן שמחה אטיאס,
יעקב בר סוליקה רווח,
שמחה בת זוהרה רווח,
יוסף תפילין בן טאוס ,

שלמה בר סוליקה,

אונדריי בר אוטואל אילהבוז
עליזה ביטון בת פריחה,

רימונה בת חוה,
 נעימה תפילין בת סולטנה,
מרדכי בוקובזה בר כמיסה,

ר' מאיר מור יוסף 
בר חסיבה זצוק"ל,
קלודין שמחה 

בת מרסלה חדד.

ת.נ.צ.ב.ה.

בשבח והודיה להשי"ת 
הננו מתכבדים להזמין את הקהל הקדוש להשתתף בשמחת וחגיגת 

הכנסת ספר תורה
לע"נ ר' אברהם ביטון זצ"ל, ולע"נ ר' שלום ביטון זצ"ל, ולע"נ יעל ביטון ע"ה.

שתתקיים אי"ה ביום שני כח' בסיון תשע"ב }18.6.2012 למניינם{
בתוכנית:

18:00- התכנסות בביתה של האמא רוחמה ביטון תחי' רחוב אלנקווה 2\58 אופקים. 
תפילת מנחה וסיום כתיבת האותיות ותפירת היריעות.

19:45- יציאה לתהלוכה לבית הכנסת "שארית יעקב" רחוב שבזי אופקים.
20:00- תפילת ערבית חגיגית בבית הכנסת.

בהשתתפות:
המרא דאתרא הרה"ג עמרם אוחיון שליט"א

מו"צ הקהילה הספרדית הרה"ג יוסף אביטל שליט"א 
ועוד רבנים מכובדים

בברכת התורה 
הגב' רוחמה ביטון ומשפחת ביטון

בית הכנסת לעדת הבוכרים - שכונת מישור הגפן. 
מזמין את הציבור לתפילות מנחה וערבית בכל יום.

תפילת מנחה בשעה 18:45, לאחמ"כ דברי תורה ותפילת ערבית.
תושבי השכונה מוזמנים לחזק מניינים אלו.


