בס"ד

דף שבועי שיוצא לאור ע"י מוסדות "מאורות נתן"
לע"נ איש החסד

הגה"צ הרב נתן בוקובזה זצוק"ל זיע"א
יציאת השבת:

כניסת השבת:

י-ם / 17.30 :ת"א / 17.30 :חיפה  / 17.30 :באר שבע17.35 :

י-ם / 16.15 :ת"א / 16.30 :חיפה  / 16.20 :באר שבע16.30 :

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך( "...פרק יב' פס' א').
"לך לך" -התרחק מ"לך" ,שלא תהא כוונתך לעצמך.
(דברי אלימלך)

"וממולדתך " -התרחק מהתאות רעות שנולדת עמהם.
(תולדות יצחק)

"...שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה "

(פרק יז' פס' טו').

לא תקרא את שמה ,שהציווי מיוחד לאברהם בלבד ,כי לאחרים אין בכלל לקרוא לה בשמה הפרטי ,לפי שאין
זה בגדר הצניעות .
(אגרא דכלה)

פעם נכנס הרה"ק מרוזין לבית מדרשו וראה כמה חסידים
יושבים בשבת אחים ושותים יי"ש ,ולא הראה להם הרה"ק
פנים שוחקות ,והיה נראה להם כאילו הדבר אינו עולה
לרצון לפני רבם ,אמר אחד מהם בשם הרה"ק ר' פנחס
מקאריץ זי"ע אשר ישיבת חסידים בשתיית לחיים דומה
ללימוד התורה ,והשיב להם הרה"ק מרוזין :גם אני אינו
סותר דברי הרה"ק מקאריץ זי"ע ואעפ"כ לא כל אנפין שוין
בדבר ,וכן מצינו בתוה"ק בלוחות הברית המסמלות את
מקור הקדושה נאמר למשה "פסל לך" ואילו בעבודה זרה
שהיא מקור הטומאה גם שם נאמר לא תעשה "לך פסל"
ורק ההבדל הוא היכן כתוב ה"לך" ,בלוחות כתיב ה"לך"
אחרי "פסל" וזהו מקור הקדושה ,אמנם בעבודה זרה כתיב
ה"לך" קודם "פסל" ומכאן אנו למדין שאם חושב הנאת
עצמו קודם אזי הוא בבחינת ע"ז ,וזהו שאמר הקב"ה
לאברהם "לך לך" דאע"פ שהוא להנאתך ולטובתך כמו שפי'
רש"י ,מ"מ כיון שהקדים את ה" ֶלל ְךך" שהוא רצון השי"ת,
אזי גם ה" ְךל ָךך" שהוא להנאתך ולטובתך ג"כ קודש.

העלון מוקדש
לעילוי נשמת:
הגה"צ הרב נתן בן דניאל בוקובזה זצוק "ל זיע"א
יוסף בן חיים דב ז "ל
דב בן עמרם ז"ל
חיים דב בן יוסף צבי ז "ל
מנחם משה בן בנימין ז "ל
רמו מרים בת בודה זמרודה ז"ל

לרפואה שלימה:
רשכבה"ג הרב עובדיה יוסף בן גורג' יה שליט "א
הרב מרדכי צמח בן מזל שליט "א
רבי יצחק יעקב בן חנה פעשא שליט "א
רינה בת חיה הי"ו
חיה מזל בת גלדיס הי"ו
מינדל בת פייגא הי"ו
רחל לאה בת מינדל הי "ו
פייגא (המכונה ציפי ) בת רחל לאה הי "ו
רינת בת רחל הי "ו

לזיווג הגון:
דלית בת רחל הי"ו
אלומה בת רחל הי "ו
שולמית בת מזל טוב הי "ו
חיים בן ציפורה ה "י

זרע בריא של קיימא בקרוב:
אסתר בת שרה הי"ו
משה בן סימה הי"ו

לישועה והצלחה:

מען לתרומות:
רח' בן גוריון  6נתיבות

צאת השבת לפי זמן ר"ת:

18:10

הדסה בת רותי הי"ו
בנימין בן רחל לאה הי "ו
חיים יוסף בן הדסה הי "ו
שמעון אריאל בן טובה הי "ו

